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शब्दवाल्पद्रमः। 
श्च १ 

च. तालव्यशकारः। स तु शवर्गीयप्रथमवणेः। 
व्यञ्जन विंशदणं ख । अस्योचारणख्ानं तालु । 
दति तन्वव्याकरखे ॥ ( तथा च शिक्तायाम् । 

१७। 
कण्ठा ध 

श्रस्य स्वरूपं यथा, 
कारं परमेशानि! खु वशे शुचिस्मिते ! । 
रक्षवणेप्रभाकारं खयं परमकुख्डलो ॥ 
चतुरगपरदं देवि ! शकारं ब्रह्मविग्रहम् । 
पश्चटेवमयं वं पच्चप्राखालकं प्रिये ! ॥ 
रजःसत्त्वतमो युक्तं विबिन्दु सितं सदा । 
विशक्तिसदित वशंमात्मादितत्वसंयुतम् ॥” 

इति कामधेल॒तन्त्म् ॥ * ॥ 
( वङ्गोयवणमालायाम् ) तज्ञेखनप्रकारो यथा, 
“कुञ्चिता वामतो दच्तगता च गोक्लतिस्त्वधः । 
ुनरूड गता तालु व्धिचन्द्रदिवाकराः । 
मात्रा भवानो विज्ञेया ध्यानमस्व प्रचच्ते ॥” 

इति वर्णहिारतन्वम् ॥ * ॥ 
तदाचकानि यथा,- 

“शः सव्यश्च कामरूपो कामरूपो महामतिः। 
सौष्यनामा कुमारोऽखि शोको हषकेतनः ॥ 
इषनघ्रः शयनं शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्गिनो । 
खवय्देवो मडहालच्छोम न्द्रः कुलकौलिनो ॥ 
बाइहंमो वियदक्त छदनङ्गा ङु; खलः । 
वामोरु: पुरडरीकात्मा कान्तिः कल्याण- 

वाचकः #” 
इति योगिनोतन्ते रेभाग पटले वर््णाभिष्ानम्॥ 
(काव्यादावस्य प्रधम प्रयोगी सुखं फलम् । यथा, 
इत्तरत्राकरटोकायाम् । 
ह सस्तु खेदम् ॥ 

धालनुब षः । यथा, कविकल्पद्रुम: । 

----वो हतादिःग् तुदादिकः॥ 
पतेन तुदौ जश् व्यथे तुदति इति स्यात् ॥ ) 

थं, क्तो, शभम्। इति चिकाण्डगेषशब्दरब्ना- 
वल्यौ ॥ ( यथा, देवौभागवते। ३। १८ । ७ । 
“नच इर्य वने शमे. दोर्धिंकायां न पर्व॑ते ॥”) 
~ ३३२ 4 

पञ्चमकार्डम् । 
शंसितः 

शं, [ म् ] व्य, कल्याणम् । (यथा, राजेन्द्रक्ं- 
पुरे । ५१। 
“यः कौत्तौ भवतो वतो दृपगुखे्यः शंतनुः 

शन्तनुः ॥”) 
शभम् । शास्त्रम् । इति शब्दरब्नावलो ॥ 

शः, पं, शिवः । शस्त्रम् । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
शंयुः, चि, (शं शभमस्यास्तोति। शं + “कंशंभ्यां 
वभयुख्ितुतयसः ।” ५।२। १३८ । इति 
शस् । ) शभान्वितः। इति चिकार्डश्येषः ॥ 
( यथा, भट्टिः । ४ ।१८। 

“कुव्वाणा पश्यतः शंयुन् खम्विो खहस्ानना 
फ, बहस्मतिपुच्लोऽग्निविशेषः । यथा, महा- 
भारते । २।२१८। २। 

“श्राहतिष्वे व यस्याग्ने हेविषाज्यं विधौयते । 
सोऽग्निः इस्मतेः पुचः शं युनाम महाव्रतः ॥”) 
शंवः, पु, सुसलाग्रखलौ इ मण्डलकः । वचम् । 
इति धरशिः ॥ 

शंवः, चि, ( शमस्यास्तोति । शं + “.कंशंभ्या- 
मिति।” ५।२। १३८ । इति वः। ) शएभा- 
न्वितः। इति चरिकाण्डगेषः ॥ 

शंवरं, क्रो, ( शं हशोतोति । ह + भ्च् । ) 
जलम् । इत्यमरः ॥ 

शंस, उ हिंसास्तुत्योः । इति कविकल्यदुमः ॥ 
( भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । क्रावेट् । ) ताल- 
व्यादिः। उ, शंसित्वा शस्त्वा । यः शंसति 
खतामिति इलायुधः॥ अनेकार्थत्वात् कथने- 
$प्ययम् । यथा रघौ । शशंस वाचा पुनशक्त- 
येवेति। न मे हदिया शंसति किञ्िदो- 
श्ितमित्यादि च । इति दुर्गादासः ॥ 

शंखा, खो, ( शंस +अः। च्ियां टाप् ।) 
वाक्यम्। वाच्छा। इति मेदिनो ॥ प्रशंसा । 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

शंसितः, जि, ( शंस + कः । ) नि्ितः । इति 
हलायुधः ॥ हिंसितः । स्तुतः । इति शन्स- 
धातोः कप्रत्ययेन निष्यत्रमेतत् ॥ ( यथा, 
महाभारते । १। ११९ । २५। 

शकर 

“ब्राह्मणा महामानः सोमपाः शंसित- 
व्रताः # ) 

शंस्ता, [ ऋ ] पु, ( शंस + ““ढन्ढचौ शंचि- 

दादिभ्यः संज्ञायां चानिरौ ।” उशा २। 
९४ । इति न् । यदा, छन्दसि “्रसितस्क- 

भितस्तभितेति।” ७ । २। २४। इति 
निपातनात् साधुः । ) स्तोता । छोता । इति 
संचचिप्तसारोणादिहत्तिः ॥ ( प्रथास्ता । यथा, 
ऋग्वेदे । १। १६२ । ५। 

“होताध्वययुरावया अग्निमिन्धो 
ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः #* 

शंस्ता प्रशास्ता ।” इति तद्धास्य सायणः ॥) 
शंस्थः, ति, (शं शमे तिष्ठतोति। शम्+ खा + 
“स्थः कच ।” ३।२।७० । इति कः । ) शभा- 
ज्वितः। शंप्रव्वख्थाधातोडं प्रत्ययेन निष्यबर- 
मिदम् ॥ 

शंस्थाः, वि, ( शं+ खा + “खयः कच ।* २।२। 
७ । इति किप् । ) शभान्वितः। शम्. 
पूव्वख्याधातोः क्िपप्रत्ययेन निष्यबमेतत् ॥ 

शस्य, वि, (शंस + त् । ̂ ईडवन्द्हश सदुहां 
ख्यत: ।” ६।१।२१४। इत्याद्युदात्तः ।) हिंस्यः । 
स्तुत्यः। शन् सधातोः ष्यण प्रत्ययेन निष्यन्रमेतत्। 

शक, इ ङ त्रासशङ्योः । इति कविकल्यटुमः॥ 
( म्बा०-भालम°-व्रासे अक०-शङ्कायां सक०- 
सेट् । ) चासो भयम् । शङ्का संशयारोपः । इ, 
श्यते व्याघ्र!ञज्जनेन । ङ, शङ्कते युङ्षत्वं 
खाणो। खाणव्व पुरुषो वा इति संशय 
मारोपयतौत्यथेः । इति दुर्गादासः ॥ 

शक, न इर् ऊ शक्तौ । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(म्बा०-पर०-अक०-सक०-च-वेट् ।) न, शक्रो 
त्यशक्वमप्याजौ विजेतु य इति इलायुधः। 
इर, अ्रशकत् अ्रशकोत् अशाच्तोत्। दित्वे 
नास्मात्रित्यं ङ इत्यन्ये । ऊ, 
शच्छति। एथकपाठादाद्यो न खादिः। दावे 
वानिमावित्यन्ये । षष्ठखरानुबन्धः केषाखि- 

दतुरोधात्। इवैव खक््को। तथा च। 



श्रकटः 

श क्योऽस्य मन्युभेवता विनेतुमिति रघुः । रजः- 
परिणामभेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुभिति तत्व 

कौमु द्यां वाचस्मतिमिश्रः। शक्या मखेनापि 

मुदोऽमराणामिति नेषधम्। इति दुगौदासः ॥ 
अक.यञ शक्ञौ | इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा° 

उभ०-सक०-सेट् । ) शक्तिदिवादिपचे क्षमा 
खादिपच्चे साम्यम् । य अ, शक्यति शक्यते 
दुःखं दौनः। इति दुगौदासः। 

शकः, पु, (शक + भ्रच् ।) जातिभेदः । द पमेदः। 
दूति मेदिनो ॥ सच दपः शकादित्यः इति 
आलिवाइन इति च नाच्ना ख्यातः । तस्य 
मरणदिनावधि वत्सरगणनाङ्ः शकाब्देति 
नाख्ा पश्जिकायां लिख्यते। स च स्तेच्छ- 
जातिविशेषः । सत्ययुगे खगरराजेनास्य मस्त- 
कारं सुष्डयित्वा बेदबाद्यत्दमकारि। यथा, 
“ततः शकान् सयवनान् काम्बोजान् पारदां- 

स्तथा । 
पड्कवांखापि निःयेषान् कत्तु व्यवसितो कृपः ॥ 
ते इन्धमाना बौरेख सगरेण महौजसा । 
वशिष्ठ शरणं जग्मुः सूव्धवंश पुरोहितम् ॥ 
वशिष्ठः शर णापत्रान् समये खाप्य ताद्षिः। 
सगरं वारयामास तेभ्यो द च्वाभयं तदा ॥ 
सगरस्तां प्रतिज्ान्तु निशम्य सुमहाबलः। 
धै जघान तेषाञ्च वेशानन्यां खकार इ ॥ 
अदं शिरः शकानान्तु मुणडयामास भूपतिः । 
जवनानीं शिरः सव्य काम्बोजानामपि दिज ॥ 
पार दाग्युक्तकैशास्तु पड्वान् श्मश्रुधारिणः । 
निःखाध्यायवषटकारान् सर्वानेव चकार इ ॥* 
इति पाञ्च ख्ख रे सगरोपाख्यानम् १५अ: ॥ 
दे शमेदः। इति विष्व: ॥ ( यथा, माव्छे । 
१२०।४५। 

“तुषारान् वर्व्वरान् कारान् पड्वान् पारदान् 
शकान् । 

एतान् जनपदान् महु श्ञावयित्वोदधिं गता ॥*) 
शकटः, पुं, क्तौ, ( शक्रोति भारं वोदुमिति। 
शक् + “श कादिभ्योऽटन् ।*उणा० ४।८१। इति 
श्रटन् । ) यानविशेषः। गाङो इति भाषा ॥ 
तत्पायः । अनः २। इत्यमरः ॥ भर्तः ३। 
इति शब्दरब्नावनो ॥ विष्णुवध्यासुरविभेषः ¦ 
हिसहखषपलपरिमाणम्। तत्पथायः। भारः 
२ श्रावितः ३ थाकटोनः ४ णलाटः ५। इति 
हेमचन्द्रः ॥ उक्चच्च। 
“आअकटः शाकिनो गावो यानमस्कन्दनं वनम् । 
अनूपः प्वतो राजा दुर्भिचे नव ठत्तयः ॥* 

इति भरतः ॥ 
तिनिसडक्तः। इति राजनिघेष्टः ॥ ( व्युह- 
विशेषः । यथा, मनु; । ७ । १८७। 
9 यायात्त शकटेन वा ॥” 

रोदिणोनक्तचम्। यथा, 
ब्रहत्संद्धितायाम् । २४।३०। 

“रोदिणौोशकटमध्यसंख्विते 
चन्द्रमस्यशरणोक्ञता जनाः । 

र 
शकुनं 

कापि यान्ति शिश्याचिताशनाः 
सूव्यतप्तपिठराम्बुपायिनः ॥“ ) 

शकटहा, [न् ] पु, ( शकटं इन्तोति । इन् + 
किप) ग्ोकष्णः। इति हेमचन्द्रः ॥ (एतदि- 
वरणं भागवगे १० स्कन्धे ॐ शअ्रध्याये तथा 
इरिवंशे ६१ अध्याये च दृष्टव्यम् ॥ ) शकट- 
नाश्के, वि॥ 

शकटाद्भा, स्त्रो, (शकटमिति ब्ाद्भा यस्याः ।) 
रोहिणोनक्व्रम्। तस्याः पञ्चतारामयश्चकटा- 
कतित्वात् ॥ 

शकलं, को, (शक्रोतोति । थक् + ~ शाकशम्यो- 
नित् ।* उशा० १।१११९। इति कलः । ) 
त्वक् । खण्डम् । ( यथा, रषु; । २।४६। 

“शअधान्धकारं गिरिगद्रागां 
दंष्ामयुखेः शकलानि कुव्वेन् ॥” ) 

रागवस्तु । वरूकलम्। इति मेदिनो ॥ शल्कम् । 
भाश इतिभाषा | इति शकल्लिन्ब्द्दशतात्॥ 
कलः, पुं, ज्ञो, ( थक् + कलः । ) एकदेशः । 
( यथा, मनुः । & । ८८ । 

“प्रतिच्छद्च पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥*) 
खण्डम् । यथा, 
“भित्तं शकलखण्डे व! पुसयर्धोऽदै सभेऽ शके॥ 

इत्यमरः ॥ 
( यथा, मनुः । १।१३। 
“ताभ्यां स शकलाभ्याच्च दिवंभूमिच् निम्यमे॥”) 
शकलो, [न्] पु, (शकलमस्यास्तोति । इनिः). 
मब्छयः | इत्यमरः ॥ 

शकान्तकः, पुं, ( शकस्य स्न च्छजातिविशेषस्य 
भ्रन्तकः ।) विक्रमादित्यराजः । इति केचित् ॥ 

शकारः, पु, रान्नः ्रनृद्एयाः स्तिया श्वाता। 
यथा, सादित्यदपंचे ३ परिच्छेदे ॥ 
“मदसूखंताभिमानौ दुष्कुलतेश्वय संयुक्तः । 
सोऽयमन्दाभ्वाता राज्ञः श्यालः शकार 

इत्युक्तः ॥” 
कारिः, पु, (यजस्य च च्छजातिविशेषस्यारिः 
शुः । ) विक्रमादित्यराजः । स तु उल्जयनो- 
देशाधिपतिः । यथा,-- 

` “साइसाङ्ःशकारिः स्वादिक्रमादित्य 
इति जटाधरः ॥ 

शकुन, क्तौ, (शक्रोति भाश्भं विन्नातुमनेनेति। 
शक् + “शके स्नोन्तो न्तुनयः । “उशा ° २।४९। 
इति उनः। ) शभशंसिनिमित्तम्। इति 
मेदिनो॥ सगुन इति हिन्दोभाषा। फलल चणम् । 
इत्यजयपालः ॥ * ॥ अथ शभशकुनानि । 

“कौ त्नात् खअवणतो विलोकनात् 
स्परशनात् समधिकं समोत्तरम् । 
मङ्गलाय दधिचन्दनादिकं 
स्यात् प्रवास्भवनप्रवेशयोः ॥ 
दध्याज्यदूर्व्वाच्ततपूणेकुम्भाः 
सिदावसदाथं कचन्दनानि । 
अआदगेशङ्गमिषगरोनस्त्सा- 
गोरो चनागोमयगोमधूलिः ॥ 

शकुनं 
मौर्व्वा णवो ाफलभद्रपौठ- 
पुष्पाच्ञनालङ्रणायुधानि। 
ताम्बलयाना सनवदंमान- 
ष्टलजातपत्रव्यजनाम्बराणि ॥ 
अ्रम्भोजयङ्गारमस् इवह्क- 

गजाजवाद्यः कुख्चामराखि । 

रल्नानि चामोकररूप्यत)स्बर- 
बदेडकाश्चोषधयः सुराञ्च ॥ 
वनस्मतेनूतनभाकमेव 
माङ्गल्यपञ्चाशदिटं प्रदिष्टम् । 
शमेषु कार््येष्वशमेषु चैव 
कार्ययं गतानां शुभदाः सदेव ॥ 
एतानि दृष्टा शभदशंनानि 
कुव्वेन्ति ट्टः पथि दच्िणिन । 
सकछ्लदिलोकाद शुभावदानि 
त्यक्तानि वामेन शुभा भवन्ति ॥ 
गान्धारषड़ जाहषभस्तथान्धे 
स्वरेषु गश्भोरमनोरमा ये। 
वादिचवेदध्वनिगोतद्रत्य- 
भित्यादिशस्तं किल यत्र रौद्रम् # 
आदाय रिक्तं कलसं जलार्थो 
यदि ब्रजेत् कोऽपि सडाष्वगेन । 
पूणं' समादाय निवत्ततेऽसौ 
यथा क्ताथः पथिकस्तयैव ॥ *॥ 
अङ्गारभस्मे न्धनरव्जुपङ्- 

‡; ॥ 

कष्णाय सावस्करल्लष्णधान्य- 
पाषाशकेशा भुजगौषधानि ॥ 
तैलं गुड़ च्य वसा विभिचरं 
रिक्तञ्च भारूड' लवणं ठ णच । 
तक्रा्गला गृङ्खलदष्टिवाताः 
काय्य कचित् चिंशदिमे न स्ताः ॥ * ॥ 
स्वपादयानद्वलनं कृपाणां 
भङ्गः कचिद् यानपलायनच्च । 

इाराभिघाताष्वगशस्तरपाताः 
प्रस्ानविन्नं कथयन्तु यातुः । 
मा््ारयुद्धारवदर्भनानि 
कलिः कुटुम्बस्य परस्पमरच्च। 
चित्तस्य कालुष्यकरच्च सव्व 
गन्तुः प्रयाणप्रतिषेधनाय ॥ 
दृष्टे शवे रोदनशब्दहोने 
महाथसिदिः कथितोद्यमेषु ॥ 
ग्टदप्रवेगेषु शवः वत्वं 
रुजं सदौोरघामधवा ददाति ॥ 

नराणा- 
©. + चेत् प्रविशत्यकस्मात् 

। 

भवेत् तदाभोख्ितसौख्यलाभो 
यः कौतुक तेन निरूप्यमेतत् ५ 
उचञ्रितं कटिति दन्तधावन 

संमुखं पतति यत्र वासरे । 

भोजनं भवति तत्र वोचितं 
व्यासभाषितमिदं हि नादतम् \* 



| शकुनं 
इति वसन्तराजशाकुने विचारिताः शभावद्ाः॥ 
श्रथ नराङधितविचारः। 

“अधाभिघास्ये दिपदेषु तावत् 
प्रधानभावात् शकुनं नराणाम् | 

नैमित्तिकं यत् प्रतिभाव्य सर्वव 
फलं एभाशोभनयोत्रेवौति ॥ 
नरोऽभिरूपः सितवस््रमाल्यो 
वाचं प्रशस्तां मधुराञ्च जल्पन् । 

एवंविधा योषिदपि प्रयाणे 
प्रवेशकाले च करोति सिद्िम् ॥१॥ 
वमद्विकेशो इतमानगव्वः 
च्िखाङनम्नान्त्यजतेलदिग्धाः । 
रजस्वला गर्भवतो रुदन्तो 
मलाबिितोन्मत्तजराधवाख ॥ 

दोनो हिषतकछण विसुक्तकेशाः 
क्रमेलकस्थाः खरसे रिभस्थाः । 
सन्यासिसांक्रन्दनपुंसकाद्या 
दःखावहाः सव्यसमो हितेषु ॥#॥ 
एष्वोपति्राह्मणदषेयुक्तो 
वेश्या कुमारो सु्दः सुकेशाः ।` 
नार्य्यो नराञ्चाश्वहषाधिरूढाः 
शभाय दृष्टाः शकुनी द्यमेषु ॥भ५ा 
कष्णाम्बराः छष्ण विलेपनाव्याः 
ष्णां खज सूदं विधारयन्तो । 
दृष्टा सकोपा यदि कछष्णवर्णा 
नारो नरेस्तदिपदो भवन्ति ॥*॥ 
श्वेताम्बरा वेतविलेपनाच्छा 

मालां सितां सूदं विधारयन्तौ । 
ष्टा प्रष्टा यदि गौरवर्ण 
नारो नरैः स्यात्तदभो्टसिदिः ॥ 
छतातपवः सुविशुक्तवासाः 
पुष्यान्वितखन्दनचिचिताङ्गः । 
तिश्ावयुक्तः कतभोजनोवा 
विपः पठन् यच्छति सव्वंसिद्िम् ॥ 
अभ्युपगच्छति यस्य हि याने 
स्त्रोपुरुषोऽप्यथवा फलदस्तः । 
सव्वसमोहितसिदिरवग्यं 
तस्य नरस्य भवत्यचिरेख ॥* 

इति वसन्तराजशाकुने नराङ्खिते्तित- 
संन्नम् ॥*॥ ४ 

“गच्छेति धृष्टे पुरतस्तयैव 
वागोदशो केनचिदु्माना । 
सव्वाशिषञ्चा तिशयेन ताभ्य- 
चित्तस्य तुटिविंजयाय पुंसाम् ॥ 
सिषा विरावा जदि द्िंन्द भिन्दि 
चेत्यादयः शचुवधोद्यतानाम् । 
क यासि मा गच्छत चैवमाद्या; 
प्रयोजनारस्मनिवारणार्थाः ॥ 
खेयं खिरार्थाद्गमनं तदर्था- 
दाक्याच्रिषत्तिविनिवर्तितार्थात् । 
लाभं जयं भङ्गममङ्गलं वा 

- बुध्यत तत्तब्मतिपराटनार्थात् ॥ 

शकुनिः 
उग्रं भवेद्रोदनमग्रभागै 
भयं भवेदद्िविभागभूते । 
नैकं त्यकोगे रणमागंरोधो 
वायव्यकोणे दितं सखा ॥ 
खत्युः सुतानां रदितेन षष्ठे 
लाभो भवेत्त निवत्तनेन । 
खल्युस्तदाग्रे रुदितेन गन्तुः 
सिदिं विधत्ते रुदितं रिपूणाम् ॥* 

इति वसन्तराजशाकुने नराङ्धिते उपश्युति- 
भरकर णम् ॥*॥ व कचक्रवा कटङ्कटिदिभिकार- 
रडवभा सभारदाजमयुरकपिच्ञललावकग्टभ्रो 
लुककपोतगोवस्षकुक्् टकलविङ्भारतोचास 
खच्छनकाकपिद्गलारूपाणिशकुनानिघोटक- 
इषमदिषखखरगोमहिष्यजाजमेषे डकोषदु च्छ् 
न्दरोमूषिकमाजरवानरखगवराहक्षकलास- 
नकुलघद्चिकपिपोलिकापनज्ञो कुक्रादिरूप- 
शकुनानिच वसन्तराजशाकुने द्रषटव्यानि। 
इहस्तिशशकशगालषट्पदशरभसपंरूपाणि 
शकुनानि तत्तच्छब्दे द्रष्टव्यानि ॥ 

'कुनः,पु,(शक + उनः ।) परिमा वम्। (यथा, 
महाभारते । १।७२। १० ॥ 
“तं वने विजने गभं सिं हव्याघ्रसमाकुले । 
दृष्टा शयानं शकुना; समन्तात् पय्यवारयन्+”) 
पदिविशेषः । घ्न इति ख्यातः । इति मेदिनो॥ 

` कश्यपपलतास्नायाः श्येनग्टभ्रादथः पुचाः । 
इति योभागवतम् ॥ गखटभ्रस्याशुभफलं यथा,-- 

“वामेऽपसव्ये पुरतश्च पृष्ठ । 
युद्धं विभेदं मरणं स्ियञ् । 
ग्टघ्रः सख्ितः सन् कुरुते क्रमेण 
शब्दोऽएसव्योऽस्य विपत्तिेतुः ॥ 

इति वसन्तराजशाकुनम् ॥ 
विप्रभेदः । इत्यु णादिकोषः । तददिवरणं भाग- 
वते उक्तम् । गौतविशेषः । तत्त॒ उत्सवादिषु 
मङ्गलार्थेगेयम् । इत्यजयपालः ॥ शभशंसो । 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

शकुनच्ना,स्रो, (शकुनं जानातोति। न्ना +कः। 
स्ियामाप् । ) ज्येष्ठो । इति चिकार्डशेषः ॥ 
शकुनज्नातरि, चि ॥ ( यथा, कथासरित्- 
सागरे । ३१।५३॥। 

“प्राहिणोग्राङिषिद्दापि खसख्या शकुनन्नया। 
खतन्त्रोऽभिनवारूढ़ो युवतौनां मनोभवः ॥) 

शकुनिः, पु, ( शक्रोति उन्नेतुमात्मानमिति । 
शंक + “शकेरुनोन्तोन्युनयः ।” उणा० ३।४९ 
इति उनिः। ) पक्तौ । इत्यमरः ॥ ( यधा, 
मनुः ।५।.११। 

“क्रव्यादान् शकुनोन् सवैस्तथा ग्राम- 
निवासिनः । 

अनिर्दशं चचैकशफां्टिष्टिभश्च विवर्जयेत् ॥) 
चिक्लपच्तौ । इति हेमचन्द्रः ॥ सौवलः । स तु 
कौरव मातुलः । (अयं हि दुर्वयोधनमन्तौ । द्युते 
पाण्डवान् जित्वा वनं प्र रयामास। असौ हि 

शकुनी 
भारते शत्यप्र्व्वरि द्रष्टव्यम् ॥) ववाद्येकादश- 
करणान्तगताष्टमकरणम्। इति मेदिनो ॥ 
तत्करण जतफलम् । 

“परजनधनहनत्ता व्चकः क्र.रचेष्टः 
कर्टतकरबालो व्याहतखामि पक्षः । 
अरतिशयपरदारासक्तचित्तः सरोषो 

भवति शकुनिजग््ा मानवः भोघ्रक्मा+” 
इति कोष्टोप्रदोपः ॥ * ॥ 

दुःसपुचः । यथा,-- 
“दुःसडस्याभवत् भार्या निग्धराष्टिनामनामतः। 
जाता कलेस्तु पामायां ऋतोचर्डालदशंनात्॥ 
तयोरपत्थान्यभवन् जगद्यापोनि षोडश । 
अष्टौ कुमाराः कन्धाञ्च तथाष्टावतिभोषणाः ॥ 
दन्ताक्ल्िस्तथोक्तिञ्च परिवत्तस्तथा परः । 
श्ङ्धुक् शकुनिशेव गण्ड प्रान्तरतिस्तथा ॥* 
तस्य पञ्च पुत्ता यथा,-- 
“श्येनकाककपोतां श्च ग्यप्नोलुकौ चवै सुतान् 
अवाप शकुनिः पञ्च जग् इस्तान् सुरासुराः ॥ 
श्येन जग्राह वे खत्युः काकं कालो ब्टहोत- 

वान् । 
उलृकां निकरं तिश्चापि जग्राहातिभयावहम्॥ 
ग्टभ्र व्याधिस्तदो शोऽथ कपोतञ् खयं यमः । 
एतेषामेव चैवोक्ताः क्ताः पापोपपादने ॥ 
तस्मात् श्येनादयो यस्य निलोयन्ते शिरस्यथ । 
मैनात्मरक्षणायालं शान्तिः काया हिजोत्तम ॥ 
डे प्रसखूतिरेतेषां तदन्रौडनिवे शनम् । 
न शस्तं व्जयेद्गेहं कपो ताक्रान्तमस्तकम् ॥ 
श्येनः कपोतो ग्घ्नोव। कौशिको वा ग्ट 

दिजः। 
प्रविष्टः कथयन्त्यन्तं वसतां तत्र वेश्मनि ॥ 

ईटक् परित्यजेदं हं श।न्ति कु ग्थादिजोत्तम । 
खघ्नं ऽपि हि कपोतस्य दशनं न प्रशस्यते ॥* 
इति मार्कण्ड यपुराणे दुःसहवंगोत्पत्तिनामा- 
ध्यायः ॥*॥ विकुचिपुत्तः । तथाः-- 
“वेवसखतमनोरासोदिक्ताकुः एथिवोपतिः। 
तस्य पुच्नशतं चासो दिङु चिर्ज्येष्ठ उच्यते ॥ 
सोऽयोध्याधिपतिर्वीरस्तस्य पञ्चदश स्म,ताः । 
शङ्निप्रसुखाः पुच्चा रक्तिता रोमहर्षिंताः ॥* 
इति वह्िपुरायै सगरोपाख्याननामाध्यायः ॥ 

शकुनिप्रपा.स्तो,(शकुनोनां पर्छिणां पानाथे या 
प्रपा । ) पिश: पानोयश्याला । तत्पायः । 
ओग्रहः २। इति हारावलौ ॥ 

शकुनो,स्त, श्यामापक्तौ । इति राजनिर्घ॑ख्टः॥ 
चटक । इति केचित् ॥ ( पक्चीरूपधारिशो 
पूतना । यथा, महाभारते । ५। १३० । ४५। 
“अनेन हि इता बाल्य पूतना शकुनो तथा 
तथा च हरिवंशे । ६२ । \--२। 

“कस्यचित्वथ कालस्य शकुनोवेशधारि णो । 
धात्रो कंसस्य भोजस्य पूतनेति परिखुना ॥ 
पूनना नाम शकुनो घोरा प्राणिभयङ्करो । 

अआजगामादराव्रं तु प्चौ क्रोधात् विधु- 

कौरवयुबे सहदेवेन निहतः । एतदिवरणं महा न्बतौ 11”) 



शकुला 
शकुनो श्वरः, पु, (शकुनोनां पक्तिणामोण्वरः 1) 
गरुडः । इति घनच्रयः ॥ 

शकुन्तः, पु, (शक्रोति उत्पतितुमिति । शक + 
“शकेरुनोन्तोन्तयु नयः ।” उका ० ३।४९ । इति 
उन्तः। ) पक्तौ । इत्यमरः ॥ (यथा, महा- 
भारते। १।अ२।११। 

“नेमां हिंस्युवने बालां क्रव्यादा मांसग्टडिनः। 
पय्यरच्चन्त तां तवर श्कुन्तामेनकात्मजाम् ॥") 
कोटभेदः। भामपन्चो । इति मेदिनो ॥ ` 

शकुन्तलास््रो (श कुन्तैः प्रच्तिभिलायते पाल्यते 
इति । ला + घञर्थे कः । स्तियामाप् ।) मेन- 
काप्ररःसु विश्वामित्रंण जनिता कन्या सा 

कवमुनिना प्रतिप्रालिता। दु्नन्तराजेन 
विवाडिनला। अस्याः पुत्रो भरतः राजचक्रव्तो। 
रस्या नामकरणं यथा.-- 

“निजने तु वने यस्मात् शकुन्तः एरिरच्तिता। 
शकन्तलेति नामास्याः क्रतद्धापि ततोमया॥'' 

इति महाभारते ।१।०२।१५॥ 
अर्वा विवरण कालिदासज्जलाभिन्नानशकुन्तल- 
नाटके द्रष्टव्यम् । पाञ्च खगखण्ड प्रथमादि- 

` एड्ाध्यायेषु महाभारते भादिपरव्वीण ६< 
अष्यायमारभ्य च ज्ञातव्यम् ॥ 

अक्न्तनलालजः,पु,(गकुन्तलाया भ्रातः पुच्तः। 
भरतराजः । यथा.-- 
“दौषन्तर्भरतः सर्व्वदमः शकुन्तलासजः ॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
शकन्तिः, पु. (शक्रोति उत्यतितुमिति । शक + 
उन्तिः। ) प्तिमाव्रम्। इत्यमरः ॥ ( यथा, 
ऋम्बेदे । २।४२।३। 

“अवक्रन्द दक्षिणतो खहाशां 

स॒मङ्गलो भद्रवादौ शकुन्ते ! ॥”) 
भासपक्चौ ¦ इत्युणादिकोषः ॥ 

शक्लः, पु, ( शद्रोति गन्त्' वेगेनेति । शक + 
“मदट्गुरादयश्च।” उणा० १।४२। इति 
उरच् । रस्य लः । ) मल्साविशेषः । इत्यमरः ॥ 
शडल इति भाषा ॥ (यथा,महाभारमे ।१२। 
१३० । ३। 
“नातिगाधे जलाधारे सुद्ृटः शक्लाखयः । 
प्रभृतमत्छो 7 कौन्तेय ! बमूवुः सहचारिणः ॥*) 
भरस्य गुणाः । मधुरत्वम् । रूक्षत्वम् । ग्राहि- 

तवम् । पित्तामजिच्छम् । गुरुत्वञ्च । इति राज 
वल्लभः ॥ 

शकुलगण्डः.पु, (शकुलस्य गण्ड ईव गण्डो यस्य। 
शलमव्साः। इति चि कार्डगओेषः ॥ 
शकला च्तकः, पु, शेतटूर्ववा । इत्यमरः ॥ 
शकला त्तौ, स्नो.गण्डदूर्व्वा । इति राजनि); 
शक्लादनो, स्तरो, (शकुलानां अदनं यस्याः । 
ङोप् ।) चक्राङ्गो । इत्यमरः ॥ कट्कौ इति । 
भाषा । कञ्चटशाकः। इति मेदिनी । कांचड़ा 
दाम इति भाषा॥ मासौ । किश्चलिका । 
जलपिष्यलो । कट्फलः । इति विश्वः । गजो- 
षण्डा । इति राजनि शट: ॥ 
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श्राक्तीः 

शकुलार्भकः, पु, (शकुलस्य अभक इव !) गडक- 
मलः । इत्यमरः ॥ (गडुदमा €ति भाषा ॥) 

शकुलो, स्त्रो, (शकुल + ङोष् ।) मव्य विगेषः। 
सगाल् इति भाषा । महाशकुल इति केचित् 
अस्या आकारो गुणाख्च। 

“शकुलो राहिताकारा भूमौ प्रायश्चरत्यसौ । 
गुर्वो पाके च मधुरा भेदिका दोषकोपना ॥” 

इति राजवल्लभः ॥ 
पुस्तकान्तरे शकलो इति च पाठः ॥ ( नदो- 
विशेषः । यथा, माकंण्डेये । ५०।२३। 
“सुमेखजा शक्तिमतो शकुलो चिदिवा क्रमुः । 
स्कन्धपादप्रसूता वै तामान्या वेगवादहिनौ ॥”) 

शकत्, क्ती, (शक्रोति सत्तेमिति। शक् + “शके- 
ऋ तिन् ।” उणा० ४।५८ । इति ऋतिन । ) 
विष्ठा । इत्यमरः ॥ यथा,(भागवते। ३।३०।१९। 
“स दृष्टा चस्तष्टदयः शल्छत्र विमुड्धति ॥*} 

शक्लत् करिः, पु, स्तरो, (शक्षत् करोतो ति। गक्तत् + 
कछ + “स्तम्बशक्ततोरिन्।* २।२।२४। ईति इन ।) 
वत्सः इत्यमरः॥ दन्त्यादिरिति विद्या विनोदः॥ 

शक्तत्कारः, चि, मलत्यागकारकः। शक्लत् 
करोलोत्यथे गज्ञच्छब्दात् छषधातोः ष् (अण्) 
प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

शक्रं, क्तो, ( शकतो हारम् । ) मलद्ारम् । 
तत्पग्ायः। पानम् र पाथुः 2 गुदम् ४ 
च्छति ५ अधोमगी & व्रिवलोकः ७ बलो ८। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

शक्रः, पु, छषः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
शक्रिः, पु, ठषः। इति विकाग्डशेषः ॥ 
शक्षरो, स्तो, छन्दोभेदः । नदौमेदः । भेखला । 
इति मेदिनो ॥ साच समहठत्तषड़ विंशति. 
च्छन्दोऽन्तगतचतुरशच्छन्दः। यथा,-- 
“उक्थाल्युकथा तथा मध्वा प्रतिष्ठान्या 

सुपूर्विका । 
गायज्ुमश्णिगनुष्टेप् च छती पङ्क्तिरेव च ॥ 
चिष्टुप् च जगतो चैव तथातिजगती मता । 
शक्षरो सातिपूर्व्वा स्यादच्यत्यष्टौ तथा मता ॥ 
एतिख्चातिष्टतिश्चं व कतिः प्रकतिराक्लतिः। 
विक्षतिः संह तिञ्चापि तथा चैवातिसत् कतिः ॥ 
इत्याख्याः समठत्तानां छन्दसां क्रमशः कताः॥” 
तव्र॒चतुदं गात्तरपाद सपतच्छन्दांसि सन्ति । 
तेषां नामानि गणाख्च यथा। 
मोगोगोनौमः शरनवभिरसंवाधौ।१९। 
श्रयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः । २। 
ननरसलयुग्ः खरेरपराजिता । ३। 
ननभनलगितिप्रइरण कलिका । ४। 
मस्तो नो मो गौ यदि गदिता वासन्तौयम्।५। 
दिः सप छिदि लोलाम्सौ स्मौ गौ चरणे चेत्६। 
सख्वरभिदि यदि नौ तौ च नान्दौमुखौयम् ।<। 

इति छन्दोमच््नरौ ॥ 
एतेषामुदाइरणानि वाइल्यभिया नोक्तानि ॥ 

शक्तः, चि, (शक + कः।) शक्तिविथिष्टः। समधेः। 
तत्पर्य्यायः । षदः २ चमः ३ प्रभुः  उष्णुः५ । 

४ 
# शक्ति 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, मनुः । € । २०७। 
“भ्वातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः खकम्णा । 
न निर्भाज्यः खकादंशात् किञ्िदत्ोप- 

जोवनम्॥» ) 
प्रियंवदः । इति शक्रशब्दटोकायां स्वाम ॥ 

क्वः, पु, भृच, भरष्टयवादिचृथम् । कातु इति 
भाषा) यधा, 
“धाना भ्रष्टयवे भूच स्तिया पुभून्ति शक्तवः 
केचित्त शक्तुरस्तो ति वन्धुरा भूमनि स्वियाम् ॥ 

इति जटाधरः ॥ 
भरस्य विवरणं शक्तशब्दे द्रष्टव्यम् 

शक्तिः. स्तो, ( शक + किन. । ) कायजनन 
साम्यम् । यथा,-- 
“या देवो सव्वभूतेषु शक्तिरूपेण संख्िता ।* 
इति देवोमाडहात्मयस्य टौ कायां नागोजोभटः ॥ 
शक्यते जेतुमनया। सा प्रभावोत्साहमन्वज- 
मेदात्तिविधा । तत्र प्रभुत्वे साधकत्वात् कोष- 
दण्डौ प्रभुशक्तिः१ । विक्रमे स्व शक्या विस्फ् - 
रणसुक््ाहशक्तिः २। सन््यादोनां सामादो- 
नाञ्च यथावखानं मन्त्रशक्तिः ३ ॥ सामथ्यं 
मावम् । तत्पर्य्यायः । द्रविणम् २ तरः ३ सद्धः 
४ बलम् ५ शौयम् ६ सामः > शम् ८ परा- 
क्रमः < प्राणः १० । इत्यमरः॥ शख ११ सहम् 
१२। इति शब्ट्रन्रावलो ॥ ऊर्न: १३ । इति 
जटाधरः ॥ कासूः सा तु शव्वंलानामास्त्रम् । 
इति नानाथ अमरभरतौ ॥ गौरो। इति 
मेदिनो ॥ लच्छोः। इति शब्दमाला ॥ * ॥ 
विशक्तयो यथा.-- 

“एषा व्िशक्तिरुदिष्टा नयसिद्ान्तगामिनो । 
एषा खता परा टिः साच्िको ब्रह्मसंखिता ॥ 
एषेव रक्ता रजसि वैष्णवो परिकोत्तिता। 
एषेव क्ष्णा तमसौ रौद्रौ देवी प्रकोत्तिता ५ 
परमात्मा यथा देवो एक एव विधा खितः। 

प्रयोजनवशाच्छक्तिरेकव तिविधाभवत् ॥* 
इति वाराहे चिशक्तिमाहात्ममनामाध्यायः ॥*॥ 
अपिच) 

“बिन्दुः शि्वातकस्तत्र बोज शक्तयातकां 

खृतम् । 
तयोय गि भवैन्रादस्तेभ्यो जातास्तरिशक्तयः ॥* 

इति क्रियासारः ॥ 
अन्यद्च । 

“इच्छा क्रिया तथाज्ञानं गौरो ब्राह्मी तु वैष्णवौ 
विधा शक्तिः खिता यत्र तत्परं ज्योतिरो- 

मिति ॥" 

इति मोरक्षसंडिता ॥ * ५ 
अष्ट शक्तयो यथा,-- 

““इन्द्राणो वैष्णवो शान्ता ब्रह्माणो ब्रह्मवादिनो । 
कौमारो नारसिंहो च वाराहौ विकटाक्ततिः॥ 
मादृग्दरो महामाया भैरवौ मोमरूपिणो । 
श्रष्टौ च शक्तयः सर्व्वा रथस्थाः प्रययुरमुदा ५” 
इति ब्रह्मवैवर्ते चो क्ष्णजन्मख र्डं व।खयुहनाम 

६१९८ अध्यायः ॥>*॥ 



शक्तिः 

नव शक्तयो यथा,- 
नतव्र पञ्चे चाष्टदल्ले मध्ये च भक्तिपूर्वकम् । 
बेष्णवी चैव ब्रह्माणीं रौदीं माहेश्वरीं तथा ॥ 
नारसिंहो वाराहोमिन्द्राणीं कार्तिकीं तथा। 
सवंशक्तिखरूपाञ्च प्रधाना सवेमङ्गलाम् ॥ 
नवशक्ञौ ञ्च संपूज्य घटे देवां ख पूजयेत् ॥” 
इति ब्रह्मवैवर्ते प्रकतिखर्डे ९१ अध्यायः ॥५॥ 
पञच्चाशदिष्णुशक्तयो यथा,-- 
“कौत्तिः कान्तिस्तुिपुष्टौ शतिः शान्तिः क्रिया 

दया । 
मेधा सडर्षा हा स्या्ञव्ना लच्मोः सरस्तो ॥ 
प्रोतौ रतौ रमा प्रोक्ताः क्रमेण खवर शक्यः । 
जया दुर्गा परभा सत्या चच्डा वाणो | 
विरजा विजया विश्वा विनदा सुनदा स्मतिः। 
ऋदिः सख हिः शिख भक्तिमुक्तिमंतिः चमा ॥ 
रमोमा क्ञेदिनो क्ित्रा वसुदा वसुधा परा । 
परा परायणा सच्छा सन्ध्या प्रन्नाप्रभानिशा॥ 
अमोघा विद्युता चेति शक्तयः सर्वकामदाः । 
एताः प्रियतमाङ्केषु निषस्षाः सस्मिताननाः ॥ 
विद्युहामसमानाद्चः पड्ूजाभयवा इवः ॥**५॥ 
पञ्चाशदुद्रशक्तयो यथाः-- 
“गुखोदरौ स्यादिरज! शास्प्मलो तदनन्तरम् । 
लोलाच्चो वर्तुला्नौ च टौघंघोणा समोरिता ॥ 
सदौर्धमुखौ गोसुख्यौ दौघं जिद्धा तथेव च । 
कुण्डोदययरैकेश्यौ च तथा विक्ततसुख्यपि ॥ 
ज्वालामुखो ततो श्रेया पञ्चादुल्कासुष्ठो ततः । 
सुश्रोमुखो चैव विद्यामुख्येताः खर शक्तयः ॥ 
महाकालो सरस्वत्यौ सव्वसिदिसमन्विते । 
मोरो बेलोक्यविद्या स्याश्मन्तसिदिस्ततः परम्॥ 
आलशक्तिभूं तमाताः तथा लम्बोदरो ्म,ता । 
द्रावणौ नागरौ भूयः खेचरो चापि मन्ञरो ॥ 
रूपिणो चिति पथात् काकोदखचपि पूतना। 
स्याद्भद्रकालौोयोगिन्यौ शङ्किनी गव्जिनो तथा॥ 
कालराचिख कुलिन्धा कपर्दिन्यपि वष्वया । 
जया च सुमुखेष्दवया रेवतो माधवो ततः ॥ 
वारुणो वार्षवौ प्रोक्ता प्चाद्र्तोविदारिणौ। 
ततश्च सहजा लच्ममर्व्यापिनो माययान्विता ॥ 
णता शद्राङ्पोटस्थाः सिन्दूरारणविग्रहाः ॥ 
रक्षोत्यलकपालाभ्यामलङ्खतकराम्बजाः ॥ 

इति प्रपञ्चसारः ॥ * ॥ 
कुलशक्तयो यथा-- 
“` शक्तयः परमेशानि ! विदग्धाः सर्वयोषितः । 
नटौ कापालिको वेश्या मालिनो कुद्ुमालिनो+ 
चाण्डालो च कुलालो च रजको नापिताङ्गना । 
मोपिनौ योगिनो शुदा ब्राह्मणौ राजकन्यका ॥ 
कोचाङ्गना च देवि ! त्येव शङ्ककारिणो । 
एताः षड्विंशतिः कन्धा देवानामपि दुलंभाः॥ 
देवन्ना व्धाधवामा च तथा मांसखापहारषौ । 
नौचा च जवनौ देवि तथा रखपसारिणो ॥ 
वेश्या चतुविधः प्रोक्ता हिविधा कु्ुमालिनो ॥ 
धोवरो दिविधा प्रोक्ता तथैव गणिकाङ्गना ॥ 
कुश्रक्ारौ दिधा प्रोक्ता तथेव गोपिनौ खपता। 
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वातवैद्याङ्गना देवि जवनो दिविधा स्मृता ॥ 
बौदकन्धा चिधा देवि तथा कोचाक्गना प्रिया । 
ूर्व्वोक्ताभिः सदैकत्र चतुःष्टिख शक्तयः ॥ ̀ 

इति रेवतोतन्त्े ३ पटलः ॥ *॥ 
श्रपिच। 
“पञ्चाचारेण देवेशि ! कुलगक्तिं प्रपूजयेत्। 
नरौ कापालिक देश्या रजको नापिताङ्गना ॥ 
ब्राह्मणौ शूद्रकन्धा च तथा गोपालकन्यका । 
मालाकारस्य कन्धा च नव कन्धा; प्रकौत्तिताः॥ 
विशेषवैदग्धयुताः सर्व्वा एव कुलाङ्गनाः । 
रूपयौवनसम्पन्ना शोल सौभाग्बशालिनो । 
पूजनोया प्रयबनेन ततः सिरहिभेवेद् भ्रुवम् ॥” 

इति गुप्तसाधनतन्त्रे १ पटलः ॥ * ॥ 
तस्याः प्रशसा यथा । 

“शक्तिं विना महेशानि ! सदाहं शवरूपकः । 
शक्गियुक्तो यदा देवि ! शिवोऽहं सर्वकामदः ॥ 
शक्तियुक्त जपेन्मन्त्रं न मन्त्र केवलं जपेत् । 
सावि्रौसहितो ब्रह्मा सिद्ोऽभून्रगनन्दिनि ॥ 
इारवत्यां क्ष्णदेवः सिद्धोऽभूत् सत्यया सड । 
तथा कोचवधृसङ्गा खम सिद्िवंरानने ॥ 
ईश्वरोऽहं महादेवि ! कैवलं शक्तियोगतः । 
शक्तियोगेन देकेशि ! यदि सिदिनं जायते ॥ 
तदैव परमेशानि मम वाक्यं धा भवेत्। 
यदत्त जलमर्डषं शक्तिवन्नो सुरेश्वरि ! ॥ 
सिन्धुरूपं महेशानि । तच्जलं नात्र संशयः । 
स्ोयेष्टदेवोभावेन भोजयेत्ताच्च यब्नतः ॥ 
शक्तिञ्च कथ्यते देवि खगाष्व सुरसुन्दरि । 
त्रयोदशाब्दादेष्ठ या पञ्चविशतिवाधिंको ॥ 
श्रप्रसूता विशेषेण पञ्चमेऽपि भवेत् प्रिये। 
सुन्दरौ तु विशेषेण प्रसूता वाप्रसूतिका ॥ 
अवश्यं वञ्चमं कूर्यात् शक्तिमते महेश्वरि ॥" 

इति शक्तिकागमसव्यस्म् ॥ # ॥ 
तस्या उत्पत्तिमाहात्मयादि यथा. 

नारायण उवाच । 
“सड बुद्धा बुहिमन्तो न वक्तमुचितं सुराः। 
सव्वं शक्यालय। विश्वे शक्तिमन्तो हि 
ब्रह्मादिढणपयन्तं सव्वं'प्राक्तिकं जगत् । 
सत्यं नित्यं विना भाञ्च मया शक्तिः प्रकाशिता ॥ 
भाविभूता च सा मत्तः ष्टौ देवो मदोच्छया। 
तिरोहिता चसा शेषे छष्टिसंहरणे मयि ॥ 
खृ्टिकर्ची च प्रज्ञतिः सर्व्वेषां जननो परा । 
मम तुर्या च मश््ाया तेन नारायणौ सप ता ॥ 
खृचिरञ्च तपस्तसं शश्धुना ध्यायता च माम् । 
तेन तमै मया दत्ता तपसां फलरूपिणो ॥ 
व्रतच्च लोकशिशार्थमस्या न खार्थ॑मेव च । 
स्यं व्रतानां तपशां फलदात्रौ जगन्चये ॥ 
मायया मोहिताः सर्ववे किमस्या वास्तवं व्रतम्। 
साध्यमस्या ब्रतफलं कल्पे कर्ये पुनः पुनः ॥ 
सुरेश्वरा यदंशाख ब्रहाविष्छुमदेष्वराः । 
कलाः कलांशरूपास्ते जोविनञ्च सुरादयः ॥ 
खदा विना कुलालख घट कक्तं यथा्तमः। 

४५] विना सवणे स्वीकारः कुर लं करनुमक्लमः ॥ 

शक्तिः 

विना शक्ता तथाच्च खरष्टिं कत्तुमक्षमः। 
शकिप्रधाना टि सव्व दशंनसन््रता ॥ 
अहमाला च निलिंघोऽदृश्यः साक्तौ च 

देहिनाम् । 

टेः प्राक्षतिकाः सव्वं नण्वराः पाञ्चमौतिकाः॥ 
अहं नित्यशरौरौ च भानुविग्रहविग्रहः। 
सर्व्वाधारा च प्रकषतिः सर्व्वालाहहं जगत्तु च ॥ 
अमाता सनो ब्रह्मा ्नानरूपो महेष्वरः । 

प्च प्राणाः स्वयं विष्णुलुहिः प्रक्तिरग्वरो ॥ 
शक्यो निद्रादय्ं ताः सव्धौख प्रतेः कलाः । 
साच शलेन्द्रकन्धेयमिति वेदनिरूपितम्॥” 
इति ब्रह्मतैवत्ते गणेशखण्डं 2 अध्यायः ॥*॥ 
भपिच) 
"सा शक्तिः खशटिकाले च पञ्चधा चेष्वरेच्छया 

राधा पञ्चा च सावित्रौ दुर्गा देवो सरसखतो ॥ 
प्राणाधिष्ठाढदेवौ या क्षणस्य परमातमनः । 
प्राणाधिकंप्रियतमा सा राधा परिकोत्तिंता॥ 
पेश्व्याधिष्ठाटदेवो सर्व्वमङ्गलकारिणौ । 

परमानन्दरूपा च सा लच्छोः परिकोत्तिता ॥ 

विद्याधिष्ठाढदेदौ टा परमेशस्य दुलंभा । 
बेदशास्त्रयोगमाता सा सावित्रो प्रकोत्तिंता॥ 
बुहाधिष्ठाढदेवो या सब्ब शक्षिखरूपिणो । 
सव्वश्नानासिका सब्ब सा दुर्गा दुर्गनाशिनो ॥ 
रागाधिष्ठाढदेवो या शास्रन्नानप्रदा सदा । 

छष्णकणटोद्धवा या च सा च देवौ सरखलतो ॥ 

पञ्चधादौ स्मयं देवो मूलप्र्तिरौग्वरो ॥ 
ततः खष्टि क्रमेलेव बहधा कलया च सा। 
योषितः प्रकतैरंशाः पुमांसः पुरषस्य च ॥” 

इति च ब्रह्मवैवर्ते गणेशख ण्ड ४ ° अध्यायः॥५॥ 

ब्रह्माणो शक्लात्पत्तिर्यधा । 
“ततो ब्रह्मादयो देवा भयं जग्मुः सवासवाः । 

यदि स्या्रिल्नितो देवः चयः सर्ब दिवौकसाम्॥ 
एतस्मिब्रन्तरे शक्र ! ब्रह्मा चिन्तयते क्रियाः । 

-स्मोरूपधारिणो भूत्वा सद्धायत्व' महेश्वरे ॥ 

चिप्र कुरु स्का" त्वं एवं विश्वेश्वरे रणे । 
ततो योतितवान् शम्भुः खशत्तिं किरणो- 

चज्वलाम् ॥ 
ब्रह्मरूपधरां किन्तु ललनाकारविग्रडाम् । 

हंसस्यन्दनमारूढ़ा खकोयायुधधारिणो ॥ 
तस्जैयन्ती महौजेन दानवानां भयङ्करो । 

तस्या घोराणि कर्माणि ृ्ा स विख्मयन् शिवः 

का पुनः खटः शुखं हा खदातिप्रतिपक्जित् । 

तस्याः शक्तिं दितोयाख्च जामि अपरा- 
जिताम् ॥” 

इति देवीपुराणे रुरुवधे बह्मा श्युत्पत्तिः ॥*॥ 

नन्दातीरये शक्तिमन्विचारनिषेधो यथा । 

नयोऽसावनादिमध्यान्तशिवशक्तिमयः परः । 

तस्यैव परमानन्दा सव्पैकिखिषनाशिनो ॥ 

तद्भाषणं प्राप्नोति तपोयन्नादिकं फलम् । 

मन््ाणां देवशक्तोनां न विचारो वरानन ॥” 

इति देवोपुराे नन्दाकुण्डप्रवेशः प्रथमाः 
ध्यायः ॥*¶ 



शक्तिश्च 

प्रल्तिः । यधा,-- 
“प्रधानं प्रक्ञतिः शक्तिनिंत्या चा विक्तिस्तथा । 
एलानि सस्या नामानि पुरुषं या समाञिता॥ 
तस्या गुणानाह । 
सत्वं रजस्तमस््नोणि विन्नेयाः प्रकतेगुणाः। 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 
शक्तिविषयकपुष्याशि यथा,-- 
“श्रध पुष्य प्रवच्यामि कम्पयोगी मदेश्वरि । 
णुष्व परया भक्तया यघीक्तं ब्रह्मणा युरा॥ 

कमले करवोरे हे कुसुश्धे तुल सो दयम् । 
जात्यशोके केतक हे कुमारो चम्पकोत्पलम् ॥ 
कन्दमन्दारपुब्रागपाटलानागचम्यकम्। 
आरम्बधं कणिंकारं पावन्तौ नवमल्ञिका ॥ 
सौगन्धिकं सकोरण्ड' पलाश।शो क सञ्जं काः । 
सिख्धुक्रारो छ्पामागेवापुलौ कञ्च कामजम् ॥ 
व्याप्रचेलं दमनकं मरुवकं ततः परम् । 

, लवङ्गं जलकपरं तगरच्च जवा तथा ॥ 
शिवपुष्यं द्रोणपुष्यं कामराजं सुकेतकम्। 

श्रन्यानि वनपुष्याणि जलजखलजानि च । 
गिरिजानि देशजानि नानापुष्याण्यतः परम् ॥” 

इति प्रपञ्चसारः ॥ 

शक्तिग्रहः, प, ( शक्तिं गखह्ातोति । शक्ति + ग्रह 
+ “शक्तिलाङ्गलाङ शेति ।* ३।२।९. । इत्यस्य 
वात्तिकोक्तया रच । ) शिवः। कात्तिकेयः। 

शक्तिं टह्वाति यः इत्यर्थे शक्तिशब्द् पूव कग्रह- 
धातोरल प्रत्ययेन निष्यन्न इति फेचित्॥ (शक्तो 
अहो ग्रहणम् । ) शब्द्शक्तिन्नानम्। यथा। 
अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोडव्य इतोष्व 

रेच्छ। शक्तिरिति ताकिकाः। तज्न्नानन्तु 
व्याकरणादिभ्यः। अरतणएव । 

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान- 
कोषाप्रवाक्यादावहारतख । 
वाक्यस्य शेषादिहतेब्वदन्ति 
सात्रिष्यतः सिदपदस्य हदा; ॥ 

इति प्राञ्चः!” इति दुर्गादासः ॥ 
शक्तिग्राहकः, पु, व्याकरणोपमानादिः । शक्ति- 

अ्होताच। शक्तिं ग्राहयति गह्णाति च 

इत्यथे अन्ताजान्तग्रहधातोणक (ख ल् ) 
प्रत्ययेन निष्यन्रमेतत् ॥ 

शक्तिधरः, पं, (धरतौति । ट + अच् । शङ्ञधरः ।) 
कार्तिकेयः । इत्यमरः ॥ (यथा, रिवंथे । 9३।९ 
“बलेन वपुषा चेव बाख्येन चरितेन च । 
स्यात्ते शक्तिधरस्तुल्यो न तु कञ्चन मानुषः ॥") 
शक्तिधारके, वि ॥ ( यथा, बृहत् संहितायाम् । 
५८।४१९। 
स्कन्दः कुमाररूपः शक्तिधरो वरहिकेतुख ॥"*) 

शक्तिपणः, पं, सप्तपणं ठ चतः । इति जटाधरः ॥ 
शक्िपाणिः, पु, ( शक्तिरस्त्रविशेषः पाणौ 
यस्य ।) का्तिकेयः। इति हलायुधः ॥ 

शक्तिथत्, प, ( शक्तिं विभर्तोति। + किप् 
तुक् च।) कात्तिकेयः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
शक्धस्त्रधारके, चि ॥ 

ई 

शत 
| (शक्तिरहेतिः प्रहर णास्त्र यस्य |) 
शक्तयस््रधारियोद्ा। तत्पायः । शाक्तोकः२ । 
इत्यमरः । लच्यायुधधरः३ । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

"पुं ्तो.(शक + बाइलकात् तुन ।)भजित- 
यवादिचणम् । छात इति भाषा । यथा, 
“धाना ्टयवे भून्नि स्यां पं भून्नि शक्तवः। 
केचित्तशक्तुरस्तोति वन्धुरा भूमनि स्वियाम् ।” 

इति जटाधरः । 
अरस्य गुणाः । 
“यवानां शक्तवो रूक्षा लेखना वद्किवर्बनाः । 
वातलाः कफरोगन्ना वातवर्ब्वोऽनुलोमनाः ॥ 
धानासंज्ञास्तु तेऽतौव दुजरा लेखना; स्म ताः। 
गुवीं पिष्डोक्षतात्यथे लघौ सैव विपर्ययात् । 
शक्त नामा जोर्ययत खदुत्वादवलेदिका ॥' 

इति राजवन्ञभः 1 
अथ शक्तवः । 
“शान्यानि भ्चाष््ष्टानि यन््रपिष्टानि 
तत्र यवशक्तवः । 
“यवजाः शक्तवः गोता दोपना लघवः सराः । 
कफपित्तहरा रू्ता लेखना प्रकोर्तिताः ॥ 
तै पोता बलदा ह्या ह्व हणा मेदनास्तथा । 
तपेणा मधुरा रुच्याः परिणामे बलावहाः ॥ 
कफपित्त थ मन्तुत्तडव्रणनेत्रामयापदाः 

प्रणस्ता घम्दा हृद्या व्यायामात्तं शरोरि णाम् ॥ 
अथ चणकयवशक्गवः। 
“निस्तुषेख्चणकभ टतूव्याशेञ्च यवे: कताः । 
शक्तवः शकंरासपिःशक्ता गोषेऽतिपूजिताः ॥' 
श्रथ शालिशक्तवः। 
“शक्तवः शालिसंभरूता वड्किदा लघवो हिमाः । 
मधुरा ग्रादिणो रुच्याः पथ्याञ्च बलशक्रटाः ॥ 
नमुक्घा न रदेम्कित्त्वा न निशायां न वा बङ्न्। 
न जलान्तरितान् न दिः शक्तनद्याच्र कैवलान्॥ 
एथकपानं पुनहानं सामिषं पयसा निशि। 
दन्तच्छदनसुष्टच्च सप्त शकुषु वव्जयेत् ॥ 

इति भावप्रकाशः । 
जखतिथौ तदचणफलम् । ज्योतिषे । 
“शक्गुन् खादति यस्तु तस्य रिपवो नाशं 

प्रयान्तिभरवं 
भुङ्के यस्तु निरामिषं स हि भवेत् जन्मान्तरे 

पण्डितः । 
इति तिग्थादितच्लम् । 

मेषसंक्रान्त्यां तहानविधिर्यथा । स्मतिः। 
“नेषादौ शक्तवो देया वारिपूर्णा च गर्गरो ।* 
महाणवे। 
“यो ददाति हि मेषादौ शक्नम्ब् घटान्वितान् 
पितृनुदिग्य विप्रेभ्यः सब्वेपापैः प्रमुच्यते । 
विप्रेभ्यः पादुके छत्र पिढभ्यो विषुवे शभम् ॥ 

इति तिष्यादित्वम् । 
चातुमास्यत्रते प्रातःज्ञानस्य छतशक्तवो दक्षिणा 
यथा । नारदोयम् । 
“नित्यञ्चाने हविदंव्याचिः जहे एतशक्तवः ॥” 
नित्यक्नाने प्रातःखराने । इति मलमासतच्लम् ॥ 

शक्यः 

कः पु, विषभेदः । तस्य लक्तणस्रूपे यथा, 
यदृग्रलिः शक्तकेनव पुणमध्यः स शक्घकः॥” 

इति भावप्रकाशः । 
शक्तफलाः स्तो. शमोहन्तः ¦ इत्यमरः ॥ 
पक्त फलो. स््नो,शमोदचः । इति शब्दरन्नावलो 
शक्तयद्ः,प,(गक्त रह्म; ।) खमद्वारा कु्तिललाट- 
ग्रोवासूत्पन्नो घर्मः दोघ निश्वास । यथा, 
“कुत्तौ ललाटे ग्रोवायां यदा घः प्रवत्तते । 
शक्य तं विजानोयादायतोच्छा समेव च ॥'” 

इति राजवन्नभः । 
शक्तिः पुं, वशिष्ठमुनेर्जयेष्ठपुत्तः। इति पुराणम् ॥ 
( यथा, महाभारते । १। १७७ ।६ ) 

“श्रपश्यद्जितः संख्ये सुनि प्रतिमुखागतम् । 
शक्ति नाम महाभागं वशिष्ठकुलवदेनम् । 
ज्येष्ठ पुचं पुच्तशतात् वशिष्ठस्य महाकनः ॥” 
भ्यं हि इच्छाङ्वंशोयं कल्याषपाटदपतिं 
अशपत् । स च कृपतो राक्षसो भूत्वा एन- 
| । एतदत्तान्तस्तु महाभारते १।१०७ 

अ्रध्यायेद्रष्टव्यः॥) 

:, चि, प्रियंवदः । इत्वमरटो कायां भरतः ॥ 
शक्तः, वि, प्रियंवदः । इत्यमरः ॥ 
शक्मा, [न् ]पु, (शक + ^अशिगकिभ्यां छन्दसि” 
उणा ४।१४६। इति मनिन् । ) शक्तिः। 
शकधातोरौणादिकमनिन्प्रत्ययेननिष्यन्रम् इति 
सिदान्तकौमुदो ॥ ( इन्द्रः । इत्यु च््वलः। ४ । 
१४६ ॥ क्रो, शक्यतेऽनेनाभिमतं प्राप्त शक्तो 
तोष्टं साधयतं वा शक्ते कत्त मिति वा। 
शक + मनिन् । कमा । इति निघण्टः । २। १॥ 
यथा, ऋम्बदे । ९ । ३४।२। 

“ददन्ति शक्मना पयः ५" 
“शक्मना कर्मणा ।* इति तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

'शक्यः,ति, ( शक + “शकिसहोश्च ।” ३।१।८९। 
इति यत् ) समर्धनोयः । (यथा, रघु; ।२।४९ । 

“अआक्योऽस्य मन्यभवता विनतं 
गा; कोटिशः स्मशयता चटोधरौ ॥ 

शक्याश्चयः। (यदा भावै यत् स्यात् तदा 
क्रोवलिङ्ग; स्यात् । यथा, गौतायाम् ।१८।९१। 
“नहि शक्यं देश्ता त्यक्त कर्ममाख्गेषतः ॥ 
तथाच रामायणे । २।१३।५। 

“तानि सर्वाणि संयत्तं शक्यं राम जितेन्दरियेः॥ 
प, वाच्योऽथः । यथा, 

शक्योऽर्थाऽभिघय। ज्ञेयः लच्यो लक्षणया 
मतः। 

व्यद्चो व्यज्ञनया ज्ञ यस्तिख्लः शब्दस्य इत्तयः ॥ 
दूत्यलङ्कारशास्त्रम् ॥ 

अन्यच्च । 
“क्यं सादृश्यवुदिस्तु भवेदुपमितौ गुखः ।* 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 

अपिच। ईश्वरसद्केतः शक्तिस्तया भ्रथवोधेकं 
पदं वाचकम् । यथा गोत्वादिविशिष्टबोधकं 
गवादिपदं तददोध्योऽर्थो गवादिर्वाच्चः ख एब. 
मुख्यायै इत्यु ते ।” इति शक्तिवादः 



शक्रः 

शक्वतावच्छेद कं,ति,(शक्चताया अ्रवच्छेद कम्।) 
शक्यां शे भासमानधन्यः । यथा । 
“एवच्च ताद शधमीस्य शक्य तावच्छेदकत्वं 
दर्व्बारमेव ।* इति शक्तिवादः 

शक्रः पु.(शक्गोति दैत्यान् नाशयितुम् । शक + 
“सका यितच्चोति ;"उणा० २।१३। इति रक ।) 
इन्द्रः । इत्यमरः ॥ (यथा, रघु; +२। ३९ । 

“घनुभंतामग्रत एव रक्षिणां 
जहार शक्रः किल गूढ़ विग्रहः ॥”) 

कुटजः । भञ्ल॒नहत्तः। इति मेदिनो ॥ 
च्येष्ठानत्तचम् । यथा, 
“शक्रो निक तिस्तोयं विश्वविरिञ्चौ इरिवसु- 

व्वरुणः । 
अजपादोऽदव्रघ्ः पूवा चेतो श्वरा भानाम् ॥” 

इति ज्योतिस्तत्त्वम् ॥ 
, चतुद गेन्द्रा यथा, 

“विश्वभुक् च विपञ्चिद्यः सुवित्तिः शिविरेव च। 
विभरुमनोजव्ैव तथौजसूी वडिस्तथा ॥ 
अद्. तञ्च तथा शन्तिस्तथा टेवचरो हषः। 
ऋतधामा दिवः सामो शुचिः शक्राशचतुरईण | 

` ब्राद्दिनमासाब्देषु इन्द्राणां नाशसंख्या यथा। 
“'ब्राछ्ये दिने वै नश्यन्ति चतुर्दश पुरन्दराः । 
शतानि नासि चलारि विंशत्या सहितानि च। 
अब्दे पञ्चसडस्राणि चत्वारि शच्छतानि च ॥* 
इत्याद्य वद्किपुराणे गखमेदनामाध्यायः ॥*॥ 
इन्द्रत्वप्रा्िकारणं यथा,-- 

इन्द्र उवाच) 

““रमाकान्तभववोत्ये कतं क्रतुशतं पुरा । 
तेन पुण्येन सम्प्राप्तं मया पौरन्दरं पदम् ॥ 
इदानीं न्तनः कोऽपि जातो दिवि पुरन्दरः 
न तेन धर्मपरो विहितो न तेन क्रतवः कृताः 
मम सिंहासनं दिव्यं कथमाक्रान्तमच्यत ॥ 
इत्येवं वदतस्तस्य श्ुत्वा वाक्यं रमापतिः 
उग्रोलितस्मिताचोऽसावुवाच मधुरं वचः ॥ 

ओभगवानुवाच । 
देवादयो मनुष्यान्ता मम रैवापरायणाः । 
मद्याजनरता लोका मद्भक्गिस्तुतिपाठकाः ॥ 
मन्मृत्तिषु कुतध्याना मत्कथाचवचषा इ । 
मत्पादोदकननैवे यभोजिनोऽन्वहमेव ये ॥ 
मन्रामकौत्तनपरा मम स्मतिपरायणाः। 
मन्मन्वजापका नित्यमनन्याञख्यक्षम्यदः ॥ 

किं विधित्व किमिन्द्रतवं रेवत्वमपरं किमु । 
तैषामलभ्य यत्किञ्चित् दुर्लभं नास्ति संख्ती ॥ 
किं दानेरल्पफलदेः किं तपोभिः किमध्वरेः। 
सेव्यमाने: चितितले समम प्रतिमान् सदा ॥ 

इन्द्र वाच । 
भगवन् कर्मणा केन स त्वव्रोतिपरो भवेत् । 
तद्द्र महाबाहो प्रपत्रभयभच्न ॥ 

खौभगवानुवाच। 
अनेकधा मद्भजनं मम प्रोतिकरं परम् । 
यद्भक्त्या तत् पदं लेमे तत् णुष्व पुरन्दर ॥ 
जपत्यशदशाष्यायगौतानां ज्ञोकपञ्चकम् 1 

३३३ 

शक्रत्रडा चलः, प, (शक्रस्य क्रौड़ाचलः क्रौड़ा- 

७ 

शक्रष्व 

तया भक्यातु संप्राप्त तव सस्राज्यमुत्त- 
मम् ॥” 

इति पाद्मोत्तरखण्ड ९६ अध्यायः ॥ 
( समर्थे, वि। यथा, ऋ्बं टे । ४ । १६।६। 

“व्िखानि शक्रो नथ्थारि विदा 
नपो रिरेच सखिभिनिकामैः 1” 

^विद्दान् जानन् शक्रः समर्थं इन्द्रः ।” इति 
तद्धाश्वे सायणः ॥) 

पव्बतः ।) खुमेरपवेतः । इति इलायुधः ॥ 
शक्रगोषः, पु, इन्द्रगोपकोटः । इति जटा धरः ॥ 
( यथा, हरिवंशे । ६६ ।५। 
“नववर्षावसिक्तानि शक्रगोपाकुलानि च। 
नष्टदावाग्निमार्गाणि वनानि प्रचकाशिरे ॥*) 

शक्रजः, पु, ( शक्राञ्जगयते इति । जन + डः ।) 
काकः। इति तिकार्डशेषः ॥ इन्द्रजाते, चि ५ 
| पु, ( शक्राञ्जातः। ) काकः इति 

शब्द्रल्नावलौ ॥ इन्द्रजाते, चि ॥ 
शक्रजित्, पुं, (शक्र जितवानिति। जि + क्रिप।) 
रावणयुच्चः। इति चिकाण्डशेषः ॥ ( 
रुः ६४। ८३ । 

“रपि प्रभुः सानुशयोऽधुना स्वात् 
किमुत्ड्कः शक्रलितोऽपि इन्ता ॥) 

इन्द्रजैतरि, वि, ॥ 
शक्रदुमः,(शक्रस्य पुं दू मः।) देवदारुदन्तः । इति 
भावप्रकाशः ॥ 

शक्रधनुः, [स्] क्तौ, (शक्रस्य धनुः ।) इन्द्रधनुः । 
| इत्यमरः ॥ गरौ इति रामधनुक इति च 
भाषा। 
इन्द्रायुधं शक्रधनुः कौशिकायुधमित्यपि । 

एेरावतं रोहितं स्यादवक्र यदि तनुः ॥ 
इति शब्दर न्नावलो । 

( यथा, मह्वाभारते। ५।२६।११। 
यथाकाशे शक्रधनुः प्रकाशते 

न चकवण न च वेद्धि कित्र तत् ॥') 
शक्रध्वज, प॒ ( शक्रस्य ध्वजः । ) इन्द्रध्वज; । 
( यथा, आर्ययासप्तसत्याम् । २६९८ । 
“ते चेष्ठिनः कर सन्प्रति शक्रधूज ! येः कत- 

स्तवोच्क्रायः। 
ईषा वा मेदं वाधुनातनास््वां विधित्सन्ति ॥”) 
तदिवरण यथा,-- 

चृपवाहन उवाच 
“भ्रगवन् योतुमिच्छामि तस्य उत्थापनं यथा । 
क्रियते दिन ऋक्ते च द्रश्यमन्तविधिं वद् ॥ 

अगस्य उवाच । ५ 
ब्रह्मणा कथितं शक्र हहस्मतिसमोपतः। 
यथा तथा प्रवच्यामि विधिं केतोः समुच्छये ॥ 

बुदस्यतिरुवाच । 
शभा ऋच्तं करणे मुहत्ते शभमङ्गले । 
टेवज्ञः सूत्रधारश्च वनं गच्छेत् सहायवान् ॥ 
देवो प्रतिष्ठाविधिना याव्रायां या प्रचोदिता । 
गला हन्तं भं पष्य धवाज्जुनप्रियङ्करम् ॥ 

ॐ 

शक्रध्व् 

उडम्बराजकण च्च पच्छेतं शोभना हरेः, 
्वजा्थे वजंयेदत्स देव उद्यानजान् द्र मान्॥; 
कन्या मध्ये तु या यष्टौः करमानैन कल्पयेत् । 
एकाद शकरा वत्स नव पञ्च करापरा।॥ 
अरालतां क्रिमिचितां तथा पक्िनिकेतनाम् । 
वस्प्रोकपिदढवनजां सुशष्ककोटरान्तराम् ॥ 
कुनाञ्च घटलिक्ताञ्च तधा स्त्ौनामगर्हिताम्। 
विद्युद्वजुडताच्चैव दग्धाश्च परिवजेयेत् ॥ 
अलाभे चन्दनं आश्व ालशाकमयं तथा । 
कत्त व्यं शक्रचिज्कार्थे न चान्य' ह त्तजं कचित् ॥ 
शभभूमिभवं ग्राह्यं शएभतोयं एभावदम् । 
ततः संपजयेद्ठचं प्राङसुखोदङमुखोऽपि वा ॥ 
नमो बच्चपते ह्च ताम्यति पार्थिवः । 
ध्वजा तत्तलो नाथ अन्यथा उपगस्यताम् ॥ 
राच देयो बलिस्तव्र युगदक्चं तथैव च, 
वासवानां महाह्त कत्वा चान्य गम्यताम्॥ 

ध्वजार्थे देवराजस्य न क्षान्तिस्त व अचर च। 
पूजयित्वा ततो इच्च बलिं भूताय दापयेत् ॥ 
प्रभाते छेदयेद्ठत्त शुभखप्रादिदर्भनेः। 
शक्ताम्बरधरञ्चंव समुद्रतरणं नदौ ॥ 
इच्तान् नस्बान् शभान् क्तोरानारोडेत् देवता- 

लयम् । 
देवो दिजस्तथा साधुलिङ्गब्रह्म हरेरपि ॥ 
प्रतिमा पूजिता खभ्रं चिप्र सिदिफलप्रदा 
मव्छामांसदटधिलाभं रुधिरं खतरोदनम् ॥ 
अगम्य गमनं दृष्टा भ्राशु सिदिफलप्रदम् । 
द्र मांस्तिलं घन धान्य शच्रनाशं यथा शमम् ॥ 
फलं पुष्य' सिता दूर्व्वां खप्र लब्धा जयावडाः। 
शङ्गावस्तथा टन्तिलाभा राज्यप्रटायकाः ॥ 
गौः सवत्सा नवसुता दृष्टा पुत्तृफलप्रदा । 
पङ्कस्योदरणं कूपे व्याधिमोक्तकरं चिरात् ॥ 
एवं खघ्रान् शुभान् दृष्टा तथा छन्देत पाद- 

पम् । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा मधुवच्वाक्तपशना ॥ 
पूर्व्वोत्तिरे घ पतनं गस्तोऽशब्टोऽत्र णः शभः । 
अलम्नपादपे चान्ये अन्यथा तु परित्यजेत् ॥ 
अष्टाङ्गलं त्यजेत् मूले अग्र तन्तु जले चिपत्। 
तथा तमानयेदव्छ शकटेन ठषेरपि ॥ 
युवानेबलसम्पन्नर्नयं तत्पुरतः परम् । 
नोयमाना यदा यष्टौ समा वा चतुरखका ॥ 
हत्ता वा भङ्गमधत्ते रान्न: पुत्तु' पुरोहितम् । 
श्रारभङ्ग बलं भिन्दयाद्राज्यनाशं चये तथा ॥ 
अर्धस्य ्रत्तभङ्ग न शान्तिन्तच तु कारयेत्! 
इन्द्र्जच्छत्रमन्तेण जातदटेवसमापि वा ॥ 
तथा नौत्वा शमे लग्ने पुरस्तादुपवेणयेत् + 
दारशोभां पथधरथ्या ग्टहे इड च कारयेत् ॥ 
यदा पटहनादाञ् वेश्याशङ्कदिजातयः । 
सङ्क स वेदशब्दश्च ता नेया यत्र उच्छरयेत् ॥ 

ततरसाल्चिचकमावनिर्ितेस्तान्तु वेष्टयेत् । 

वस्त्र रच्डजरोमोले : शभे: श्ल यथाक्रमम् ॥ 
नन्दोपनन्दसंच्नाख कुमाय्य: प्रथसांशगाः । 

देषो जयविजयाख्याः षोडशं शव्यवख्ि ताः ॥ 



शक्रध्व 

अधिके यत्र जयित्रो तयार्थना देवतैदंण्डाः । 
ध्वजपरिमाणायें सपरिधिः प्रधमं पिम् ॥ 

घोदृशांश विहोनानि कुयाच्छं षाणि बुदिमान्। 
रसनां विचिव्रवणं प्रथमां दद्यात् ख्यन्भूः ॥ 
सुरक्ां चतुरखाञ्च विश्वकर्म! दितोयतः। 
ष्टासरान्तु खयं शक्रो नोलरक्तां प्रदा पयत् ॥ 

छष्णं यमेन दत्तश्च वरणेन सहखिकम् । 
मन्निष्ठाजलदाकारं वासुटेबो मसूरकम्॥ 
नौलवर्णञ्च तं दद्यात् स्कन्दो बडविचितितम्। 

हनत्तन्तु दहनो दद्यात् सुवर्णाभं तथाष्टमम् ॥ 
वेद् सदटशमिन्दरो ग्रेवेयं दापयेद् बुधः । 
चक्राङ्ाक्षतिन्तु सूर्य्यो विश्वेदेवाः पद्मनिभम्॥ 
ऋषयो नियमं द दुर्नोलं नोलोत्यलाभासम् । 
गुसण। शुक्रण तती विशालं सूतो न्यस्तम् ॥ 
ख्डेविवित्राणिबडइमाठभिःसखवानि रूपाणि । 
यच्येकेनेव दत्तन्तु केतोस्तत्तस्य भूषणम् ॥ 
तदेव तं विजानोयाद्यन््ादिभिस्तसुच्छयेत् । 
प्रथमं प्रविशमाना भूमिं यष्टिेन्ति राम् ॥ 
बालानां तालशब्दन देशविघातं समाचष्ट । 
नृपवधकरा विशोणेा शभावदहा | 
गन्भुसूव्यं यमशक्रसोमधनदवारुलैः । 
बङ्कोशकषिमन्ताखच होतव्या दधि चाच्तताः॥ 
शक्रस्कन्दगुस्रुद्रभ्रष्छरादि प्रपाठयेत् । 
इत्वा तु विधिवदङ्कि ज्वालां लचेत वुद्धिमान् ॥ 
सतेजाः सुमन दोषः संहतो सुचिरप्रभः। 
रक्ताशोकसमाकारो रथमेरोसनः शभः ॥ 
शङ्खदुन्दुभिमेधानां नादाः शस्तास्तु पावके । 
ततः सकदलोच्,दण्डान् पताकानि समुच्छ्रये ॥ 
अन्या विविधाः शोभाः शक्रकेतुसमुच्छये । 
प्रोष्ठपदे तु ् र्टम्यां शक्तायां शोभने ऋक्तं ॥ 
भाश्डिने वाध शुक्तायां खवणेनाथ उच्छयेत् । 
पौरजनलम्न हन्देः पटभेरोनिनादितम् ॥ 
वितानष्वजशोभाच्यं पताकाभिः समुञ्जलम् । 

विष्वोशशक्रमन्तरेण सिंहर त्ताक्षतेन च ॥ 
दृद्माढकरन्धुखं शुभतोरणमाकुखम् । 
अविलम्बितसुखानमभग्नपिटठकं समम् ॥ 
न इतं वा समुलयाप्य केतु वासवजं विभो । 
उच्छ्रितं रचयेव्रान्नः काकोलृककपोतयोः ॥ 
न समुलखापनं दद्यादन्यं षामपि पक्तिणाम् । 
यन्त्रोड् शन तं कुात् मुखं केतोयेधाविधि ॥ 
तथा सुसस्थितं पूज्य मुखयन्तर सुयन्वितम् । 
रात्रौ जागरणं कुर्वयादिन्द्रमन््र नुकोर्तनम् ॥ 
प॒रोदितः सदैवन्नः शुभथान्तिरतः सद्ा । 
छच्रपाता दपं इन्धात् पताका महिषोवधम् ॥ 
पिटके युवराजस्य सचिवमनुकम्यते । 
रद्र तोरणपातेन ध्वजे अरव्रक्तयो भवेत् ॥ 
पतिते शक्रदर्े तु कृपमन्यं समादिशेत् । 
कभिजालक उल्याने थलभात्तस्कराद्वयम्। 
खसे संख्धिते शान्तिनू पस्य नगरस्य च ॥ 
याचोच्छ्रितन्तु ति्न्ति तावत् पौराः सदा 

ष्टाः। 
केलोनिरता यजने भुच्नोयादिप्रकन्याञ्च ॥ 

[प 

शक्रश 

पातै तु तथेव कुर्व्यादुल्ाने यादथ पूजा । 
रात्रौ शभक्षत् पातनं नो दष्टं काककपोतैः ॥ 
याति कृपं सडराष्' यञ्ैव कारयेत् केतुम् । 
नगरे वा पुरे खेटे यद्येवं कुवते पौराः ॥ 
पुरे नगरस्य हारे हषसिंहखगो यितम् । 
केतु समस्तघोराणां नाशनं जयदं महत् ॥ 
एवं पूवे हरिः केतु प्रासवान् हषवाहनात्। 
तथा ब्रह्मसुतेमव ब्रह्मणः शक्रमागतः ॥ 
तेन सोमस्य तदृहत्तः ततो दच्चे समागतम् । 
तदः प्रति कुवन्ति नृपा श्रद्यापि उच्छयम् ॥ 
एवं य: कारयेद्राजा केतु विजयकारकम् । 
तस्य पृष्व बलोपेता सदोपा वशगा भवेत् ॥” 
इत्याद्ये देवोपुराणे इन्दरध्वजलक्षणम् २१ 
अध्यायः ॥ 
शक्रनन्दनः, पु, ( शक्रस्य नन्दनः । ) अल्लुनः 
इति जटाधरः । ( शन्द्रपुच्तमाव्रमपि । शक्र 
नन्दयतोति। नन्दि +च्युः। ) इन्द्रानन्द- 
कारके, चि॥ 

शक्रपय्थायः, पु,(शक्रस्य पर्यायो नाम यस्य ¦) 
कुटज दत्तः । इति रन्नमाला । इन्द्रवाचकञ्च ॥ 

शक्रपादपः, पु,(शक्रस्य पादपः।)देवदारुढन्तः । 
इत्य मरः ॥ कुटजदत्तः । इति राजनिधंण्टः ॥ 

शक्रपुष्पिका,स्त्रो,(शक्र पुष्यो + सार्थे कन् भरत 
षत्वम् ।) अग्निशिखाठत्तः । इति रन्रमाला ॥ 

शक्र पुष्पो, स्तो, ्रग्निशिखाछत्तः । इत्यमरः ॥ 
शक्रबोजं, क्तो, इन्द्रजवः । इति राजनिर्धं ष्टः ॥ 
शक्रभवनं, क्तो, (शक्रस्य भवनम् ।) खगैः । इति 
चिकार्डशेषः ॥ 

क्किप् । ) इन्द्रजित् । स च रावणपुच्नः। इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ 

शक्रभूभवा, स्तनो, इन्द्रवारुणो । इति शब्द- 
चन्द्रिका ॥ 

शक्रमाता, स्तौ, ( शक्रस्य मातेव । ) भार्गी । 
इति राजनिर्घण्टः । इन्द्रजनन च ॥ 

शक्रमाठटका, स्तो, (शक्रस्य माठकेव । ) शक्र- 
ध्वजाङ्गयषटि विशेषः । यथा, कालिकापुराणम् । 
“कुमायः पच्च कनतेव्याः शक्रस्य पसत्तम । 
शान्मय्थस्तु ताः सर्वासत्वपराः शक्रमाटकाः ॥ 
केतोः पादप्रमाणेन कायाः शक्रकुमारिकाः। 
माढठकाद्प्रमाणा तु यन्त्रं इस्तदयं तथा ॥ 
एव ' क्रत्वा कुमारो माढकां केतुमेव च । 
एकादश्यां सिते पचे यष्टोनामधिवासनम् ॥* 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
शक्रमूदा, [न्] स्त्रो, ( शक्रस्येव मू यस्य । ) 
वल्मो कः। इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 

क्रवज्ञो, स्तो, ( शक्रप्रिया वज्ञो।) इन्द्र 
वारुणो । इति राजनिघं खटः ॥ 

शक्रवाइनः, पु, ( शक्रं वाहइयतोति । वड + 
णिच् + स्युः ।) मेघः । इति शब्दर्चन्द्रिका ॥ 

शक्र शरासनं, क्तो, (शक्रस्य शरासनम् । ) इन्द्र 
धनुः । इति इलायुधः ॥ 

शक्रोत्या 

शक्रशाखो, [न्] पु, ( शक्रनामकः शाश्लो |) 
कुटजदक्तः । इति भावप्रकाशः॥ 

शक्रशाला, स्तो, प्रतिश्वयः । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
पुस्तकान्तरे सव्रशाला इति पाठश्च ॥ (शक्रस्य. 
शाला । ) इन्द्रग्टडस्च ॥ 

शक्रथिरः,[स् ]क्रो, (शक्रस्य शिर इव ।) वखोकः। 
इति राजनिघं टः ॥ इन्द्रमस्तकश्च ॥ 

शक्रसारथिः, पु, (शक्रस्य सारथिः।) मातलिः । 
इति हलायुधः ॥ ह 

शक्रसुतः, पु, ( शक्रस्य सुतः! ) वालिवानरः । 
इति इनायुधः॥ इन्द्रयच्मातच्च ॥ ̀ 

शक्र सुधा, स्रो, (शक्रस्य सुधेव ।) पालङ्खो । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ कुन्दुरुखोटौ इति भाषा ॥ 

शक्रख्ा, स्त्रो, ( शक्रश ष्टा । ) इरोतको । 
इति चिकाण्डशओेषः ॥ 

शक्राख्यः, पु, (शक्रस्य श्राव्या यस्य ।) पेचकः । 
इति तिकार्डशेषः । इन्द्रनामके, चि, ॥ 

शक्राणो, स्वो, (शक्रस्य पन्नो । ङष् । नुक |) 
शचो । इति शब्दमाला ॥ ( यथा, महा- 
भारते।५।११।२२। 

“हहस्पतिरथोवाच शक्राणों भयमोहिताम् ॥”) 
शक्राशनं, क्तौ, (शक्रंण भ्रश्यते इति । भ्रश्य + 
= 1) भङ्गा । भाङ् इति भाषा । भ्रस्व 
गुखः । 
“शक्रा शनन्तु तोच्णोष्णं मोडकछत् कुष्ठनाशनम्। 
बलमेधाग्निकत् श्चं अदोषडारि रसायनम् ॥” 

इति राजवन्ञभः ॥ 
श्रन्त् विजयाशब्दे द्रव्यम् । इन्द्रभोजनश् ॥ 

शक्रभित्, [द्] यु, (शक्र भिनत्तोति । भिद् + ;, पु, (शक्र इति नाम अशते व्यानो 
तोति । रश + च्युः।) कुटजहच्चः । इति शब्द्- 
चन्द्रिका ॥ 
। पु, (शक्रस्य श्राद्धा यस्य ।) इन्द्रयवः। 
इति राजनिघं र्टः । इन्द्रनामके, चि ॥ 

शक्रिः, पु, (शक + बाइलकात् क्रिन् ।) मेषः । 
वच्वम् । इस्तौ । पव तः। इति संचिप्रसारो- 
णादिहत्तिः ॥ 

शक्रोलथानं, कौ, (शक्रस्य शक्रध्वजस्य उल्ानम्।) 
शक्रध्वजो त्सवः । अस्य विधि लिख्यते । 

ओोभ्रौव्व उवाच । 
“अथातः खु राजेन्द्र शक्रो लथानध्वजोव्सवम् । 
यत्कृत्वा ृपतिर्याति नो कदाचित् पराभवम्॥ 
रवौ इरिस्थे दादणश्यां वणे सित पक्के । 
श्राराधयेन्रुपः सम्यक् सवं विघ्नोपशान्तये ॥ 
राजोपरिचरो नाम वसुनामापरस्तु यः। 
षस्त नायमतुलो यन्नः प्रावर्तिं तः पुरा ॥ 
प्राविट॒काले च नभसि इादश्यामसितेतरे । 
प॒रोदितो बड विषैवा दस्त: समन्वितः ॥ 
प्रथमं शक्रकेत्वर्थे हच्चमा मन्त्रा वरयेत् । 
सांवत्सरो वारकिञख छत कौतुकमङ्गलः ५ 
उद्याने देवतागारे श्मशाने मागमध्यतः । 

थे जातास्तरवस्तांस्तु वजये द्वासवध्व जे ॥ 

बडइवज्ञोयुतं शष्कं बडइकर्टकसंगुतम् । 



शक्रोलया 
कुजं हत्तादनोयुक्त' लताच्छन्र तर' त्यजेत् ॥ 
पक्छिवाससमाकौ र कोटरवे हभिय॒लम् । 
प्रवनानलविष्वस्तं तरु यन्न न वजयेत् ॥ 
नारोसंन्नाश्च यै ठत्ता अतिदस्वा ्रतिक्लशाः। 
तान् सदा वजंये्ौरः सव्वदा क्रपूजने ॥ 
अञ्जनोऽप्यश्वक्णख प्रियक धव एव च । 
अओडग्बरच पञ्चेते कैतव्य सत्तमाः स्मृताः ॥ 
अन्धे च देवदार्वाद्याः शालाद्यास्तरवस्तथा । 
प्रशस्तास्तु परिग्राद्या नाप्रशस्ताः कदाचन ॥ 
तञ्च क्तं ततो रातौ स्पृष्टा मन्त्रमिमं पठत् ॥ 
यानि हक्ते तु भूतानि तेभ्यः खस्ति नमोऽस्तु वः। 
उपार ब्टहोतवेमं क्रियतां वासवध्वजः ॥ 
पार्थिवसत्वां वरयते खस्ति तेऽस्तु नगोत्तम । 
ध्वजाय देवराजस्य पूजेयं प्रतिग्ट्यताम् ॥ 
ततोऽपरेऽह्ि तं हित्वा मूलमष्टाङ्लं पुनः । 
जले च्विपेत्तदगस्य छिव वं चतुरद़् लम् ॥ 
ततो नौत्वा पुरहारं कैं निमाय तत्र वे । ` 
शक्गाष्टम्यां भाद्रपदे केतु वेदीं प्रवेशयेत् ॥ 
इ! विंशडस्तमानस्तु अधमः केतुरुच्यते | 
इाविंशत्तु ततो ज्यायान् इाचत्वारिंशदेव च ॥ 
ततोऽधिकः समाख्यातो इापञ्चाशत्तधोत्तमः। 
कुमाः पञ्च कत्तव्याः शक्रस्य कृप सत्तम ! ॥ 
गालमयग्यस्तु ताः सर्व्वास्वपराः शक्रमाठकाः। 
केतोः पादप्रमाणेन कार्य्याः यक्रकुमारिकाः॥ 
माढकाद्प्रमाणात्त् यन्त हस्तदयं तथा । 
णवं कत्वा कुमारोश्च माठकां केतुमेव च ॥ 
एकादश्यां सिते पच्च यशि तामधिवासयेत् । 
अधिवास्य ततो यष्टि गन्दारादिमन्वकौः॥ 
इादश्यां मण्डलं क्त्वा वासवं विस्त तात्मकम्। 
अच्युतं पूजयित्वा तु शक्र पात् प्रपूजयेत् ॥ 
शक्रस्य प्रतिमां कुव्यात् कानकीँ दारवीं तधा। 
अन्यतेजसभूतां वा सव्याभावै तु खरयोम् ॥ 
तां मण्डलस्य मध्ये तु पूजयित्वा विशेषतः। 
ततः शमे सुह्तं तु केतुसुलापयेन्रुपः ॥ 
वज्रहस्त सुरारिन्न बइनेत्र पुरन्दर । 
चेमां सव्वलो काना पूजेयं प्रति्द्यताम् ॥ 

एष्येडि सर्व्वामरसिदसंघे- 
रभिष्टुतो वच्चधरामरेश ! । 
समुल्ितस्त्वं खवणाद्यपादे 
ग्टहाण पूजां भगवन् नमस्ते ॥ 

एवमुत्तरतन्तोक्तैदंहनश्चवनादिभिः। 
इति मन्तरेण तन्त्रे नानानवेदयवेदनः ॥ 
अपूपः पायसे: पानगृड़धानाभिरेव च । 
मच्च ्भोज्यिश्च विविरः पूजयेत् य विषये ॥ 
घटेषु दशदिङ्रुपालान् ग्रहांश्च परिपुजयेत् । 
सध्यादोन् सकलान्देवान् मातः सर्वास्वनु- 

क्रमात् ॥ 
ततः श्रमे मुत्तं तु ज्ञानिवद्किसंयुतः । 
केतोरुदखानभरूमिन्तु यज्ञवेदयाञ्च पिमे । 
विप्रः प॒रोडितेः सादं यन्त्रञ्चिष्टं माढकम् । 
रञ्न्,भिः पड्भिवदं यन््क्चिष्टं समाट कम् । 
कुमारोभिख् संयुक्तं दिकपालानाच्च पेटके: ॥ 

॥ + 
॥॥ 

€. 

शक्रोल्या 
पेटकः स्थाने पटकरिति चपाठः 
व्रहद्धिरतिकान्तेख नानाद्रव्यसुपरितेः। 

यथावकेर्यधादेशयोजितर्वस्तषेष्टि तैः ॥ 
युक्तं तं किङ्किगोजालेबंहद्घण्टौघ चामरैः । 
भूषितं बदरं च माल्येर्बदविपरैस्तथा ॥ 
बडपुष्पैः सुगन्धैश्च भूषितं रत्रमालया । 
चित्रमाल्याम्बरधरेधतुरभिंरपि तोरशैः ॥ 
उल्यापयेन्महाकेतं राजामाल्यैः शने; शनेः । 
तमुल्ाप्य महाकेतु पूजितं मर्डलान्तरे ॥ 
प्रतिमां तां नधेन्म.लं केतोः शक्र विचिन्तयन् 
यजेत्तं पर्ववत्तवर शचौ मातलिमेव च ॥ 
जयन्तं तनयं तस्य वच्रमरावतं तथा । 

ग्रहांश्चाप्यथ दिक्पालान् सर्वाश्च गणदेवताः । 
अपुपादयैः पृजयेत्तु बलिभिः पायसादिभिः। 
पुजितानाञ्च देवानां शश्वहोमं सम चरेत् ॥ 
होमान्ते तु बलिं दद्यात् वासवाय महात्मने॥ 
तिलं एतं चात्ततच्च पुष्यं टूवां तथव च । 
एतंस्तु जुहयाष् वान् ख : ख मन्तन रोत्तमः ॥ 
ततो हौमावशाने तु भोजयेदपि ब्राह्मणान् । 

। एवं संपजयेन्रित्यं सप्तरात्र दिने दिने ॥ 

ब्राह्मणे: सहितो राजा वेदवेदाङ्गपारगः । 
सर्वत्र शक्रपुजास यज्ञषु परिकोत्तितः॥ 
च्ातारमिति मन््ोऽयं वासवस्य प्रियः सदा । 
एवं क्त्वा दिवाभाग शक्रोलयापनमादितः॥ 
श्वणर्चयुतायान्तु दादणश्यां प्रार्थिवः खयम् । 
अन््यपादे भरण्यास्तु निशि शक्र विजयेत् ॥ 
सुपेषु सवलोकेषु यथा राजा न पश्यति । 
वर्मा सान्खल्युमाप्नोति राजा दष्टा विसजैनम् ॥ 
शक्रस्य टृपशाह ल तस्म्ावरे्ेत तं दरपः। 
विषज्जंनस्य मन्त्रोऽयं युराविद्गिरुदोरितः ॥ 
सादं सुरासुरगणैः पुरन्दर शतक्रतो । 
उपहारं षटहीलेमं महेन्द्रष्वज गम्यताम् ॥ 
सूतके तु समुत्पन्ने वारे भौमस्य वा शनेः । 
भूमिकम्पादिकोत्याते वासवं न विसजंयेत् ॥ 
उत्याते सप्तरावन्तु तथोपक्चवदशंने । 
व्यतीत्य शनिभौमौ च दन्यर्तेःपि विसजंयेत् ॥ 
खतके त्वथ संप्राप्ते व्यतीते सूतके पुनः। 
तस्मिंस्तस्मिन् दिने चैव सूतकान्ते विसर्जयेत्॥ 
तथा रकेन्रुपः केतुं पतन्ति शकुना यथा । 
न केतौ दृषा ल यावन्नापि विसर्जनम् ॥ 
नेः शनैः पातयेत यथोलयापनमादितः। 
क्तं तथान्यथा भग्ने केतौ खल्युमवाभ्र यात् ॥ 
विषष्टं शक्रकेतु' तं साल्गरं तथा निशि । 
्तिपदनेन मन्तरेण त्वगाशरै सलिले दपः ॥ 
तिष्ट कलो महाभाग यावत् संवत्सरं जले । 
भवाय सर्वलोकानामन्तरायविनाशक ! ॥ 
उद्या पयेत्तथरवेः सवलोकस्य वे पुरः । 
रही विसर्जयेत् केतं विशेषोऽय प्रपुजने ॥ 
एवं यः कुरते पुजां वाखवस्य महात्मनः; । 
स चिरं प्रथिवी भक्ता वासवं लोकमाप्र यात् ॥ 
न तस्य राज्यं दुभि नैतयो नाप्यघमपक्तत् । 

श्राङ्करः 

तत्तुल्यः कोऽपि नान्योऽस्ति प्रियः शक्रस्य 
पाधिंव ! । 

तस्य पजा सवपजा केष्वाद्याश्च तत्रगाः ॥ 

सकलकलुषडारि व्याधिदुर्भिंच्तनागि 
सकलभवनिबेश सवसौभाग्यकारि । 
सुरपतिग्यहगामौ हानं शक्रकतोः 
प्रतिशरद मनेकैः पूजयेत् खो विद्धेव ॥” 

इति श्रौकालिकापुराे ८८ श्रध्यायः ॥ 
शक्रोत्सवः, प, (शक्रस्यो त्सवः ।) इन्द्रस्य उत्सवः। 
तत्पर्य्यायः । ष्वजोल्यानम् २।इति त्रिकार्ड 
म्रेषः ॥ ( यथा, महाभारते । १। ६३ ।२७। 
“वरदानमद्ायन्नेस्तथा शक्रोत्सवेन च । 
संपजिता मघवता वसुशेदौष्वरो कपः ॥') 
रस्य विवरणं शक्रोखानणशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

; पु, (शक + “मूङ्शक्याविभ्यः क्तः ।"उणा० 
४। १०८ । इति क्तः) प्रियंवदः । इति शक्र- 
शब्टटौकायां भरतः ॥ 

शक्षरः,पुं, षः । इति सिदान्तकौमुव्यासुणादि- 
त्तिः ॥ 
शकर, स्तौ, ( शक्रोति कर्माणि कत्तुमिति 
शक्र +“स्ञामदिपदोति ।"इणा० ४।११२। 
इति विप् । “वनो रच ।* ४। ९ । ॐ । इति 
छन्नौ । ) अङ्लो । इति सिदान्तकोमुद्या 
सुणादिष्ठत्तिः॥ नदो विशेषः । मेखला । छन्दो- 
भेदः इति मेदिनो ॥ ख तु चतुद शात्तरपाद- 
हत्तम् । तद्धेदा यथा । असंवाधा १ वसन्त- 
तिलकम् २ सिंहोदता ३ अपराजिता ४ प्रह 
रणकलिका ५ वासन्तौ ६लोलाॐ नान्दौमुखौ 
८ । इति छन्दोमच्रौ ॥ ( ऋक् । यथा 
वैदे । १०।७१ । ११। 

“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् 
गायच' त्वो गायति शक्ररोषु ॥"* ॥ 

शक्रोति च्तोरादिप्रदानेन तदन्तं प्रौणयितु 
स्पर्शनेन वा घापमपनेतुमिति । शकं + वनिप्। 
त्नौ च मौः। इति निघण्टः । २।११९॥) 

शक्ता.[न्] पु, (शक्रोतोति । शक् + “खामदिप- 

दीति।” उणा० 8 । ११२ ! इति वनिप् । ) 

स्तो । इति सिदान्तकौसुव्यासुणादि त्तिः ॥ 
शङ्कः, प, शकटादिवाहकहषभः । यथा, 
स्क न्धवादस्तु शङ्ख ग्गो गौरक्तधूत्तिलः ।" 

इति हारावलो ॥ 

शङ्करः, पं, ( शं कल्याणं करोतोति । शम् + 

क्र + “शमिधातोः संज्ञायाम्!” २।२।१४। 

इति भ्रच् । ) शिवः। इत्यमरः ॥ भ्रस्य ब्युत् 

पत्तिर्थथा,-- 
“सदा ध्यानाच्च भक्तानां पवनं यत्रिरामयम् 1 

भूतनाथत्वमष्यस्मात्तेनादं शङ्करः स्मृतः ॥” 
इति स्कन्दपुराणम् ॥ 

अस्य भस्माखिघारणक्रारणं यथा, 

“विदज्य तान् ब्रह्म विष्डुमयान् हषभवा दनः । 
आदाय सगणान् सर्वीन् कामरूपान्तरं ययौ ॥ 

स्थास्यन्ति ल्युनाकाले जनानां तवर जायते ॥ उग्रतारा ततो देवीं गणांश प्राह शङ्रः । 



श्रङ्र् 

खत्सारयन्तु सकलान् इमान् लोकान् गणा 
दतम् । 

छग्रतारे महादेवि त््चाप्युखारय दतम् ॥ 
लतो गणाः कामरूपाहं वौ चाप्यपराजिता। 
लोकानुख(रथामासुः पोदं कत्त रहस्यकम् ॥ 
उक्छायमणे लोके तु चतुवणेदि जातिभिः। 
सश्याचलं गतौ विप्रो वशिष्ठः कुपितो सुनिः॥ 
सोऽप्युग्रतारया देव्या उत्सारयितुमौ शया । 
गणे: सह छतः प्राह शापं कुवन् सुदारुणम् ॥ 
यस्मादहं तो वामे त्वयोत्छारयितुं मुनिः । 
तस्माच्वं वाम्य भावेन पूज्या भव समन्तिका ॥ 
भव्छान्ति श््ेच्छवद् यस्माद णास्त मन्दबु दयः । 
भवन्तु स्् च्छ स्तस्मा भवत्याः कामरूपके ॥ 
महादेवोऽपि वस्माश्मां निःसारयितुमुद्यतः । 
तपोधनं मुनिं दान्तं श च्छवदं दपारगम् । 
तस्मात् च्ञ च्छप्रियो भूयात् शङ्रख्चाखिभस्म- 

क् ॥* 
इति कालिकापुराणे ८३ अध्यायः ॥*॥ 

शङ्करगौता देवोपुराशे ० अध्याये द्रष्टव्या ॥ 
शिवावतारविशेषः । यथा, 
“तद्भवान् लोकर्ताधसुत्साद्य निखिलान् 

खलान् । 
वत खापयतु सौतं जगद्येन सुखं व्रजेत् ॥ 
इत्युङ्घो परतान् देवानुवाच गिरिजाप्रियः । 
मनोरथं पूरयिच्ये मानु्थमवलम्बा वः ॥ 
दुष्टाचारविनाशाय ध््संस्थापनाय च । 
भाष्यं कुवन् ब्रह्मसूव्रतात्प्व्यार्थविनिखंयम् ॥ 
मोहयन् प्रक्षतिद तघ्वान्तमध्याह्कभानुभिः । 
चतुभिः सहितः शिष्ये खतुरेहेरिवद्ध जेः ॥ 
यतोन्द्रः शङ्करो नास््रा भविष्यामि महोतले । 
मदत्तथा भवन्तोऽपि मानुषो तनुमाञिताः 
तं मामनुखरिष्यन्ति सरवे व्रिदिववासिनः। 
तदा मनोरथः पूर्णो भवतां स्याच्र संशयः ॥” 
इति माधवोयसंचेपशङ्रजये ९ सर्ग; ॥१॥ 

१० 

शडुः 
[शङ्राचायथः,पुं, (शङ्कर अ्राचायख्च।) खनाम 
ख्याताचायः। सतु अरहंतवादो वैदान्तभाग्य 
कत्ता च । यथा 

“खौ शङ्राचायनराववतारं 
विश्वेश्वरं विश्वगुङ प्रणम्य । 
वेदान्तशास्त्रश्रवशालसानां 
बोधाय कवं कमपि प्रयन्नम्॥” 

इति मधुख्दनसरखतोक्षतसिदान्त बिन्दुप्रथम- 
श्चाकः ॥ 

शङ्रावासः, प, ( शङ्करस्य अआवास इव शुक्त 

त्वात् । ) कपृरमदः । इति राजनिघर्टः ॥ 
(शङ्रस्य महादेवस्य भावासः। कलासञ्च ॥ 

शङ्करो, स्त्रो, मन्निष्ठा । इति शब्दचन्द्रिका 
शमो । इति राजनिघं ण्ट; ॥ शङ्रभाव्या । 
यथा । 
“शङ्ूरो शम्भरपब्नौ च शिवा शतनिनादिनो । 
शुभा शुभप्रदा नित्या शतसूयध समप्रभा ॥* 
इति सद्रयामले भरन्नपूर्णासहस्रनमस्तोत्रम् ॥ 

शङ्गा,स्त्ो, (ङः + अः । च्तरियां टाप् ।) चासः । 
( यथा, हितोपदेशे । 
“शङ्काभिः सवमाक्रान्तमन्रं पानञ्च भूतले । 
प्रहत्तिः कुव कत्तव्या जो वितव्यं कथं नु वा ॥”) 
वितकंः। इति मेदिनो ॥ ( यथा, भागवते । 
८।२।६। 
“यत्र मंगोतसन्नादेने दहुहममर्षया । 
अभिगर्जन्ति हरयः ञ्ञाधिनः परशङ्कया ॥'") 

शङ्कितः, तरि, ( शङ्गा जाता रस्य, शङ्गा + 
इतच् ।) भोतः । इति व्रिकार्डशेषः ॥ (यथा, 
“अरशद्चमपि शद्धेत नित्यं शङ त शङ्ितान् ॥”) 
वितकिंतः। इति शङ्ाशब्दाथदर्शनात् ॥ चोरक 
नामगन्धद्रव्ये, पुं । इति राजनिघं खटः ॥ 

त्यादिकं वा वणंयति तकयतोति। वणि + 
खखुल् । ) चौरः । इति चिकार्डगेषः ॥ 

( अयं हि इवि शदषैवयसि भौतिकथरोरं |शदुः पु, (शङ्भयतेऽस्मादिति । शङ्ग + “खर शद्धः, 
परित्यज्य परब्रह्मणि लोन भ्रासौत्। यथा,तत्रेव 

एवं प्रकारे: किल कल्प्रषद्चः 
शिवावतारस्व शमे खरिन्: । 
हात्रि शदस्योञ्वलकोत्तिराणेः 
समा व्यतोयुः किल शङ्रस्य ॥*) 

मङ्गलकारके, वरि । यथा,- 

“चेमङ्रोऽरिष्टतातिः स्याश्मद्रङ्करशङ्करौ ॥” 
इति चिकाख्डगेषः ॥ 

(यथा च महाभारते) ३।२२८। ६ । 
“हिरख्यगम गदर ते लोकानां शङ्करो भव ॥*) 

शङ्करप्रियः,पु, (शङ्करस्य प्रियः ।) तित्तिरिपक्तौ । 
इति केचित् ॥ शिववल्लभे, वि । ( यधा, कथा- 
सरित्छागरे। <८५।८८। 
“एतद्मणभ्यः खुत्वा सा शरण्या शङ्कर 

प्रिया। 
शान्तानङ्ाखत्रयोऽष्यं ते जोवन्तिति समादि- 

शत् ॥) 

पौयुनोलङ्कगुलिगु ।* उणा० १५।३७। इति 
कप्रत्ययेन निपातितः । ) खाणुः । मुडा गाध 

इति भाषा । मस्सयविशेषः। शंकोच इति 
भाषा। शस्थाख््रम् । शेल इति भाषा । इत्य- 
मरभरतौ ५ संख्याविशेषः। स तु लोलावतो- 
मते दशलकच्षकोटिः। कोलः। गोज इति 
भाषा । ( यथा, मनुः । ८। २७१ । 
“निःचेप्योऽयोमयः य ज्ज लब्रास्ये दशाङ्कल 
ईशः। कलुषः। इति = ॥ पव्रशिरा- 

ण्डा 

पर्पूरितदिवादख्डं लब्धं दण्डादिकं भवेत् ॥ 
पूर्वाह्नच्छराययातोतं पराह च्छाययैष्यकम् । 

र्द्राः।०।१।३। 
५।८।१०।११। क्रमोत्कमेः॥ 
श्राषाढ़दिषु मासेषु च्छाया माध्याङ्किको मता 
अ्रयनांशजमासान्तं व्यत्कमेणादितो बधः। 

संख्याक्षान्य दिने भागडारे हद्ोतरे तथा ॥ 
; इति ज्यातिस्तत्वम् ॥ 

तस्य नामान्तरं नरः। यथा,- 
अथ करणस्चम् । 

“शङ्क : प्रदो पतल श, तलान्तर न्न- 
ग्काया भवेदिनरदोप थिखौचभक्तः ।* 

उदादइरशम् । 
शङ प्रदोपान्तरभृख्िषस्ता 

दौपाच्छितिः सादं करव्रया चेत् । 
शङ्स्तथाकाङ्ग,लसंमितस्य 
यस्य प्रभा स्यात् कियतो वदाशु ॥” 

न्धासः। शङ्क; १२ भूः ३ दौपः © लब्धानि 
च्छायाङ्गलानि १२। इति लोलावत्यां छाया- 
व्यवहारः दाद शाङ्ग लपरिमाणम् । यथा । विष्णु 
धरप्रोत्तरोयप्रथमकार्डम् । 
““इाद शाङ्ग, लिकः शङ स्तदयन्तु शयः स्मृतः । 
तच्चतुष्कं धनुः प्रोक्त क्राशो धनुः सहसिकः ॥” 

इति तिष्यादि तत्वम् ॥ 
( जनमेजयस्य पच्च; । यथा, महाभारते । १। 
€५।८६। 
“भवतो वपुष्टमायां हौ पुच्ौ जन्नाते शतानोकः 
शङ्ख ॥” * ॥ उग्रसेनस्य पुच्चविशषः । यथा, 
भागवते । ९ ।२४।२४) 
कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शह: सुदुस्तया 

.| राष्पालोऽथ ए्टिञ्च तु्टिमानौग्रसनयः ॥' ) 
शङ्कितवणंकः,पु,(ङ्कितं अच कोऽष्वस्तिनास्तौ पु, (शङ, इव कर्णो यस्य ।) गद भः । 

दति विकाण्डशेषः ॥ ( दानवविशेषः । यथा, 
इरिवंशे । ३।८१। 
“शङ्.कर्णो विवादश्च गवेष्टो दुन्दुभिस्तधा॥" 
नागविशेषः। यथा, महाभारते। १। ५७। 
१५। 
शङ कणं: पिटरकः कुटार सुखसेचकौ ॥” 
शङ सटशकणं विशिष्टे, वि । यथा, भागवते । 
७।९।१५। 

अ्ान्त्रस्मजः चतजकेशर शङ्क कर्णा 
बरिद्कादभोतदिगिभादरिभिन्रखाग्रात् ॥”) 

शङ्क चिः. प, शङ् मव्छयः। इति शब्दरन्नावलो । 
शङ्तसः, प, ( शङ् रिव तरः! ) शालदत्तः। 

जासम् । मेद्: । इति हेमचन्द्रः ॥ राच्तसः। 
इति शब्दमाला ॥ नचख्खोनाम गन्धद्रव्यम् । 
इति जटाधरः ॥ दोपसूयय 
काष्ठादिनिर्ितः क्रमेण सुच्छाग्रहादशाङ्गल- 
परिमितः कौलकः । यथा । 
“अर्काङ्गलातु सृच्यग्रा काष्ट इङ्ग लमूलिका 
शङ. सन्ना भवेचेव तच्छायां परिकल्पयेत् ॥ 
मध्याह्ृहोनेरादित्ययुक्लेग्कायाङ्ग लै हरेत् । 

इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
चरि, ( शङ्कतेऽस्पमादिति। शङ्क + बाइुल- 

कात् उरच् । ) व्रारदायो । इति हेमचन्द्रः ॥ 
ङ्क ला, स्तरो, ( शङ पर्वात् लातैः ्रातोऽनुप- 
सर्गे कः।२३।२।३। इति कै शङ्का ।*दइत्य् 

णादिहत्तौ च्त्वलः । ९। ३०॥ “शङ्क पुवा- 
ज्ञातेरघं ज्ये कविधानमिति वा कप्रत्ययः ।"इति 
काशिका। ६।२।२।) उत्पललपतरिका । इति 



ती 1 ४ 

शङ्खः 

मं्िप्रस्ारोणादिष्ठत्तिः ॥ पूगकत्तनौ । इति 
केचित् ॥ जतौ इति भाषा । 
शङ ठचचः, पु, (शद्भ,रिव ठच्च: ) शालहच्चः । 

इति रन्नमाला ॥ 

शङ्नोचः, पु, शङ्. मव्य: । इति जटाधरः ॥ 
शङ्नोचिःःपु,मब्छ विशेषः । शं कोच इति भाषा। 

यथा,-- 
“भथ शङ्क : शङ चिः स्यात् शङ्ोचिः शङ चो- 

त्यपि ॥ 

इति शब्द्रन्नावल ॥ 
शङःःपु ,कतौ,(शाम्यति श्रममस्मादिति। शम + 

शमे: खः ।” उशा० १। १०४। इति ठः ।) 
समुद्रोद्धवजन्तुविशेषः। शंख इति भाषा । 

तत्पर्य्यायः । कम्ब : २। ¶त्यमरः ॥ कम्बोजः 
अनः ४ जलजः ५। इति शब्दरब्रावलो ॥ 

` अरणौभवः & पावनध्वनिः 9 भन्तःकुटिलः 
महानादः € श्वसः १० पूतः ११९ मुखरः १२ 
दोघं नादः १३ बहनादः १४ हरिप्रियः १५। 
अस्य गुणाः । कटुरसत्वम् । शोतत्वम्। पुष्टि- 
वौथबलप्रदत्वम् । गुल्प्रशूलकफण्वासविषदोष- 
नाशित्वच्च। इति राजनिर्घर्टः ॥ श्रपि च । 

कम्ब शहःनखश्चापि शक्तिशम्बकककटाः। 

जोवा एदं विधाशान्यं कोषस्थाः परि कौत्तिताः॥ 

कोषस्था मधुराः च्िग्धाः पित्तवातद्रा हिमाः। 

ह इणा बडइवच्चस्का ह्याच बलवदनाः ॥ 
इति भावप्रकाशः 

अन्ध । 
“शङ्गोदधिमलौ भोतौ कषायावतिलेख्वनौ ॥* 

इति राजवल्लभः ॥ शौ 

अस्योत्पच्यादियथा । 
“श्रय शन्भुरेः शूलं जग्राह दानवं प्रति । 
मरोमध्याङ्मात्तण्डशतक द चमुत्तमम् ॥ ` 

शूलञ्च श्रमणं छत्वा पपात दानवोपरि । 

चकार भस्पसात्तच्च सरथञ्चावलोलया ॥ 

स शिवस्तन शूलेन दानवस्याख्िजालकम् । 

प्रमृणा च प्रेरयामास लवणोदे च सादरम् ॥ 

असिभिः ङ्कचुड़स्य शङ्जातिबभूव इ । 

नानाप्रकाररूपा च शश्वत्पूता सुराच्ने ॥ 

प्रशस्त' शङ्कतोयश्च देवानां प्रोतिदं परम् । 

तौथतोयसरूपञ्च पवित्रं शन्भुना विना ॥ 
आङ्कशब्टो भवेद्यत्र तत्र लच्छोखच सुखिरा । 
सखतः मव्वेतोर्थेषु यः ख्रातः शङ्कवारिणा ॥ 
शद्ध इरेरधिष्टानं यतः शङ्कस्ततो हरिः । 
तत्रैव सततं ल्छदरोभूतममङ्गलम् ॥ 
स्त्रोणाञ्च शङ्ध्यनिभिः शूट्रानाच्च विगेषतः। 

भोता रुष्टा याति लच्छी: खलमन्यत् खला- 
ततः ॥ 

इति ब्रह्मवेवत्तं प्रकतिखण्डे १८ भ्रध्यायः ॥%॥ 

अथ शङ्माइातपम् । 
ब्रह्मोवाच । 

“कृणु शङ्स्य माहात्मा सव्वेपापडरं शमम् ॥ 
कपिला च्तौरमादाय शद्धे कत्वा जनाद नम्। 

११ 
शङ्खः 

यन्नायुलसडस्रस्य खापयित्वा लभेत् फलम् ॥ 
पयखिन्धा शुभं चोरं शङ्के छत्वा तु नारद । 
यः ख्ापयति देवेशं स गच्छदुब्रह्मणः पदम् ॥ 
चिष्ठा गङ्गोदकं शङ्क यः खापयति माधवम् । 
नमो नार'येत्युक्ता मुच्यते योनिसङ्गटात् ॥ 
शङ्लम्नन्तु यत्तोयं शमितं केशवोपरि । 
निःचतिपेन्मदि सततं गङ्गाख्नानेन तस्य किम् ॥ 
क्त्वा पादोदकं शङ्ख वैष्णवाय प्रयच्छति । 
तिलमिश्र तुलस्या च चान्द्रायणफलं लभेत् ॥ 
नदोतडागजं वारि वापोकूपङ्दोद्धवम् । ` 
गाङ्गयं तद्वत् सव्व कतं शङ्के हरिप्रिय ॥ 
ग्रहोत्वा विश्णुपादाम्ब. शङ्के छत्वा च वैष्णवः । 
यो वदेत् शिरसा नित्य स मुने तापसोत्तमः ॥ 
चैलोक्यं यानि तीर्थानि वासुदेवाज्ञया सुने। 
शङ तान्यधितिष्ठन्ति तस्मात् शङ्क सदाचयेत्। 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विष्टः करे । 
नमितः सर्व्वदेवेख पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 
पुरतो वासुदेवस्य सपुष्यफलचन्दनेः । 
शङ: समर्चितो येन तस्य. लच्छनं दुलभा ॥ 
दर्भनेनापि शङ्स्य {किसु तस्याचनेन च । 
विलयं यान्ति पापानि हिमः सूर्योदये यथा॥ 

गभा देवारिनारौणां विनश्यन्ति सदखधा । 
तव नादेन पाताले पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 
तीर्थोदकं हरेमृ भ्रामथेत् शसं खितम् । 
ददाति मुक्ति देवेशः च्ौरसागरजाप्रियः॥ 
यमदूताश्च कुार्डपिशाचोरगराच्साः । 
दृष्टा शङ्गोदकं मृदं भोता यान्तिदिशो दश 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये खानानविलेपने । 
शङ्क समच्च॑यति यः खेतद्ोपि वसेदि सः ॥ 

इति पाद्मोत्तरखण्डे १२९ अध्यायः ॥५॥ 
अथ दल्तिण। वत्त शङ्कमाइत्मयम् । 
“दत्निणावत्तं शङ्गेन गत्वा प्राक्खोतसं नदोम्। 
क्षत्वाभिषेकं विधिवत् ततः पापेः प्रमुच्यते ॥ 
दक्तिणावत्त शङ्गेन तिलमिख्रोदकेन तु । 
उदके नाभिमात्रे तु यः कु््यादभिषचनम् ॥ 
प्राक्श्रोतस्यां तु वै नद्यां नरस्तव्रास्भसाङ्चुतः । 
यावन्नौवङ्ञतं पापं ततृच्तणादेव नश्यति ॥ 
दक्तिणावत्तशह्धेन पाव्रशोधं धरे खितम्। 
उदकं यः प्रतोच्छेत शिरसा इष्टमानसः 
तस्य जन्म्मक्ततं पापं ततृच्चणादेव नश्यति । 
न शङ्गेन पिवैत्तोयं न इन्धाअव्यशूकरौ ॥ 
इति वाराहे प्रवोधनोमाङात्मयाध्यायः ॥*॥ 

द्तिणावत्तशङ्कतोयेन विष्छुपूजाफलं यथा । 
स्कान्दे । 
“दक्िणाव्तंशङगस्व तोयेन योऽ्ंयेरिम्। 
सप्तजन््क्लतं पापं ततक्षणादेव नश्यति ॥* 

इत्या्किकाचारतत्छम् ॥ 
खच शद्धः रद्रविशेषः। तल्लच्णादि यथा,-- 

“चीरोदकूलेऽपि सुराष्देशे 
तदन्धतोऽपि प्रभवन्ति शगः । 
श्ररुष्कवर्णाः शशिशुभ्चभासः 
सुसूच्छवक्ता गुरवो मडान्तः॥ 

प्राङ्कः 

तै वामदल्तिणावर्तमेटेन दिविधा मताः) 
दचिणावत्तंशहस्तु कुर्ादायुर्यशो धनम् ॥ 
तेरंव शिरसा यस्तु दधानः प्रतौच्छति । 
वारि हित्वास पापानिपुखमाप्रोति मानवः॥ 
छत्तत्वं ्िग्धताच्छत्वं शङ्क्येति गुणत्रयम् । 
आवरत्तभङ्दोषो हि हेमयोगादिनश्यति ॥ 
ब्रह्मादिजातिभेदन स पुनस्तु चतुर्व्विधः ॥**॥ 

इति युक्िंकल्यतस्ः ॥ 
यौक्ष्णाच्लुनादिशङ्नामानि यथा,-- 
“पाञ्चजन्य हषोकेशो देवदत्तं धनच्यः । 
पौण्ड् दधौ महागह् भोमकर्मीा हकोदरः ५ 
भ्ननन्तपयिजयं राजा कुन्तो पुत्तो युधिष्ठिरः) 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषम णिपुष्यकौ ॥” 

इति ओौभगवद्रौतायाम् \ अनध्यायः ॥ 
श्रयन्तु रणवाद्यविशेषः। यथा.-- 
“भक्ततूव्धं गन्धतू्यं रणतूर्खयं मह! खन्: । 
संग्रामपटहः शहुस्तथा चाभयडिण्डिमः ॥ 
महाइन्दो दपामोरर्भोङः कोलाइलोऽपि च) 
युडवादस्य परव्यायथान्यं मेदाः शलादयः ॥ 

इति शब्ट्रत्लावलो ॥ 
ललाटास्थि। (यथा, सुखुते) १।५। 
"तवर स्ूगण्ड शहललाटाच्तिपुटौष्टदन्तवैष्ट कन्चः- 
कुल्तिवङ्णेषु तिथकषेद उक्तः ॥” ) कुबेरस्य 
निधिविशेषः। ( यथा, महाभारते । २।१०। 

३६ । 
“निधिप्रवरमुख्यौ च शङ्पस्नौ धनेश्वरौ ॥” 
यथा च माकंण्डं ये । ६८ । ४२--४१। 
“रजस्तमोमय्ान्यः गङसन्नोहधियो निधिः) 
तेनापि नौयते विप्र तद्गनित्वं निधिष्वरः। 
एकस्यैव भवत्येष नरं नान्यमुपति च । 
यस्य शनो निधिस्तस्य खरूपं क्रौषके ख्णु॥ 
एक एवात्मना खषटमव्रं भुङ्क्तं तयाम्बरम् । 
कदन्नभुक् परिजनो न च शोभनवस्ढष्टक् ॥ 
नददाति सुद्द्वावा भ्राढपुत्तस्लुषादिषु) 

सखपोषणपरः शनो नरो भवति सव्वदा ॥* ) 
नण्ीनामगन्धद्रव्यम् । इत्यमरमेदिनोकारौ ॥ 
(यथा, सुखुते। ६ । १७। 

“मनःशिला चषणशहमास्तिकः 
ससिन्धुकासोसरसाच्नेः क्रियाः ॥") 

-कणंसमोपाखि । इति राजनिघष्टः ॥ (यथा 
याज्ञवल्कय । ३।९६ । 

"कर्णौ शङौ भ्युवी दण्डवेष्टावोष्टौ कङ्ुन्दरे ॥”) 

अष्टनागनायकान्त्मतनागविशषः। (यया, 
मनसापूजापदतौ । 
“अनन्तो वासुकिः पद्मो मडःपञ्मस्तु तत्तकः। 
कुलीरः कर्वटः शो द्यौ नागाः प्रको- 

्तिताः ॥* ) 

इस्तिदन्तमध्यम् । इति चिकाण्डशेषः ॥ दश 

निख्ठव्वसंख्या । लक्षकारिर्ति वावत् । यथाः 
एकं दशशतच्चैव सहस्रमयुतं तथा । 

लक्षञ्च नियुतं चेव कोटिरव्वुदमेव च ॥ 

हन्द: खर्व्वो निखव्वे् शङ्पङ्नौ च सागरः । 



श्रडद्रा 

अन्त्यं मध्य पराञ्च दशहदया यथाक्रमम् ॥” 
इति भरतश्टतब्र ह्माण्ड पुराणव चनम् ॥*॥ 

धश्यशास्तरप्रयोजकम्निविशेषः । यथा-- 
“मन्बजिविष्णु हारोतयान्नवल्कोग नोऽ ङ्गिराः। 
यमापस्तम्ब सम्बत्ताः कात्यायनहस्पतो ॥ 
पराशरव्यासशङ्लिखिता दच्तगोतमौ । 
शातातपो वशिष्ठञ्च धमोशास््रप्रयोजकाः ॥” 

इति याज्ञवर्कावचनम् ॥ 
शङ्कं, क्रो, बलयः। इति मेदिनो ॥ 
एककः, पुं ज्ञो, (शङ् + स्वाथे कन् ।)कम्ब् :। 
शिरोोगी,पु । इति मेदिनो ॥ तस्य लक्षणादि 

यथा,- 
शङ्कमादइ। 

“पित्तरक्ञानिला दुष्टाः शङ्कदेशे विमूच्छिताः। 
तोत्र रुदाहइरागं हि शोथं कुर्व्वन्ति दारुणम् ॥ 
स शिरो विखवदेमान्रिरष्याश् गलं तथा । 
चिराव्राच्जोवितं हन्ति शङ्को नाम नामतः। 
चडाच्जोवति मैषज्यंप्रत्याख्येयस्य कारयेत् ॥* 
पित्तरक्तानिलाः भ्र कफोऽपि योज्यः। 
ज्ञतानुतापः कफपित्तरक् रिति दुश्वुतदचनात्। 
विमूच्छिताः प्रहहाः। चिरात् चिवाव्रमध्ये 
मारयति। इति भावप्रकाशः॥ अस्य चिकित 
शिरोरोगणशब्दे द्रष्टव्या ॥ (ललाटाखि । यथा, 
याज्ञवल्कयः । २।९०। 
“हौ शङ्कौ कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 

ऊरः स्षदशाखोनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः॥'”) 
ङ्कारः, पु, (शङ करोतोति। शङ्+क+ 
अस् ।)वणं सङ्करजातिविशेषः। शाखारि इति 
भाषा। स तु शुद्रागमें विश्वकम््रौरिसाच्जातः। 
इति ब्रह्मवैवत्तपुराणम् ॥ तत्पर्य्यायः । 
शाङ्किकः२ कास्बजकः३। इति शब्द्रब्रा- 

. वलो ॥ शाम्बविकः ४। इति जटाधरः ॥ 
ङ्चरो,सनो, (शङ्क, लल्षाटास्थि चरतोति। चर 

+ टः। ख्ियां ङोप् ।) ललाटिका । इति 
त्रिकाण्डशेषः ॥ 

गड चर्च, सो, ललाटिका । इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ 

शङ्कचुणे, ञो, ( शङ्स्य चुखंम् । ) शङ्जात- 
चम् । शं खेर चथ इति भाषा । भस्य 
गुणाः। 
“शङ्चुशे कटु चारमुष्ण क्रिमिडरं परम्॥* 

इति राजवन्नभः ॥ 
शङ्गजः, पुं, (शङ्ाव्नायते इति । जन + डः॥) 

कपोतडिम्बवद् ऋक्षा । इति केचित् ॥ 
शङ्गजातवस्तुनि, चि ॥ 

शङ्द्रावकः, पुं, शङ्कं द्रावयतोति । दू +शिच् 
खुल [। ) चौषधविशेषः। यथा,-- 

“रकंखुदौ तथा चिश्चा तिलारम्बधचिच्रकम् । 
अपामागभस्मसमं वस्त्रपूतं जलं हरेत् ॥ 
खदग्निना पचेत्तत्तु यावज्ञवशतां गतम् । 
लवेन समो ग्राद्नौ हौ क्षारौ टङ्कणं तथा ॥ 

१२ 

शङ्पु 
पञ्चलवणं मातुलुङ्गरसेन च ॥ 

काचकुष्यान्तु सप्ताहं वास्येदस्योगतः। 
शङ्चुणंपलं दत्वा वारुणोयन्वमुदरेत् ॥ 
सव्वेधातृन् हरेच्छोपघ्र वराटोशकादिकान् । 
उदरादिसव्वरोगाणां 

सद्यो हि नाशकः परः॥” 
इति शहद्राव कः; ॥*॥ 

अपिच) 
“योगिनोभेरवाभ्याच्च बलिमादौ प्रदाप्रयेत् । 
पञ्चाद्यन्तञ्च कत्तव्यमेवाइ परमेश्वरो ॥ 
रस- शृद्रवो नाम शश्भृदेवेन भाषितः। 
गुद्याद्गुद्यतमं गुद्यमिदानीं कष्यते मया ॥ 
शङ्चृणं यवक्षारं सज्जिका ् ारटङ्गणम् । 
समञ्च पञ्चलवणं स्फटिकारो कृशादरः॥ 
काचङुप्यां ततः क्लिक्चा वासणोयन््रमुदरेत् । 
यामा द्रावयत्येष शङ्कशुक्तिवराटकान् ॥ 
शरशासि नाशयेत् षट् च मूचकच्छाश्मरीं तथा 
उदराष्टविधं इन्ति गुस्मद्मोहोदराणि च ॥ 
अजो नागयेच्छोघ्र ग्रहणोच्च विसूचिकाम् । 
भुक्षरोषे च भोक्तव्यो माषमाजो रसोत्तमः ॥ 
्षणमा चाद्धवेद्स्म पूनर्भोजनमिच्छति । 
प्रत्बहं भोजनान्तं च संसेव्योऽयं र सोत्तमः ॥ 
न रुजायां भयं क्रापि सत्यं सत्यं वदाम्यहम् । 
न देयं यस्य कस्यापि खदा गोप्यञ्च कारयेत् । 
रसः शङ्कद्रवो नाम वैद्यानासुपकारकः ॥” 
शङद्रावको रसः । इति भमैषज्यरन्नावलो ॥ 

शङद्रावो,[न्] पु, शह द्रावयतोति। इ + णिच् 
+ णिनिः 1) अ््वेतसः । इति राजनिघंण्टः॥ 

णह्धरा, स्तो, ( धरतोति। छ + अच । टाप् । 
शङ्स्य धरा । ) हिलमोचिका । इति रन्र- 
माला॥ 

शङ्ष्यः, पु, ( शह धमतोति । भा + कः ।)शङ्ध- 
वादकः । तव्प्य्यायः । शाङ्िकः२ । इति जटा 
धरः ॥ (यया'वाजसनेयसंडितायाम् 

।२०।१९। 
“क्रोधाय तूण्वध्ममवरम्पराय शङष्यम् ॥* 

शङ्््राः, पु, ( गहणं घमतोति । ्ा+क्िप् । ) 
गङ्वादकः । इति सुग्धव्ेधव्याकर णम् ॥ 

गङ्नखः, पु, सुद्रशङ्कः । जोङ्गड! इति भाषा । 
इत्यमरभरतो ॥(यथा,मद्ाभार ते ।१२।५०।२०) 
“नग्न; शहनखेर्गावरःक्रोडेखिचैरिवार्पितम्॥'” नखोनामगन्धद्रव्यम् । इति शब्द्रल्नावलो ॥ 
हडव्रखो । यथा,-- 
“महां ख्वसौ यङ्नखः शङ्गाख्यो गन्धसारणः । 

इति रन्रमाला ॥ 
नखा, स्तो, शङ्नस्वौ । यथा,-- 

“हिधा शक्घनखाख्यान्या शुक्रयाख्या वदरौ- 
च्छदः ॥” 

इति रन्नमाला ॥ 
शङ्पुष्पो, स्त्रो, ( शङह्वत् पुष्यं यस्याः । ङीष् ।) 
इच्विशेषः । शङगइलो इति डानकुनो इति 
च भाषः । तत्पथायः। सुपुष्पौ २ शङ्ाह्ा३ 
कमाम्ब्,लिनो४पोतपुष्पौ 

५ कम्बुपुष्यौ मेध्या 
सपुद्रफनगोदन्ताकाभौशं सोरका तधा। ॐ मलविनाभथिनो ८ किरिटौ < शहकुसुमा 

शङ्किनौ 
१० भूलग्ना ११ शङ्कमालिनो १२ श्रस्या 
गुणा; । हिमत्वम् ; तिक्तत्वम। भेघाख्र- 
कारित्वम् । ग्रहभूतादि दोषनाशित्वम् । वशौ- 
करशसिदिदाढत्वञ्च । इति राजनिघं सट; ॥ 
श्रपिच। 

“शङ्पुष्यो तु तोच्णोष्ा मेध्या क्रिमिविषा- 
पडा ॥” 

इति राजवन्नभः॥ 
अन्यच्च । प 
“शङ्गपुष्यो तु शह्ाद्वा मङ्गल्या कुसुमापि च। 
शङगपुष्पो सरा मेध्या हष्या मानसरोगनुत् ॥ 
रसायनो कषायोष्णा स्प तिकान्तिवलाग्निद् | 
दाषापस्ारभृताखक्कुष्टक्रि मि विषप्रणुत् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
| पुं, चन्द्रस्य चिम् । यथा,-- 

लिङ्ग गङ्ग चिङञ्च शप्रो विधोरथ ॥“ 
इति शब्दमाला ॥ 

शङ्त्, पु, (शङ्क विभर्तोति । च+ क्किप्) 
विष्णुः । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, महाभारते । 
१३। १४९ । १२०। 
“शङ्न्रन्दको चक्रो शाङ्ग धन्वा गदाधरः ॥*) 

:, पुं, शद्वत् मुखं यस्व । ) कुम्भोरः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (नागविशेषः । यथा, महा- 
भारते। १।३५।११। 

“नागः शङ्कसुख्ैव तथा कुष्माण्ड कः परः ॥) 
ं, करो, (गङ्वत् शक्त क्रमसच्छं वा मूलं 

यस्य । ) मूलकम् । इति राजनिघं र्टः । 
:पुं, ( शङ्क इति आख्या यस्य । ) हड- 

खो । इति रब्रमाला ॥ 
"स्तो, (शङ्क इति भ्राद्वा नाम यस्याः ।) 

शङ्भपुष्यो । इति राजनिघं खटः ॥ 
, स्त्रो, शङ्वत् युष्पमसत्यस्याः) शद्धः + 

ठन् ।) ढणविशेषः । चोरबडइलो इति भाषा । 
यथा । शङ्िन्धां शहिका चोरा । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 
किनो,ख्नो, ( शद्वत् पुष्यमसयस्याः। शङ्गः + 
इनिः।) चोरपुष्यो । इत्यमरः । श्वेतपुन्नागः । 
इति विश्वः ॥ श्वतहनन्दा । इति मेदिनो ॥ श्ेत- 
च॒क्रा। इति शब्द्रन्नावलो ॥ बुद्धशक्तिभेदः । 
इति विकाशर्डशेषः ॥ यवतिक्ता । इति राज- 
निष र्टः ॥ चतुर्विधस्वोमध्ये स्तोविशेषः। 
तल्लक्षणं यथा,-- 

“दोरा सुदो घ नयना वरसुन्दरो या 
कामोपभोगरसिका गुण्ोलयुक्घा । 
रेखाच्रयेष च विभूषितकगठदेशा 
सम्भोगकेलिरसिका किलं शद्धिनी सा॥ 

शशकं पञ्चिनो तुष्टा चिविणौ रमते खगम् । 
हषभं शङ्नो तुष्टा इस्तिनौ रमते इयम् ॥ 
पद्मिनो पद्मगन्धा च लोनगन्धा च चिचिथो । 
शङ्किनो च्ञारगन्धा स्यात् मदगन्धा च 

इस्तिनौ ॥* 

इति रसमच््रो ॥ 



दुद त ८." 

शचीप 
 शङ्धयुकरा। वधा-- 
“शङ्धिनो चापिनो वाणमभुशुग्डोपरिघायुधा॥* 

इति रेवोमाडात्मयम् ॥ 
उपटेवताविगेषः। शङ्धिनोवासशब्दायेदभ- 
नात् ॥ 

शङ्नोफनः, पु, ( शङ्धिन्धाः फलमिव फलं 
यस्य ।) शिरोषह्नत्तः । इति राजनिघंर्टः ॥ 

शङ्िनोवामः, पु. ( शङ्धिन्या वास ्राश्चय- 
सख्यानम् ।) गाखोटह तः । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

शङ्खो, [न्] पु. (शङ्गोऽस्यास्तोति । शह + इनिः) 
विष्णुः । समुद्रः । इति मेदिनो ॥ शादिकः। 
शङ्विणि्टे, तरि। इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 
(यथा, इरिवंणे भविष्यपवणि । € । १२ ॥ 
“शङ्धिनं चक्रिणं विष्णु खद्धिनं गदिनं 

विभुम् ॥” 

शद्निधिवशिष्टे च ति। यथा, मारकर्डेये ।६८। 
8१। 

“सखपोषणपरः शयो नरो भवति सवदा ॥) 
शच, इ ङ गत्याम् । इति कविकल्पदुम ॥ 
(म्बा० -्राल०-सक०-सेट् ।) ङ, शञ्चते । इति 
दुर्गादासः ॥ 
शच, ङ वाचि । इति कविकल्पद्रुम: ॥ (भ्वा०- 
आत्म०-सक०-सेट ।) ङ, शचते । इति दुर्ग 
दासः॥ 

शचिः, स्तौ, ( शच वाचि + “सर्वधातुभ्य इन् ।” 
उशा० 8 । ११७1 इति इन् । ) इन्दरपलनौ । 
इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

शचौ, स््ल, ( शचि + कदिकारादिति ङोष्। ) 
इन्द्रपद्नौ । तत्पर्य्यायः पुलोमजा २ इन्द्राणो ३। 
इत्यमरः ॥ शविः 8 सचो ५ सचि: ६। इति 
भरतः ॥ पूतक्रतायौ = पौलोमौ ८। इति 
जटाधरः ॥ मान्द्रौ < जयवाहिनौ १० 
चेन्द्रौ ११ शतावरौ१२ । इति शब्द्रत्रावलौ ॥ 
(यथा, रघुः । २।१३। 

“उमाहषाङे शरजन्मना यथा 
यथा जयन्तेन शचोपुरन्दरौ । 
तथा ्पःसाच सुतेन मागधौ 
ननन्दतुस्तत्सदृशेन तस्म ॥*) 

शतमूली । सनो करणान्तरम्। तत्तु वि्टिकरण- 
मिति केचित् ॥ इति मेदिनो ॥ (कम । इति 
इति निघण्टुः । २।१॥ यथा, ऋग्वेदे ।८।२२।१५। 
“न किरस्य शचौनां नियन्ता सुतानाम् ॥" 
प्रन्ना। इति निघण्टः । ३।९ ॥ वाक् । इति 
च निघण्टुः । १।६५१॥) 

शचौ पतिः, पु (शच्याः पतिः ।) इन्द्रः । इत्यमरः 
(यथा, माकण्डये । १५। ७० । 
“यदि जानासि धनयत्व त्व वा शक्र शचोपते। 
मम यावत् प्रमाणन्तु शमं तदक्तुमहंतः ॥* 
कर्मापालके, चि । यथा, ऋग्ब दे.।७।६०।५। 

“शक्तं ्रचोपती शचोभिः ॥” 
“छे शचोपती शचोति कममनाम कर्म्मणां 
पालकौ ।" इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

भ. 4 

१२ 

भरट 

शट, सादे ¦ शीर्णौ ¦ गतौ । सुजि । इति कवि- 
कल्पदरमः॥ (म्बा०-पर०-श्रक०्-गतौ सक 
सेट् । ) सादोऽवसादः। शौशिर्भेदः । शटति 
लोकः अव्रसोदति। विश्णाति। गच्छति 
रुजति वा इत्यर्थः । इति दुर्गादासः ॥ 

शट, क ड श्चाघे। इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा. 
आत्म०मक-सेट्।) क ङ, शाटयते। इति 
दुर्गादासः ॥ 

शटः, चि, अछः । शट धा तोर च प्रत्ययेन ' निष्यन्न- 
मेतत् । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 

शटा, स्तो, (शट +अच् ! टाप् ।) सटा । जटा । 
इत्यमरटौका ॥ 

शरिः, स्तौ, (शट + इन् । ) शट । इति शब्द् 
रत्ावलो ॥ 
शट, स्तो, (शटि + वा डेष् ।) खनामख्यातौ- 
षधिः। वन रादा इति भाषा । कचुर इति 
दिन्दौ भाषा । तत्पर्व्यायः। गन्धमूलौो २ 
षड ग्रन्थिका ३ कवेदः 8 पलाशः ५।. इल्य- 
मरः ॥ सटी ६ घटौ 9 गन्धशटौ ८ कवृरः ९ 
कचुरः १० । इति भरतादयः ॥ सुगन्धा ११ 
सटिः १२ शटिः १३ गन्धमूला१४ गन्ोलिः१५ 
गन्धसूलकः १६ । इति शब्द्रन्रावलो ॥ गन्ध- 
सटा १७ वधुः १८ गन्धसूलम् १९ । इति 
जटाधरः ॥ जौमूतम्ूलम् २० कच्छोरम् २१ 
हिमजा २२) इति रत्रमाला॥ हेमौररं 
षड्ग्रस्िः २४ सुव्रता २५ गन्धालो २६ 
पलाशा २ हिमा २८। इति ग्रन्धान्तरम् ॥ 
षडग्रन्था २८ आम्निश्वा २० सुगन्धमूला ३१ 
गन्धालौ ३२ शटौका २२ पलाशिका ३९ 
सुभद्रा ३५ ढणौ ३६ दूर्वां ३७ गन्धा ३८ 
षृथुपलाशिका ३९ सौम्बा 8० डिमोद्धवा ४१ 
गन्धबधुः ४२। रस्या गुणाः । तिक्घत्वम् । 
अश्ञरसत्वम्। लघुत्वम् । उष्णत्वम्। रुचि. 
कारित्वम् । उ्वरकफाल्कण्डुव्रणदोषरक्तामय- 
ध्वं सकारित्वम्। द्यत्वञ्च। इति राजनिर्धर्टः॥ 

प्रसिष्टम् । ५ 
“शरौ पलाभौ षड्ग्रन्धा सुव्रता गन्ध- 

मूलिका। 
गन्धारिका गन्धवधुर्वधुः षृथुपलाशिका ॥ 
भवेद्न्धपलाशौ तु कषाया ग्राहिणौ लघुः । 
तिक्ता तोच्छा च कटुकानुष्णास्यमलनाशिनौ। 
शोषकासव्रणग्बासशूला्मानग्रहापडा ॥" 

इति भावप्रकाशः ॥ 
स । मयदार 
शटा इति भाषा । यथा,-- . 
“शालिचुे तं तोयं मितं शकं वदेत् ॥” 

प इति भावप्रकाशः ॥ 
शट,वधक्ं शकंतवै । इति कविकल्पटुमः ॥भ्वा० 
पर०-सक० वेट्) क्तशो दुःखानुभवः। 
कतव भि्रवञ्चनम्। शठति खलः साधं 
वच्चयतोत्यधंः । इति दुर्गादासः ॥ ् 

अपि च। अ्रथगन्धपलासौ सुगन्धद्रव्यं 

शड् 

शठ,क भ्रालस्ये। गत्यसंस्कुतसंस्कुते। इति कवि- 
कल्पदरुमः॥ ( चुरा०-पर०-श्रकण-सेट्। ) क, 
शाठयति दः क्रियासु मन्दः स्यादित्यथैः। 
इति दुर्गादासः । 

शट, क ङ श्चाघे। इति कविकल्यदूमः॥(चुरा०- 
आत्मर-श्रक०-सेट्) ) क ङ, शाठयते। इति 
दुर्गादासः ॥ 

श्ट,त् क दुर्व्वाचि। इति कविकल्पदरुमः॥ 
( अदन्तचुरा०-पर०-सक०-सेट्। ) शटयति 
नौचः कुत्सितं वदतेत्यधेः। रमानाथस्तु 
सम्यगभाषणे इति मत्वा श्टयति सम्यग्बदतौ- 
त्वथ इत्याह । सम्यग्भाषणे इति जौमराः। 
सम्यगभावै इत्येके ¦ इति दुर्गादासः ॥ 

शदे, ज्ञी, ( शठ + अच् ¦ ) तगरम् । कुङ्क.मम् । 
लोहम् । इति राजनिघर्टः ॥ 

शठः, पुं, मध्यख्धपुरुषः । धृत्तः । ( यथा, मतुः । 
४।९०। 
“पाषण्डिनो विकर्मखान् वैडालत्रतिकान् 

शठान् । 
हैतुकान् वकहत्तोञ्च वाद्भातरेणापि नाञ्येत्॥'') 
धस्त॒रः। इति मेदिनो ॥ शठस्य लक्तणम् । 
यथा,-- 
^प्रियं वक्ति पुरोऽन्यव विभिवं कुर्ते शणम् । 
व्यक्ञापराधचेष्टशच शठोऽयं कथितो बुधैः ॥" 
इति विष्णुपुराणे ।३।१८। २१ । श्रोकटौका ॥ 
चतुर्विधपत्यन्तर्गं तपतिविशेषः। तस्य लक्चंणम्। 
कामिनोविषयकपटपटुः । यथा,-- 
“मौलौ दाम विधाय भालफलके व्यालिख्य 

पत्रावली 
कैयुरं भुजयोर्निधाय कुचयोविंन्यस्य सुक्ता- 

खजम् | 
विश्वासं समुपाल्जं यन् सगः कदो निवेश- 

च्छला- 
व्रौवीग्रन्विमिपाकरोति सदुना हस्तेन वाम- 

भ्वुवः॥" 
इति रसमच्नरो ॥ 

श्णिवंशौयविशेषः । यथा, इरिवंओे । भविष्य- 
पव्वेखि । २।३। 
“बलभद्रं शिनेः पुचर' हार्दिक्यं शटसारणौ ॥') 

ठता, स्तौ, ( शठ + तल् । ) शटस्य भावः । 
तत्पर्य्यायः । माया २ श्यम् ३ कुतिः ४ 

निक्षतिः ५। इति हेमचन्द्रः ॥ अन्ध । 
“श्रद्खियां कपटो व्याज उपधिदंग्भ एव च । 
कूटं कल्कं छलं छद्म मिषकैरवकं तवम् ॥ 
अथ शात्चच्च शठता कुखतिनिक्षतिखच सा। 
हिंसाफले चतुष्कं स्यात् शाखपयाय ईरितः॥ 
पूव; कपटपर्य्यायः फले वञ्चनमात्रके । 
उभयोरेकपय्यैय इति कचित् प्रच्तते ॥'” 

इति शब्दरन्रावलो ॥ 
शठाम्बा, स्तरो, अम्बष्ठा । इति राजनिघं खटः ॥ 
शड, इ ङः, संघर्जोः। इति कविकल्पद्रमः ॥ 
(म्बा °-श्रात०-सक०-ेट् ।) तालब्यादिः। इ, 



शाल 
शण्डयमे। ङ, शग्डते। कार्डो वोर रुजतो- 
त्यथः । इति दुर्गादासः ॥ 

शण, म दाने। इति कविकल्पद्रुम: ॥ (म्बा°- 

पर०-सक°.सेट् ।) म, शणयति । इति दुर्गा 
दासः ॥ 

शण, क्तौ, (गण +अच् ।) ्ुपविशेषः। तत्य- 
यायः । भङ्गा २ मातुलानो२। इति ईेम- 
चेन्द्रः ॥ (यधा, महाभारते । १ । १४५।११। 
“शणं तैलं तच्च व जतु दारूणि चैव हि, 
तस्मिन् वेश्मनि सर्वाणि निःचिपेधाः सम- 

न्ततः ॥") 
शणः, पु ,(शण + पचा द्यच् ।) खनामख्यातन्तुपः। 
तत्पर्व्यायः। माच्यपुष्यः २ वमनः ३ कटुः 
तिक्तकः ४ निशावनः ५ दोघं शाखः & त्वक्- 
सारः ७ दोघ पल्लवः ८। भरस्य गुणाः। 
अस्तत्वम् । कषायत्वम् ! मलग्भा्लपातनत्वम्। 
वातकारित्वम्। पित्तकफतीव्राङ्गम्नाशि- 
तवद्ध । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

शणघर्टिका, स्तो, (शणस्य घण्टेव तत्तुल्यशब्ट्- 
कारिफलवच्वात्) इवार्थे कन्। टापि भरत 
इत्वम् । ) शणपुष्पौ । इति राजनिघं र्टः ॥ 

शशपर्णो, स्तो, ( शणस्य परशमिव पणंमस्याः । 
ङ् ।) भ्रशनपर्णो । इति शब्दरल्नावलौ ॥ 

शण पुष्पिका, स्त्रो, (शणपुष्यौ + खार्थे कन् । श्रत 
इत्वम् ।) घण्टारवा । इत्वमरभरतौ ॥ भन- 
निया इति वनशोण इति च भाषा ॥ 
शणपुष्यौ, खौ, (शणस्य पुष्यमिव पुष्यमस्याः ।) 
चुपविेषः। शलो इति शणद़् इति वन- 
शद् इति च भाषा । तत्पर्य्यायः । हडत्- 
पुष्यौ २ शणिका ३ शणघण्टिका ४ पोतपुष्पौ५ 
स्यु लफला & लोमशा ॐ माल्यपृष्पिका ८। 
अस्या गुणाः । द्रतिक्षतवम् । वभिकारित्वम् । 
रसनियामकत्वञ्च ¦ इति राजनिर्घं रट; ॥ 

शणस्च, क्तो, (शणस्य सूत्रम् ।) पविचरकम् । 
इत्यमरः ॥ “इं शणसूव्रजाले। शणस्य सूतं 
शणसूचम् । शति ददाति सूत्रं शणः। शण 
चन्म दाने भन्। शणः ता्व्यशादिमून्य- 
शान्तः इति बहवः। सनो दन्त्यसादिर्न््यनान्त 
इति केचित् । तन्मते षन द जु दाने इत्यस्य 
रूपम् । सणो दन्त्य सादिम्चैन्यणान्त इत्यपरे । 
सणकिणमणिकाकणकोणकाणा इति मूचन्य- 
णान्ते विद्याभरणम् ॥ 
“कार्पासमुपवोतं स्याद्िप्रस्योड हतं विहत्। 
सनसूवरमयं रान्नो वैश्यस्याविकसौत्रिकम्॥'इति 
मनुवचनात् पविच्रकमपि तदुच्यते। आनाय 
इत्यादि चतुष्क जाले इत्येके । भरानाय इद्यादि 
श्लोका कषचिडश्यते तत् वाम्या युपे्चितमपि 
अन्येराहतमिति विहतम् ।” इति तोकायां 
भरतः ॥ 

शखालुकः, पु, (शणालुरेव । खार्ये कन् ।) श्रारे- 
वतहत्तः । इति शब्द्रव्रावलो ॥ शोणालु इति 
भाषा ॥ 

१8 

शतक 
शगिका, स्तौ, (शण + स्तिया टाप्। कन् । भरत 

इत्वम् ।) शणपुष्यो । इति राजनिर्घं रट; ॥ 

इति मेदिनो ॥ 
शण्डं क्तो, पद्मादिससूहः। एति शब्द्रत्ा- 
वलो ॥ 

गण्डः, पु, नपुंसकम् । गोपतिः । इति भरत- 
दिरूपकोषः ॥ 

शण्डता, स्त्रो, (शर्डस्य भावः । तल् ।) षण्ड- 

राप् प्रत्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ 
शष्डिलः, पु, (शडि सजायाम् + “सलिकल्यनि- 
स ।* उणा० १।५५। 
इति इलच् ।) सुनिविशेषः। इति सिदान्त- 
कौसुदो ॥ 

उणा० १।१३९ । इति ढः ।) अन्तमंहन्नि कः । 
अभ्यन्तरस्त्ोरच्तकोऽयम्। खोजा इति भाषा । 
तत्पर्यायः । वेवरः २ । तन्ञत्तणम् यथा,-- 
भये लल्प सत्वाः प्रथमाः क्रीवा स्तोखभा- 

विनः। 
जात्या न दुष्टाः कार्यंषु तै वै वषवराः स्मृताः॥” 

इति ॥ 
नपुंसकम् । डिज्ड़ इति भाषा । इत्यमर- 
भरती ॥ गोपतिः। शंड इति भाषा । . इति 
मेदिनो ॥ बस्यपुरुषः। इति जटाधरः ॥ 
उन्मत्तः । इति धनच्जयः ॥ 

शतं, क्तौ, ( दथ दशतः परिमाणमस्येति । 
“पंक्लिविंशतिविंशदिति ।*५। १।५< । इति 

तः दशानां शभावश्च निपात्यते ।) | 
दशसहया। एकशश्रो इति हन्दोभाषा । 
(यथा, शान्तिशतके । 

। वष्टि शतं शतो दशशतं ल्नं सहसा- 
,  षिपः॥) 

तत्पायंः। दशतिः २। इति पुराणम् ॥ 
तदाचकानि । धात्तराष्ः १ शतभिषातारा २ 
पुरुषायुषः ३ रावणाङ्गलिः 8 पद्मदलम् ५ 
इन्द्रयन्नः ६ अध्धियोजञनम् 9। इति कवि- 
कल्पलता ॥ (बड़ । इति निघण्टुः । २।१॥ 
यथा, ऋग्वेदे । ८।१।५। “वच्िवा न शताय 
शतामघ ।” “शताय बहनामैतत् श्रपरि- 
मिताय ।” इति तद्ाष्ये सायनः ॥) 

कः, वि, ( शतं परिमाणमस्य । शत + 
“संख्याया अतिशदन्ताया; कन् ।*५।१।२२ ॥ 
इति कन् ।)शतसंख्याविशिष्टः। यथा । शान्ति- 
शतकामरुशतकादिः। शतशब्दात् कप्रत्ययेन 
निष्यब्रमेतत् । (यथा, माकख्डये । ४६।२३०। 

“सन्यासब्धयांशकश्चं व शतक समुदाहृतौ") 
स्वार्थे के शतकञ्च॥ 

शतकोत्तिः, पु, भाव्यदंदिशेषः। इति हेमचन्द्रः॥ 
शतङुन्दः, पु, (शतं कन्दा यस्य ।) करवोरः। 
इति राज्निघं खटः ॥ 

शणोरं, जो, शोनमध्यस्यपुलिनम्। ददंरोतटम्। 

त्वम् । शण्ड शब्दात् भावे तप्रत्वयस्वानन्तरं 

;पु,( शाम्यति ग्राम्यधर्यात्। शम + “मेदः” 

शतद्र 
शतकुम्ः, पु, पर्वतविशेषः। इति शातकुम्- 

भरटः ॥ (स्त्रो, नदौतोथं विशेषः। 
यथा, महाभारते । ३।८४ । १०। 
“सुगन्धां शतकुश्राञ्च पञ्चयक्ताञ्च भारत । 
अभिगम्य नरं ्ठ खगलोके महीयते ॥) 

पतकोटिः, पुः(शतं कोटयोऽग्राः शिचा यस्य |) 
वच्वम् । इत्यमरः ॥ न्दसंख्या लोलावतो मत 
अलसंख्या ॥ 

तुः, पु, (शतं क्रतवो यस्य ।) इन्द्रः । इति 
धनच्नयकोषः ॥ (यथा, महाभारते ।३।४२।१२। 
“आह माममरश्रष्टः पिता तव शतक्रतुः ॥" 
बहकम्पा । बडप्रन्नः । यथा, ऋग्बशे। १।१०।१। 
“ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उह शाभिव यैमिरे ॥” 
“हे शतक्रतो बहक््यन् बदप्रन्नवा।” इति 
तद्धाष्ये सायणः ॥) 

शतखण्ड, क्तो, सुवणम् । यथा,-- 
“सोमेरुकं महाधातुः शतखण्डं खदुल्कम् ॥” 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शतभागञ्च ॥ 
ग्रन्थः, खो, (गतं ग्रन्ययो यस्याः । ) दूर्वा । 
इति राजनिघं र्टः ॥ 

णतन्नो, स्तौ, ( शतं इन्तोति। इन + टक् । 
ङोप् ।) शस्त्रमेदः । अरस्य लक्षणम् । यथा, 
“अयःकरटकसंछछव्रा शतप्रौ महतौ शिल 1 1” 

इति विजयरचितः ॥ 
“दुर्मञ्च परिखोपेत चयादालकसंयुतम् । 
शत्नोयन्वसुच्यैश्च शतश समाहतम् ॥ 
गोपुरं सकवाटच्च तत्र स्यात् सुमनोहरम् । 
सपताकं गजारूढ येन राजा विशेत् पुरम् ॥" 
इति माद्य राजधस्प् दुगं सम्प्तिनाम १९१ 
अध्यायः ॥*॥ (यथा, रघुः । १२।६५। 

“श्रयःशङ्क चितां र्तः शतघ्नोमध शत्रवे । 
छतां वैवखतस्यैव कूटशाल्प्रलिमचिपत् ॥ 
“श्रथ रत्तो रावणः अयसः शुभिः कोलै- 
चितां कोणं शतन्नं लौह कण्टककोलितयष्टि- 
विशेषाम् । शतघ्नौ तु चतुस्ताला लोहकण्टक- 
सच्धिता । यष्टिः ॥ इति केशवः ॥” 
इति तट्टौकायां मल्लिनाथः ॥ ) ठश्चिकालो । 
करच््ञकः । इति मेदिनो ॥ गलरो गविभे षः । 
अरस्य निदानल्तशचिकित्छा रोहिणौशब्द 
द्रष्टव्याः ॥ 

;, पु ,(शतं कदा यस्य ।) काष्ठकु टपत्ची 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥ काट़ोकरा इति भाषा 
शतदलपद्मञ्च ॥ 

:, वि, शतस्य पूरणः । शत शब्द् त्तमट- 
प्रत्ययेन निष्यन्रमेतत् ॥ 

गततारा, सनौ, (गत' तारा यस्याम् । ) शत- 
भिषानकच्तव्रम्। इति केचित् ॥ 

शतदन्तिका.स््ो,नागदन्तौ । इति राजनिघं गटः॥ 
शतद्ु,स््नो,(शतधा द्रवतीति । शत + दू । “गतेच 
उणशा० १।३६। इति कुः । ) नदौविग्ेषः। 
शतलज् इति हिन्द भाषा । सा इिमालय- 



शतप 

दुत्यन्ना विपाशायां मिलिता । (अस्या नाम- 
निरुक्तियथा, महाभारते । १। १७८ । ९ । 
“शतधा विद्रुता यस्माच्छतदूुरिति विश्रुता ॥” 
तत्पायः । शितदुः २। इत्यमरः ॥ शतुद्धिः३ 
शतदः ४ । पुच्चशोकसन्तप्तो वशिष्ठः कण्ठे 
शिलां बहा नद्यामस्यां प्रविष्टस्ततो भोत्या 
इयं शतघा दुता इति शतदः । इति तदटोकायां 
भरतः ॥ (एतद,्तान्तस्तु महाभारते ।१।१७८] 
० ॥ ) भ्रस्या जलगुणाः । 

शशतद्रोविं पाशायुजः सिन्धुनद्याः 
सुशोतं लघु खाद् सर्वामयन्नम् । 
जलं निम्पलं दौपनं पाचनञ्च 
प्रदत्ते बलं बुहिमेधायुषञ्च ॥ । 

इति राजनिधंख्टः ॥ 
शतधा, स्तो, दूर्वा । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
शतधा, व्य, (शत + धाच् ।)शतप्रकारम् । यथा, 
“आस्तोकव चनं शरुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । 
शतधा भिद्यते सूदं भिरौषस्य फलं यया॥ 

इति मङाभारतम् ॥ 
श्लधाम),[न्] पुं, (शतं धामानि वचौ सि यस्य । 
विष्णुः । इति जटाधरः ॥ 

शतधारं, क्तो, (शतं धाराः कोणा यस्य ।) 
वच्वम्। इति वरिकाख्डशेषः ॥ शतधारा युक्ते, 
ि। यथ- 
“वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो; पवित्रमसि 

सहस्रधारम् । 
वस्तोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुच्च ॥" 

इति पशुपतिपदतिः ॥ 
शतष्टतिः, पु, इन्द्रः । (यथा, महिन: स्तोत्रं । 
“रथः कौणौ यन्ता शतष्टतिरगीन्द्रो धनुरथो॥) 
ब्रह्मा । इति मेदिनो ॥ (वधा,भागवते।७।४।९। 
“एवं हतं शत्टतिददिरयकंशिपोरथ ॥) 
स्वगं: । इति विश्वः ॥ 

शतपच.क्गो,(शतं पाणि यस्य ।) चश्मम् । इत्य- 
मरः ॥ ( यथा, महाभारते । ३ ।६८।२०। 
“इमामसितकेशान्तां शतपव्रायकेचणाम् ॥") 

शतपच्रः, घु, (शतं पत्राणि पच्च यस्य ‹)मयुरः। 
` सारसः। दार्वाघाटपत्तौ। इति मेदिनी ॥ 

राजकोरः। नुरो इति भाषा। इति हेम- 
चन्द्रराजनिर्घष्टौ ॥ ( यथा, महाभारते । ३। 
१०८।८। 

“मयूरैः शतपत्रं च जोवञ्ञोवककोकि लैः ॥”) 
शतपव्रकः,पु(गतपव्र + खार्थे कन् ।) टार्वाघारं 
पक्तौ । इत्यमरः ॥ काट्ढोकरा इति भाषा ॥ 

शतपच्रनिवासः, पु, ( शतपव्रे निवासो यस्य । ) 
ब्रह्मा । इति कविकल्यलता ॥ पद्यस्य चि ॥ 

शतपचो, स्त्रो, ( शतं पत्राणि यस्याः ! ङोप् ।) 
पुष्यविशेषः। सेडतो इति भाषा । पाटल- 
वर्णासौ गोलाव इति वदन्ति । तत्पायः । 
सुमनाः २ सुश्ोता २ शिववल्लभा ४ सौम्य 
गन्धौ ५ शतदला € त्ता ऽ शतपनिका ८ 
अस्वा गुणाः । डिमत्वम् । तिक्तत्वम् । कषा- 

३३४ 

१५ 
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यत्वम् । कुष्टमुखस्फोटपित्तदाहइनाशित्वम् | 
रुत्वम् । सुरभित्वच्च । इति राजनिर्घ खट; ॥ 

शतपचिका, सनो, (शतपत्रौ + कन् ! टाप् । अत 
इत्वम् ।) शतपचौ । इति राजनि ण्ट: ॥ 

शतपथिकः, (अतपथमधौते तदे द इति वा। 
, “शतषष्टेः षिकन् पथो बडलम् ।*४ । २।६० 
इत्यस्य वार्तिकोक्ता शत-शब्दोत्तरपथिन्- 
शब्दात् धिकन्प्रत्ययैन निष्यन्नः ।)नानामताव 
लम्बो । नाना पथगामौ  इतिखिदान्तकौमुदौ ॥ 

शतपदचक्र ,क्तौ, (शतं पदानि कोष्ठा यस्य तच्च 
तचक्रञ्चेति। ) नारा नचतरन्नानाथ चक्रम् । 
यथा,-- 
चक्र शतपदं वच्छे ऋन्तांशा त्तर सम्भवम् । 

नामादिवंतो ज्ञेया ऋश्तराश्य'शकास्तथा ॥ 
तिगूङ्खं गता रेखा रद्रसंख्यालिखेद्बुधः । 
जायत कोष्ठकानाञ्च शतेकं१००नाच संशयः ॥ 
अ-व-क-इ-डा रेशान्यां.म-ट प-रता हरिति 

चाग्नेय्याम् । 
न-य-भ-ज-खा नें त्यां ग-स-द-च-ला वाय- 

१ व्याम् ॥ 
पञ्च पञ्च क्रभेशेव विंशवर्णान् प्रयोजयत् । 
पञ्चस्नरसमायथोगे एककं पञ्चधा कुर ॥ 
अव्णादास््रथो ज्ञेयाः सन्ध्येच्चरयुतास्तथा । 
सजातोयेक्धम्राखाय पञ्चखरविनिर्णयः ॥ 
ऋद्लतोरप्यकारेण शेन सस्य परि यहः । 
र्ग्यात् क्यु दुखाने तीणि तोखयक्षराणि 

च॥ 
कु-घ-ङ-कछा भषेत् स्त्ये रौद्र तौशानगोचरे। 
पष-ण-ठा भवेत् स्तम्धे हस्ते चाग्न यसंज्ञकै ॥ 
भुध-फ-ढा भवेत् स्तम पूर्वाषाढ च नेकते॥ 
दु-ध-क-डा भवेत् स्तम्भे वायव्ये भादर उत्तरे ॥ 
एवं स्तस्मचतुष्कञ्च ज्ञातव्यं खरवेदिभिः॥ 
धिष्टयानि कत्तिकादौोनि प्रत्येकं चतुरक्ष; । 
साभिजिन्तय शकास्तव्र शतेकं हादशाधिकम्॥ 
यदहच्ांशककोष्टखः क्र र: सौम्योऽपि वा चरः 
तव्यो बेधयैत् सम्यक् पुंसो नामादिमाच्षरम् 
सौभ्यविंख शमं ज्ञ यमशभं पापखेचरैः । 
मिश्रं भिंरफल ततरनिरवेधेन शुमाशभम् ॥ 
यदायं सर्वतोभद्रं ग्रहोपग्रहवेधतः। 
शुभाशुभफलं सवं तदिहापि विचिन्तयेत् ॥” 
पञ्चखरा भ-ड उ-ष-ओकारास्तेयोगिधिष्टयानि 
नच्तव्ाणि । अत्र चतुर्भिर्वरशेरेकनन्तत्र यथा, 
भरद्डउण्े। भ्रोवविवु्।वेवोककि 
५।कुघङ्द्&। केकोहहिऽ। इडे 
डोड.८।डिडुडेडो<।ममिमुभे१.) 
मोटट्टु११।टेटोपपिष२) पुषण 
ठ१्। पेपोररि१४) रुरेरोत १५) 
तितुतैतो १६ ।ननिनुने१७।नोययि 
युष्८्।येयोभसमि १८) भुधफठर०। 
भेभोजजि२१। जुजैजोख। ० चखिख 
खेखोर२२। गगिगुगी२श।गोधशिश 

शतपु 
देदटोचचि२७। चुचेचोल१।लिलुले 
लो २ । ऋलुयुकः अकारयुक्तन न्नय' खं न 
दोर्घो ज्नेयः। तालब्यशकारेख दन्द्षकारो 
ज्ञयः। इति शतपदचक्रम् । इति ज्योतिस्तत्वम् 
पदौ, सनो, ( शतं पादा यस्याः । ङोप् । ) 

बडपदयुक्षकोटविथेषः। काणविद्छा इति 
कानकोटारौ इति च भाषा । ततृपथायः। 
काणंजलौकाः २। दत्यंमरः॥ कशकौटी ₹ 
भोरः ४ शतपादिका ५ कंजलुका ६। इति 
-शब्दर न्नावलौ॥ शतपात् ७ शतपादौर । इति 
जटाधरः ॥ शतावरौ । इति राजनिर्घरटः ॥ 

पद्मं करौ, श्वेतकम्लम् । यथा, । 
“अतपद्चं महापद्म पुण्डरोकं सिताम्ब् जम् \* 

इति रल्माला ॥ 
, [म्] पु, (अतं पर्व्वाणि यस ।)बंशः। 

इत्यमरः ॥ इचुमेदः । यथा,- 
“शतपर्वा भवेत् किच्ित्को ण कारगु णान्वितः। 
विशेषात् किञ्िदुष्टश्च सन्षारः पवनापहः ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

, सन्नो, (शतं पर्वाणि यस्थाः ।) दून्वी। 
वचा। भार्गबपन्नो । (यथा, महाभारते । 
५।११०।१९। 
“बृहस्मतिख तारायां शक्र तपत्या 1”) 
कोलागरपूणिमा । इति शब्दरननावल्लो ॥... 
कटुका । इति शाजनिर्घण्टः ॥ 

शतपर्विका, खौ, (अतयव + कन् । टापि 
भत इत्वम् । ) दुर्व्वा । वचा । इति मेदिनो ॥ 
यवः । इति शब्दर ब्रावलो । ै 

वशः, पु, (शतपरव्वाया ईशः !) शक्रग्रहः। 
इति व्रिकाख्डशेषः ५ 

} स्रो, (अतं पादा यच्याः। फदय्य 
पात्) कणंजलौकाः। इति जटा- 

, शो, (शतपाद + खां `कान् + 
टाप् । अत इत्वम्!) काकोल । इति जटाधरः॥ 
कर्णजलौका: । इति शब्दरन्नावलो ॥ ` 

पुष्यः, पुं, भारविः। स तु क्िराताच्जुनीयग्न्य- 
कर्ता । इत तिकाण्डेषः ॥ 
तपुष्पा, खनौ, (शत पुष्याखि यस्याः । ) थाक 
विशेषः । इतिं भरतः ॥ शलुफा इति ख्याता ।, 
(यथा, डत्संहितायाम् । ५९१९ । १४। 

“गन्धर्मासिश्चतपुष्यया वदेत् ॥*) 
तत्पथायः। सितच्छच्ा २ पतिच्छना देमधुरा 
४ मिसिः ५ अवाकयुष्यौ ६ कारवो 9। दत्य 
मरः॥ शताश्चौ ८ शतयुष्पिका < सधुरिका 
१० शताच्ना ११९ छवा १२ भिरि: १३ मिपो 
१४ इति शब्दरत्रावलौ# माधवौ ९५ घोघा 
१६१ इति जटाधरः # अस्या गुणाः । ५५४ 

रत्वम् । वातपित्तं रत्वम् । गुसत्नभ् । द 

क ज ॥*॥ च्ुपविपेषः। भौरौ.ति 
भाषा \ तत्पायः । . शनाद्धा २ भिः ३ 

२४1 येषोददि२५। दुवभामद्दै। घोषा ४ पोतिका ५ अतिच्छवा ६ अवाक्- 



प्रतमि 

पुणी 9 माधवो कारवो € शिफा १० 
संघातपतिका ११ छता १२ वज्पुष्पा १३ 

सुपुष्पिका १४ शतप्रसूना १५ वला १६ 
पुष्याह्वा १७ शतपविका १८ वनपुष्पा १९ 
भूरिपुष्पा २० सुगन्धा २१ सूच्मपत्रिका २२ 
मधुरिका २२ अतिच्छत्रा२४। अस्या गुणाः। 
कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । स्िग्धत्वम्। शं साति 
मारञ्वरनेत्रत्रणनाशित्वम्। वस्तिकम्परणि प्रश- 
स्यत्वञ्च ॥ *॥ तदहलगुणाः उष्णत्वम्। मधु- 
रत्वम् । गुल्परशूशवातनाथित्वम् । दौपनत्वम्। 
पथ्यत्वम् । पित्तदारित्वम् । रुचिदायकत्वच्च । 
इति राजनिघंण्टः ॥ * ॥ अपि च। 
^शताद्नानिलदाडइामगशूलढट्करदि नाशिनो ।* 

इति द्रव्यगुणः ॥ 
अन्यच्च | 

“शतपुष्पा कटुः लिग्धा तिक्तोष्णा कफवातक्त् 
च्या वस्तिहिता नेता बइविट्कमि शुक्रह्ृत् । 
सग्राहो शोतला तिक्ता दाइनुत् वातला 

लघुः ॥* 

इति भावप्रकाशः । 
अन्यन्मधुरिकाशब्े द्रष्टव्यम् ॥ 

शतपुष्पिका, स्तौ, ( अतपुष्या + खार्थे कन् । 
टापि अरत इत्वम् । ( शतपुष्पा । इति शब्द् 
रन्नावलो ॥ 

शतप्रसूना,स्तो,(शतं प्रसूनानि पुष्याणि यस्या) 
शतपुष्ा । इति राजणिघ र्टः ॥ 

१६ 

शतमा 

सातु धोसुखो । यथा, - 
“अश्न षवह्कियमपित्राविशाखयुका 
पूवाय शतभिषा च नवाप्युड्.नि । 
एतान्यधोमुखगरखानि शिवानि नित्यं 
विद्यार्ष्यभूमिखननेषु च भूषितानि ॥* 

इति ज्यो तिस्तक्वम् ॥*॥ 
तव्र जातफलम् । 

“शोतभो तिरतिसादसौ सदा 
निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत् । 
वैरिणामतिशयेन दारुणो 
वारुणोड़ यदि यस्य सम्भवे ॥' 

इति कोष्टोप्रदोपः ॥१॥ 
तत्र जातस्य मिश्रगुणाः । यथा। 

“शतानलादित्यविशाखमैतर- 
शक्रीड्वा मिखगुणाः प्रदिष्टाः। 
शिवाजहस्ता हिभवा जघन्याः 
शेषोद्धवाः सत्परुषा भवन्ति ॥*५॥ 

रविवारादौ शतभिषादियोगे ज्वरोत्पत्तिफलं 
तथा,-- 

^शिवशतभिषावाते याम्यसर्पस्तिपूर्वाः 
शनिरविकुजवरे भूत गोष्ठो नवम्याम् । 
इह हि मरणयोगे यो ह रोगोपयुक्त 
पशुपतिसमदेहः सोऽपि सत्यं प्रयाति ॥ 

उत्तरे विंशति्ज्गया हौ मासौ खवणे तथा । 
धनिष्ठायामद्ेमासं वारुणेन दशाहकम् ॥” 

इति ज्योतिःसार्टतकौशिकवचनम् । 
अतप्रासः, पं, (शतं प्रासा इव फलानि यस्य । ) शतभोरुः, स्तो,मल्लिका । इत्यमरः ॥ शतं बहवो 
करवोरद त्तः । इत्यमरः ॥ 

शतभिषक्, [ज्] स्तो, ( थतं भिषज इव तारा 
यच ।) शतभिषानक्तच्रम्। इति शब्द्रत्रा- 

ठ भोरवोऽस्या इति शतभोरुः। शोत- 
भोरुरिति च पाठः। तदा गेभिकत्वेन शोता- 
दिभेतौति शौत भौर: । इति भरतः ॥ 

वलो ॥ ( यथा, छहक्छ हधितायाम् । < । ३६। :, पु, (शतं मखा यन्ना यस्य ¦ ) इन्द्रः । 
“शतभिषजि भौख्डिकाना- 
मजेकपे द्युतजोविनां पडा ॥* 

शतभिषजि जाते, वि। भत्र “वक्छशाला- 

इति हलायुधः ॥ ( यथा, कुमारे । २। ६४। 
“सहचरमधुदस्तन्यस्तचुताङ्् रासः 
शतमग्डमुपतस्े प्राच्ञलिः पुष्यधन्वा ॥*) 

भिजिदश्वयुककतभिसजो वा ।*४ । ३। ३६। [शतमन्युः पुं, शतं मन्यवः क्रतवो यस्य । )इन्द्र 
इति ज्ाताथप्रत्ययस्य लुक् ॥ ) 

शतभिषा,स्त्रो,अश्िन्यादिसपविंशतिनचवान्त- 
गतचतुविंशनच्तवम् । तत्पयायः। शतभिषक्र। 
इति शब्टरत्रावलो ॥ भ्रस्या आक्तिमेण्डला- 
कारशततारामयो । यथा,- 

^मर्डलाभशततारकाकुलै- 
मंध्यभाजि नभसः प्रचेतसि । 
वाणगैलधरणौोमिताः कलाः 

शारदेन्दुसुखि तावुरेययुः ॥"दं २। पं५५। 
दति कालिदासक्ततराव्रिलम्नमाननिरूपणम्॥ 
अस्या अधिष्टाठदेवता वरणः ! यथा,-- 

°अभ्ियमदहनकमलजशयिश्ूलभद दितिजौव 
फणिपितरः। 

योन्ययं मदिनक्लत्तष्टपवनशक्राग्नि मिताः 
शक्रो निकरं तिस्तोयं विष्वविरिञ्चौ हरिव्वसु 

व्व र्णः 
अजपादोऽदिन्रघ्न पूषा चेतोष्वरा भानाम् ॥” 

इत्यमरः < वथा भागवते । १।८।६। 
“याजयित्वाश्वभेधस्तं व्रिभिरुत्तम कल्प कः । 
तद्यशः पावनं दिन्न॒ शतमन्योरिवातनोत् ॥” 
शतयन्तकारिणि, वि। यथा, बहत'हि- 
तायाम् । ४३ । ५४। 

त्वमन्तकः सवहरः कशानु 
सहस्रशोर्षा शतमन्ध् रोद्यः ॥ 

वदक्रोधे च त्रि। यथा ऋग्बदे। १०।१०२।७। 
“वोरः गतमन्य्.रिन्द्रः।” 

“शतमन्य्,; बइयन्नः बदक्रोधो वा ।'” इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

शतमानः, पु, क्तौ,. रूप्यपलम् । भदृकः । इत्य 
मरभरतौ ॥ ( यथा, मनुः । ८ । १३७। 
धरणानि दश ज्ञेयाः शतमानस्तु राजतः ।* 

शतलोकपूज्ये, ति । यथा, वाजसनेयसंडिता- 
याम् । १९ । ९३ । 

शतर् 

। रूप शतमानमायु- 
अन्दरेण ज्योतिरखतं दधाशः ॥” 

“शतानामनेकैषां प्राणिनां मानं पूजा यस्मिन् 
तत् जगत्पूज्यमित्यथेः 1” इति तद्भाष्ये महो- 
धरः ॥ ) 

शतमाजंः, पु, ( शतं शतवारं मार्जयति शस्तरा- 
शोपि। सृज शक्तौ + णिच् + भच् । ) भस्त्र 
कारकः। इति कचित् ॥ ( कचित् शस््रमाजे 
इति पाठः ॥) 

शतमूला, स्तो, (शतं सून्तानि यस्याः ।) दूर्वा । 
वचा। इति राजनिघं र्ट; ॥ 

'शतस्ूलिका, स्त्रो, (शतं मूलानि यस्या; । तत 
सार्थे कन् । ) द्रवन्तो । इति राजनि टः ॥ 

स््रो,(शतं मूलानि यस्याः । पापक्णेति 
४।१।६९ । ङेष् 1 )खनामख्यतौषधविशषः । 
तत्पर्य्यायः । बहुसुता २ अभो: ३ इन्दोवरो 
४ वरी ५ ऋष्यप्रोक्ता ६ भोरुपतौ ॐ नारा- 
यणौ ८ शतावर < अेरुः १० । इत्यमरः ॥ 
रङ्किणो ११ शट १२. द्ोपिशवत्,; १३। इति 
जटाधरः ॥ ऋष्यगता १४ । इति शब्दरल्ना- 
वलो ॥ शतपदो १५ पौवरौ १६ भौवरौ १७ 
इष्या १८ दिव्या१९ दौपिकार० दरकण्टिका 
२१ सुच्छपतरा २२ सुपत्रा २२ बडसरूला २४ 
शताद्वया २५ स्वादुरसा २६ शताह्वा २७ 
लघुपणिंका २८अआत्गुघ्ा २< जटा ३० मूला 
३१ शतवोव्या ३२ महौषधो ३३ मधुरा २४ 
शलमनला २५ केशिका ३६ शतपतविका ३७ 
विश्वस्था २८ वैष्णवो ३९ पार्ष्णो ४०वासुटेव- 
प्रियङ्करौ ४१ दुरमना४२ तैलवज्ञो ४३ । भ्रस्या 
गुणाः । इष्यतम् । मधुरत्वम् । हिमत्वम् । मेह- 
कफवातपित्तनाशित्वम् । तिक्तत्वम् । अ त्वम्। 
रसायनत्वच्च । इति राजनिघं ण्ट: ॥ अपि च। 
“शतावरौ ब्ुसुता भो रुरिन्दोवरो वरौ । 
नारायणो ८२ शदवोख्या च पौवरौ ॥ 
महाश त्वन्धा शतसूलयु्चकण्टिका । 
सदख्वोयया हेतुख ऋष्यप्रोक्ता महोदरो ॥ 
शतावरो गुरः शोता तिज्ञा खाहौ रसायनो । 
मेधाग्निपुष्टिदा जिगा नेत्या गुख््ातिसार- 

जित्। 

इति भावप्रकाशः ॥१॥ 
अन्यच्च । 
“शतावरौ वातपित्तमेकुषटहरा सरा ।* 

दति राजवज्ञभः ॥ 
शतयष्टिकः, पुं, ( शतं यष्टयो गुच्छा यस्य । ) 
शतलतिकडहारः । तत्पयथायः । देवच्छन्दः २ । 
इत्यमरः ॥ 
शतस (द्वि) द्रोयं, वि, (शत शुद्र देवता भस्य 
शतरद्र + “शतर्द्राच्छञ्च धश्च ।* ४।२।२८) 

चतुः सोवणिं को निष्को विन्न यस्तु प्रमाणत . इत्यस्य वार्तिकोक्तया घः पत्ते कय ।) इविरा- 
दिकम्। इति सिष्ठान्तकौमुदौ ॥ (यथा, महा 

` भारते) ७ । 9९ । १३ । 

शुक्रस्त न्यकरो बल्या वातपित्ताख्गोधजित् ॥” 



शत 

“ग्टणन्तौ वेदविहांसौ तद्ब्रह्म शतरुद्वियम् 
यजुर्ववदोक्ञग्रन्यविशेषे, क्लौ । यथा, महा- 
भारते। 9 । २०० ।१४६। 
“पठन् वै शतरुद्रोयं खख च सततोलितः ॥”) 

शतरूपा, सनो, (शतं रूपाणि अस्याः ।) ब्रह्मणः 
कन्या पत्नौ च । यधा,-- 
^एवन्तत्वामकं कघ्वा जगदे धात्व जो जनत् । 
मावितीं लोकसिद्धं हृदि कत्वा समाख्ितः ॥ 
लतः सजपतस्तस्य भित्वा देहम कल्मषम् । 
स््ोरूपमद्चम करोदच पुरुषरूपवत् ॥ 
शतरूपा च सा ख्याता सावित्रौ च निगद्यते । 
मरखत्यथ गायत्तौ ब्रह्माणोच परन्तप ॥ 
हृष्ट! तां व्यथितस्तावत् कामवाणार्दितो विभुः 
उषपथेमे स विखात्मा शतरूपामनिन्दिताम् ॥ 
ततः कालेन महता ततः युत्तोऽभवन्मनुः । 
खायन्धुव इति ख्यातः सख विराडिति नः 

शतम् ॥* 
इति मात्म ३ अध्यायः ॥ 

(विच्छुपुराणमते श्यं खायग्भ्वमनोः पन्नो । 
यथा, तत्रेव । १1 9 । १४-१६ । 
“ततो ब्रह्मालसन्भूतं पूरवे स्वायग्धुवं प्रभुः । 
्रत्ानमेव कछंलवान् प्रजापाल्ये मनुं हिज ॥ 
शतरूपां तु तां नारीं तपोनिधूतकल्पमषाम्। 
स्वायश्वुवो मनुदेवः पदलोत्वे जग्छदे विभुः ॥ 
तश््ाच्च पुरुषात् देवो शतरूपा व्यजायत । 
प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रसूत्याकूतिसंन्नितम् ॥*) 

शतलुम्पः, ] पुं, भारविः। इति विकाष्ड- 
शतलुम्यकः,। शेषभूरिप्रयोमौ ॥ 
शनवो था, सनो, (तं वोर्ग्याणि यस्याः ।) े त- 
दूर्व्वा । इत्यमरः ॥ शतावरो । कपिलद्रात्चा । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

तवेषो, [न्] पु, ( शतं विधतीति। विध ~+ 
णिनिः ) अश्वैतसः । इत्यमरः ॥ 

शतसदल्ल , ल्लो,(शतगुणितं सखम् । मध्यपद- 
लोपिकम्परधारयः।) शतगुणित सखम् । लक्त- 
भिति यावत् । यवा हारौतः। मणिवासो 
गव।दिनां प्रतिगरङे साविव्रमष्टसहस्र जपेत् 
पञ्च मध्यमे दशोत्तमे हादशराचर' प्रयोत्रतं 
शरतसदहखमसव्रतिग्रहेष्विति । इति शदि- 
तच्छम् ॥ (यथा च हरिवंशे । १२१।१३। 
“अष्टौ शतसहस्लायि देशजाश्चोत्तमा इयाः॥”) 
शतदा, स्त्रो, (शतं छदा अर्चि पि यस्याः । 
यद्वा, शतं छदाः शब्दाः यस्याः । निपातनात् 
ङखः।) विद्युत् । इन्यमरः ॥ (यथा, इरिवंभे। 
१४६ । ६८ । 

“समुद्रमेषः स रराज राजन् 
शतच्दास््नौ प्रभयाभिरामः ॥*) 

वम् इति मेदिनौ॥ दक्तकन्याविशेषः। यथा, 
“ददौ च बाहपुत्तष्य हौ तडि गत्कदा । 
तयोः पुत्ता विहांसखचतस्चो विद्युतः शुभाः ॥' 
इति वह्किपुराणे सर्गानुकौत्तने सतोदेडत्यागो 
नामाच्वावः॥ 

भ्र ४ 

१७ 

शताव 

शतानन, स्तौ, राचिः। शतपुष्पा । इति 
रत्नावलो ॥ पा्व्वतौ । यथा,-- 
“भूयश्च शतवाविक्यामनादष्टयामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ मम्भविष्याम्ययोनिजा ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरोचतिष्यामि यन्म्.नोन्। 
कौर्तयिष्यन्ति मतुजाः शताक्तौमितिमां 

ततः ॥ 
इति माकंण्डयपुराणे देवौ मा हात्मम देव्या- 
अरितस्तुतिनामाध्यायः॥ 

शताङ्गः, पुं, ( शतं अङ्गानि श्रवयवा यस्य । ) 
ग्धः । इत्यमरः ॥ तिनिसहनत्तः। इति राज- 

निं र्टः ॥ (दानवविशेषः । यथा, इरिवंये । 
२३२।६। 
“करालो ज्वालजिद्ञ्च शताङ्गः शतलोचनः॥* 
शतावयवविशिष्टं, वि । यथा, महाभारते । 
१। १८९ । २२। 
“श्ताङ्गानि च तुथाखणि वादकाः समवाद- 

। यन् ॥“) 
, ज्ञौ, शानम् । इति लिकाण्डेषः॥ 

शतानन्दः, पुं, (शतं बहलः ्रानन्दो यस्य । ) 
सुनिभेदः। स तु जनकराजपुरोहितः । देवकौ- 
नन्टनः । इति मेदिनो ॥ ब्रह्मा । मौतममुनिः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ विष्णुरथः । इति चिकार्ड- 
शेषः ॥ ( विष्णुः । यथा, महाभारते । १३। 
१४९ । 9९ । 
“सखक्तः खङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः ॥» 

शतानोकः, पुं, (शतं अनोकानि यस्य ।) हडः । 
मुनिभेदः । स तु व्यासशिष्यः। राजमेदः। स 
च चतुर्थयुगे चन्द्रवशोयदितीयराजः । तस्य 
पिता जनमेजयः पच्च: सदहस्रानोकः। इति 
मेदिनो ॥ सुदासराजपुत्तुः। इति श्रोभागवते 
€ स्कन्धे २२ भ्र्यायः ॥ ( नकुलपुच्ः। यथा, 
मह भारते। १।२३४।१०। 
“पुन्तस्ते प्रतिविन्धाश्च सुतलसोमस्तथा विभुः । 
खुतकम्ा्लुनि्चं व शतानीक नाकुलिः ॥ 
सहदेवाच्च यो जातः रुतसेनस्त वालजः । 
सर्द कुशलिनो वोराः कतास्वराञ्च सुतास्त व॥”) 

तारं, ज्ञो, ( शतं भआाराणि अरस्य । ) वचम् । 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 

शतारुः- [स्] को,  कुष्ठभेदः। इति शब्दरता 
शतारुपौ, सो, [बलो ॥ तस्य रूपमा 
“रक्ष श्यावं सदाहात्ति शतारः स्यादत्र णम् ।” 

< इति भावप्रकाशः ॥ 
तावर, स्तो, (शत श्राव्शतैति। भा+ह + 
शरच् । गौरादित्वात् डनेष् \) शतमूलो । इत्य- 
मरः॥ इन्द्रभार्य्या। इति शब्दरब्नावलो ॥ 
शटौ। इति मेदिनो ॥ 

शतावर्तः, पु, विष्णुः । इति डमचन्दरः ॥ (यथा, 
महाभारते । १३।१४८ ।५०। ` 
“अनुकुलः शतावत्तः पञ्च पद्मनिभेक्षणः ॥” 
“धमव्राणाय शतमावनतेमानाः प्रादुर्भावा . 
अस्येति शतावन्तः । नाडो शतेन प्राणरूपेण 

शचः 

वत्तते इति वा शतावर्तः ।” इति तत्र शाङ्रः 
भाष्यम् ॥ महादेवः । यथा, महाभारते ।१२। 
२८४ । ६ । 
“श्तोदर शतावत्तं शतजिदह्न नमोऽस्तु ते ॥*) 

शतावर्ती[न्] पुं, विष्णुः। इति तिका र्डशेषः ॥ 
शताच्च, स्रो, (शतं श्राद्वा यस्शः ।) शतपुष्या । 
इति जटाधरः ॥ शतावरो॥ इति राज- 
निर्घर्टः ॥ 

शतिकः, त्र, (शत + “शताच्च ठन् यतावशते।” 
५।१।२१। इति टठन्। ) शतेन क्रीतः। 
शतस्य विकारः। शतसम्बन्धौ। इति सिद्ान्त- . 
कौमुदी ॥ 

शतेरः, पु, (शद शा तने + ̂ “शदेस्त च ।*उणा° 
१।६१। इति एरक् तकारान्तादेशञ्च । ) 
शतुः । हिंसा । इत्युणादिकोषः ॥ 

;, वि, (शत + “शताच्च ठन्यतावशते । *५। 
१।२१। इति यत् ।) शतस्य विकारः । शतेन 
क्रौतः। धनपतिसंयोगः। शतमस्मै हदिः चायः 
लाभः शल्कमुपदा वा दौयते इत्यर्थे शत्यः 
शतिकः । शत्यं शतिकम् । टच्तिणाचिस्मन्दनं 
शतस्य निमित्तमित्यथैः। इति सिदान्तकौमुरौ॥ 

त्तिः, पुं (शद् + “राशदिभ्यां तिप् ।* उणा० 
४। ६७।इति विप् ।) इस्तो । इति सिदान्त- 
कौमुव्यामुणादिहत्तिः॥ (राजघि विशेषः। यथा, 
ऋग्वद । ५।४।९। 

“श्निमग्न उपमां केतुमययः ॥* 
“शच्धिं एतन्नामकं राजषिंम् ।” इति तद्धायये 
सायणः ॥ ) 

शुः, पु, (शद् शातने + ^रुशदिभ्यां क्् ।” 
उणा० ४।१०३। इति क्रू न् ।) खदेशादनन्त- 
रोऽव्यवदिते कविषयाभिनिवेथिराजः। यथा,-- 
“विषयानन्तरो राजा शतु {मिंच्रमतः परम् ॥* 

। इति, 
शातकः। निपादकारौत्यर्थ। तत्पर्व्यायः। रिपुः 
२ वेरिः ३ सपः ४ अरिः ५ दिषः £ देषणः 
© दुरं द् ८ चट् € विपक्षः १० अहितः ११ 
अभिच्रः १२ दस्युः १३ शात्रव १४ अभिघातो 
१५ परः १६ अरातिः १७ प्रत्यर्थ १८ परि 
पन्यो१< । इति चामरः॥ हषः २० प्रतिपक्षः 
२१। इति जटाधरः ॥ दिषन् २२ घातकः 
२३ इ षौ २४ विदिषः २५ हिंसकः २६ विदिट् 
२७ अप्रियः २८ अरभिघातिः २९ रहितः 
३० दष्टः ३१। इति शब्दरल्नावलो ॥ 
तस्व जयोपायो यथा, 

मद्छ उवाच । 
“सर्व्वेषामप्युपायानां दानं शं छठतमं मतम् । 
स्लदत्तेनेह भवति दानेनोभयलोकजित् ॥ 
न सोऽस्ति राजन् दानेन वशयागो न जायते । 
दानेन वशगा देवा भवन्तो सद्ा दनाम् ॥ 
दानमेवोपजोवन्ति प्रजाः सर्व्वा कृपोत्तम । 
प्रियो हि दानवान् लोके सव्व॑स्यैवो पजायते ॥ 
दानवानचिरेलेव तथा राजा परान् जयेत् । 



शतुः 
दानवानेव शक्रोति संहतान् मेदितु परान् ॥ 
यद्यप्यलुब्धा गन्धोराः पुरुषाः सागरोपमाः । 
न ्ह्नन्ति तथाप्यते जायन्ते पक्चपातिनः ॥ 
अन्धतापि छतं दानं करोत्यन्य तथा वशे। 
उपायेभ्यः प्रशंसन्ति दानं ओष्ठतमं जनाः॥ 

दानं खे यस्करं ष्ठ दानं खष्टकरं परम्। 
दानवानेव लोकेषु पुत्ूत्वे भ्रियते सदा ॥ 

न केवलं दानपरा जयन्ति 

भूर्लो कमेकं पुरुषाः सुवोराः। 
जयन्ति ते राजसुरन्द्रलोकं 
खुदुजेयं यदिवुधाधिवासम् ॥* 

इति मात्म २२४ अध्याय ॥१॥ 
मच्छ उवाच । 

“न् शक्धा यै वथे कक्षदुषायवितयेन तु । 

दण्डेन तान् व्चान् कुयात् दण्डो हि वश- 
॥ 

सम्यक् प्रणयन तस्व तथा कायं मोक्षिता । 
च्ीथाखरानुसारेण इस हायेन घोमता ॥ 
तस्य सम्यकषप्रणयनं तथा कायं महोक्िता । 
वानप्रखांख धम्मीज्चान् निच्मान् निष्यरि- 

ग्रहान् । 
खमदेे परदेशे च धम्मशास्् विसारदान् । 
समोश्छ प्रणयेदण्डं सव्ये दण्ड प्रतिष्ठितम् ॥ 

 आआश्रमौ यदिवा वरी पूज्यो वाथ गुरर्महान्। 
नादण्डो नाम राज्ञोऽस्ति यः खधम्मेन 

तिष्ठति ॥ 
अदण्ड्यान् दण्डयेद्राजा दण्डां चेवाप्यदण्ड- 

यन् । 
इर राज्यपरिभ्चष्टो नरकं प्रतिपद्यते ॥ 
तस्माद्राजा विनोतिन ध्मीशास््रानुसारतः। 
दख्छप्रशयनं काय्यं लोकानुग्रहकाम्यया ॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्चो दण्डञ्रति पापदा । 
प्रजास्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति ॥ 
बलद्दातुरयतिदिजस््नो विक्तवाततः ॥ 
सर्व्वे बलिष्ठा भचचैरन् यदि दण्डं न पातयेत् ॥ 
देवदेत्योरगगणाः खिद्ठभूतपतविणः । 

 उयपक्रभरयुीर््यादां यदि दण्डं न पातयेत् ॥ 
एष ब्रह्माभिशापेषु सर्वप्रहरणेषु च । 
सव्वं विक्रमकोपेषु व्यवसाधे च तिष्ठति ॥ 

` पूज्यन्ते दण्डिनो देवा न पूज्यन्ते त्वदण्डिनः। 
न ब्रह्माणं विधातारं न पूषायमणावपि॥ 
य एतै मानव: कैचित् प्रशान्ताः सव्दकभोसु । 
शद्रमग्निञ्च शक्रश्च लधा । 
विश्छु देवग्णांान्धान् दण्डिनः पूजयन्ति च ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्व्वा दर एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुषु जागत्ति दण्डं ध्मः विदर्बुधाः ॥ 
राजद भयादेके पापाः पापं न कुव्यतं । 
यमद्छभयादेक्षे परस्मरभयादपि ॥ 

` एवं हि सात्विक लोके सव्वं दण्डे प्रतिष्ठितम्। 
श्रन्धे तमसि मन्नेयुयदि दण्डं न पातयेत् ॥ 
ल्मात् दण्डो दमयति भ्रदण्डय दर्डयत्यपि। 
दमनाश्डनाञैव तस्मात् दण्डं विदुर्बधाः ॥ 

१८ 

शचुम 

दण्डस्य भोतेस्त्िदओः सभेते- 
भागो तः शूलधरस्य यज्ञ । 
भवस्व पुत्तु ध्वजिनोपतिञ्च 
वरं शिशूनाञ्च भयात्तु दुखम् ॥” 

इति माद्य १९८ श्रध्यायः ॥ 
तत्तच्छब्दे द्रष्टव्यौ ॥ 

शत्. न्नःःपु, (शव्र न् इन्तोति। इन् + मूलविभु 
जादित्वात् कः। यदा, भरमनुष्यकनत्त केऽपि 
चेत्यपिशब्दात् कतन्न शत्रन्नादयः सिहा इति 
दुगसिंहः ¦ ) चोरामस्व भ्वाता । तत्प्यायः । 
शतुमहनः २। इति शब्द्रत्रावलौो ॥ सतु 
सुमित्रया इतोच्छिष्टभोजनादसावि । यथा.-- 

“निष्ठां गते दत्तिमिसभ्यतोषे 
विदिचिभे कश्मणि राजपल्धयः। ' 
प्राशहेतोच्छिष्टमुदारवंश्या 
स्तिखः प्रसोतु चतुरः सुपुततान् ॥ 
कौशस्धयासावि सुखेन रामः 
प्राक्केकयोतो भरतस्त तोऽभूत् । 
प्रासोष्ट शव्रन्नमुदारचेष्ट- 
भेका सुमित्रा सह लच्छणेन ॥” 

इति भट्िकाव्ये १ सर्गः ॥ 
( अयं हि मधुपुरनिवासिनो लवणाख्यराक्च- 
सस्य निद्न्ता । एतदिवरणं रामायणे उत्तर 
काण्डे ७३ भअध्यायमारभ्य द्रष्टव्यम् ॥५॥ शत्र ~ 
इन्तरि, वि । यथा, रामायणे । २।१।१। 
गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः । 

अचुन्नो नित्यशच्.पनो नोत प्रोतिपुरस्कुतः॥*) 
यव प्रजननौ,खो, (अव् श्नस्य जननो ।) सुमिता 
इति शब्दरब्रावलौ 

जित्ःपु, (शवर न् जयतीति जि + “सत्सि 
ति।*३। २। ६१ । इति क्षिप् । ततस्तुक्।) 

राजविशेषः। तस्य युत्त: ऋतध्वजः । स एव 
कुवलयाण्डः। इति माकरं यपुराणम् ॥ 
१, च्यः, पु, विमलाद्विः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

(नागविशेषः । यथा, रामायणे ।२।२२।१५। 
“नागः शद्. ्ञयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम 
तं ते निष्कसहसञेण ददामि दिजयुङ्गव ॥ 
शत्र, जयतौति। जि + “संज्ञायां अत 
जोति ।” ३।२। ४६। इति खच्। ततो मुम्।) 
शत्र जेतरि, वि ॥ 

शवर न्तपः चि, (शत्र तपति तापयति वा। तप + 
संज्ञायां चत ठजोति ।“ ३।२।४६ । इति 
खच् । ततो सुम् । ) वैरितापलत्। इति 
सुग्धगोधव्याकरणम् ॥ ) यथा महाभारते । 8) 
५२।११) 

“शवर न्प: कोपमस् यमान 
समहयत् कूमौनखेन पार्थम् ॥*] 

शत्.मर्हनः पु] शवरः खद्धातोति । खद् + स्युः 
शवर न्नः। ९ति शब्दरब्रावलो ॥ (शत्रहन्तरि , 
वि। यथा, कथासरिक्छागरे । ४२।१२५। 

शत्वरौ सनो रातिः! इतिविक्षाख्डशेषः ॥ 
शध्यास्ते यमदं्ाख्यः खामौ नः शत्र महं नः ॥ 

शनि 

लृ ज भ्रौ शाते। इति कविकस्पदरूम ॥ 
(भ्बार-पर०-श्रक०-सक० च-अनिट्) ल, 
अशदत् । ज,शादः शदः । भौ.शद्छति । शात 
पतनं पातनच्च ! शोयते पत्र हक्तात् वायुः । 
शदोऽपि मभित्यव्विषये भ्रःकनेपदम्। केचि- 
दिमं तुदादौ पटित्वा तत्सामर्थ्यात् आलाने 
पदानित्यत्वे शौयतौ ओोयन्तोत्यदाहरन्ति 
इति दुर्गादासः ॥ 

शद, श्रौ गतौ । भाङ्पूर्व्योऽयमिति कविकल्प 
हुम: ॥ म्बा०-पर०-सक०-अनिट् |) ताल 
व्यादिः) भाशोयते। श्रौ, भ्राशात॒सोत् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

शदः, पु, फनलमूलादिः । शदधातोरचप्रत्ययेन 
निष्यन्रमेतत् ! इति सिदहान्तकौमुदौ ॥ 

शद्विः, पुं, (शयते इति । शद् + अदिशदिभूश- 
भिभ्यः क्रिन्) उण्ण० ४ ।६५। इति क्रिन् ।) 
मेघः । जिष्णुः । इति मेदिनो ॥ इस्तौ ! इत्य- 
शादिकोषः ॥ 

[पद्व स्तनो, (गद गतौ + “अदिशदोति क्रिन् ।) 
विद्युत् । इति हेमचन्द्रः ॥ खण्डः । इति 
सिदान्तकौम् दयामुणादिहत्तिः ॥ 

:+वि. (शद शाते + “दाधटभिशदसदो रुः । 
३।२।१५९ । इति रुः । ) पतनकर्ता । 
गन्ता । इति शदधातो प्रत्ययेन निष्यन्रमेतत् 
इति व्याकरणम् ॥ 
कावलिः, स्तो, गजपिष्पलौ । इति शब्द्- 

चन्द्रिका ॥ 
, स्तौ, ( शनस्येव पर्णान्धस्याः । ङष । 

एषोदरादित्वात् शस्य नः । ) कटुको । इति 
मर ॥ 

१. । तत्य- 

सायः। सौरिः २ शनेशरः३। इत्यमरः ॥ 
नौलवासाः ४ मन्दः ५ छायाजः ६ । इति 
विकाण्डशेषः ॥ पातङ्गिः ॐ ग्रहनायक: ८ 

ायाङ्तः ९ भास्करिः १० नोलाम्बरः १९१ 
इति शब्द्रत्नावलो ॥ ्रारः १२ क्रोडः १३ 
वक्रः १8 कोलः १५ स्तांशुः १६ पङ्कः १७। 
इति जटाधरः ॥ कालः शद १९ ! 
श्रसितः२० । इति ज्योतिस्तस्वम् ॥ अस्य वशे 
छ्शः । पञिमदिङूनपं सकान्त्यजजातितमो- 

करकुन्यराशिनोलकान्तमणिः 
सौराषृदेशानामधिपतिरयम्। कश्यपसुनि- 
सन्तानः । शूद्रवशः। सवमु; । चतुरङ्ग लपरि- 
माणः । छष्णवरं वस्त; । गटध्रवाइनः। सय्यपु चः 
चतुर्भुजः । भज्ञवाणवरशूलधनुर्धारौ । 
धिदेवता यमः। प्रत्वधिदेवता प्रजापतिः। 
इति ग्रहयागतच्तवघवदष्नातकादयः ॥ रपि च। 

ऽकरक्वितौट् दौ चं खुनौललौहम् ॥* 
बति नौलकण्टो यजातकम् ॥ * ॥ 



+ ̂  

शनि 

श्रस्योत्पत्तियेधा,- 
 “^म्ररोचे; कश्यपो जज्ञे तस्माच्जन्नं विभावशुः। 
लस्य भार्य्याभवत् संज्ञा धुत्चौ त्वष्टः प्रजापतेः। 
नातितेजोमयं रूपं सोढं सालं ववश्वतः । 

मायामयीं ततश्कायां सवणे निर्ममे खत 
संन्ञोवाच ततस्ड।यां सवशे खण मे वचः। 
अह य।स्यामि सदनं पितुख्त्वं पुनरत्र मे। 

भवने वघ कल्याणि निविंशङ्क ममान्नया ॥ 
इति च्छायां ग्टहे स्थाप्य संज्नागात् पितुरा- 

लयम् । 
मन्यमानोऽथ तां संज्ञां सवर्णायां तथा रविः॥ 
सावि जनयामास मनुखेष्ठ' महोपते । 
शतरेखरं दितोयन्च सुतं भद्रां ठतोयिकाम् ॥* 

इति प्राञ्चं खगखण्डे ११ अध्यायः ॥ 
लस्य क्ररदृशटेः कारणं यथा, 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टं शङ्रनन्दनम् । ` 
आजगाम महायोगो सूज्ययुत्तः शने खरः ॥ 
श्रत्यन्तानस््रवटन ईषन्मौ लितलोचनः। 
इारिणं शूलदस्तञ्च विशालाक्षमुवाच इ ॥ 

शनेखर उवाच। 
शिवाज्ञया शिश द्रष्टं यामि शङ्करकिड्धर। 
विष्णुप्रसुखदेवानां सुनोनामनुरोधतः ॥ 

विश्ालान्त उवाच । 
श्राज्नावह्ो नं देवानां नादं शङ्कर किङ्करः । 
हारं दातुमशक्तोऽदं विना मन्मातुराज्ञया॥ 
ददौ वतमं .यरहैश्चाय चच्घुःकोणाज्नया ततः। 
शनिरभ्बन्तरं मत्वा ननामानन््नकन्धरः ॥ 
रद्रसिंहाखनस्थाञ्च पावतों सस्मितां मुदा। 
नत ससुत दष्टा दुग संभाष्य यब्नतः। 
शभाभिष ददौ तस्त द्रा तत्कुशलं शभा 

पाव्वेत्यवाच । 
कथमानस्वक्तस्त्व तुमि च्छामि साग््रतम्। 
कथं न पष्यसिमां साधो बालकश्च ग्रहेश्वर ॥ 

शनिर्वाच। 
स्वे ख वाणः साध्वि भुच्ते वाञ्छित फलम् 
शभाश्भं वा यत् कर्मी कोटिकल्पेनं लुप्यते ॥ 
इतिहासं चातिगोप्यं खण शङ्करवज्नमे । 
अकध्य जननोसात्ताज्ञव्नाजनककारणम् ॥ 
श्राबालात् कछष्णभक्तोऽदहं ऊष्णध्यामे कमानसः 
तपस्या रतः शश्वदिषये विरतः सदा ॥ 
पिता ददौ विवाहेन कन्धां चिव्ररथस्य च। 
अतितेजखिनो शश्डत्तपस्यानुरता सतो ॥ 
एकदा सा ऋतुखराता सुवेशं ख विधाय च। 
रत्रालङ्ारसंयुक्ता मुनिमानसमोहिनो ॥ 
इरिपाद् ध्यायमानं सा मां पश्य त्टवाच इ । 
मच्छमोपं समागत्य सस्मिताननलोचना । 
शशाप मामपश्यन्तसतुनष्टा खकोपतः । 
वाद्यन्नानविहोनञ्च ्यानेकतानमानसम् ॥ 
न दृ्टाहंत्वया यैन नक्त ऋतुरक्षणम् । 
त्वया ृष्टन्तु यद्यत मूढ सवै विनश्यति ॥ 
अश्च विरते ध्याने तामलोषं पुरा सोम् । 
शापं मोक्ता न शक्ता सा पश्चात्तापं चकार ह॥ 

(4 ह 

शनि 

तेन मातने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु खचन्ुषा ! | 
ततः प्रति नस््रास्यः प्रागिदं साभयादहम् ॥ 
इति ब्र ह्मवेवत्ते गणपतिख ण्डे ११अध्यायः॥४॥ 
श्रस्य भोगकालो यथा.-- 
“रविर्मासं निशानाथः सपाददिवमदयम् । 
पक्तच्रयं भरूमिपुत्तो बधोऽष्टादश वासरान् ॥ 
वषमेकं सुराचायद्चा्टा विशदिनं शगुः। 
शनिः सादय वषं खमन: सासवत्सरम् ॥'” 

इनि ज्योतिस्तच्चम् ॥ 
तस्य जपमन्तो यथा, 
“प्रणवं वाग्भवं मायां ओोमुदत्य शने खरम् । 
चतुध्यन्त मन प्राक्त रविखूनोनवा्तरम् ॥ 
ॐहो ओं शनंखराय। इति रुद्रयामलम् 
छद पाणिस्तऋमन्र जपेत् । यथा, 
“सूव्ारराइमन्दानामूडपाणौ जपेद्, घः! 
सोमकैत्वोरधः पाणौरन्यं षां शुडपाशणिकः ॥* 

इति च र्द्रयामलम् ॥ 
तस्य होममन्तो यथा । ॐ शन्नो देवोरभोष्टये 
श्रो भवन्तु पोतये श्योरभिखवन्तु नः । यथा 
शनेखरायेति पुनः शत्रो देवीति होमयेत् 
इत्युदाहतत्व्टतम त्सय पुराणम् ॥५॥ वार विगेषः 
तत्र वारवेला यथा,-- 

“क्ततसुनियम शरमङ्गल- 
रामत्तुभारूरादियामां । 
प्रभवति डि वारवेला 
न शुभाश्भकायकरणाय ॥* ॥ 

तवर कालवेला यथा,-- 
“कालस्य वेला रवितः शराचि- 
कालानलागाम्बु धयो गजेन्दू । 
दिने निशाया तुषेदनेच- 
नगेषु रामा विषुदन्तिनौ च ४ 

त्र कुलिकवेला यथा,-- 
“षाक दिनेशात् क्रमश इह दिने मन्ि- 

चश्डेश्वरीक्तः 
पूर्वे वारा्ेयामः कुलिक इह परो मध्यमख्ति 

कालः ।* 

शनिवा 

पौतवस्चरहयं जोव इरिद्राकनकानि च । 
अश्वः शुक्र सितो देयः शुक्तधान्यानि यानिच 
शनौ च सतिला देया कृष्णा गौलीहिमुत्तमम्। 
राड च महिषोच्छागौ माषा तिलसर्षपाः॥ 
शअ्रजामेषौ च टातव्यौ केतौ चान्रच्च मिचितम् 
सख्णगोविप्रपूजाभिः स्वंषां शान्तिरुत्तमा ॥* 

इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ 
ग्रहाणां बलयो यथा, 
गुडौदनं पायसञ्च हविष्यं च्ौरषरटिकम् । 

दध्योदनं हविषं मांसं चिच्राब्रमेव च ॥ 
दद्यात् ग्रहक्रमाच्ेदं हिजेभ्यो भोजनं बुधः । 
शक्तितो वा यथालाभं सत्क्ञत्य विधिपूवेकम् ॥ 
ग्रहाणां दत्निणा यथा, 
“धेनुः श हृ स्तथानदान् हेम वासो इयस्तथा। 
क्ष्णा गौरायसं छाय एता वै दक्षिणाः क्रमात् 

ति संस्कारतच्वम् ॥ 
शनिचक्र, क्तो, (यनेशक्रम् । ) नृणां शभाशभ- 
ज्ञानाथशनिभोग्यनच्चवादिसप्तविंयतिनक्तव- 
गुक्षनराकारचक्रम् । यथा,-- 
“शनिचक्र नराकारं लिखित्वा सौरिभादितः 
नाम क्तं भवेदुयव्र फलं तत्र शुभाश्भम् ॥ 
एकं मुखे दच्चदस्ते चत्वारि षट् पदइये । 
छदि पञ्च करे वामे चत्वारि मस्तके तयम् ॥ 
इयं नेत्रहधे गुह्ये इयं तत्र न्यसेदुधः। 
सुखे इानिजयो दके रमः पादेखियो हदि । 
बामे भौमस्तके राज्यं नेते सौख्यं खतिर्गदे ॥ 
तर्ग्याष्टदादभे ऋष्वे यदा विघ्नकरः शनिः । 
तदा सौख्यं वयुःखन्तु ह च्छीघरं नद्योः ॥ 
ढलतोवेकादओ षष्ठे यदा सौख्यकरः शनिः । 
तदा विन्नः शरौरस्थो गुद्धे वक्त ऽङ्धिवामयोः॥ 
यस्य पौड़ाकरः शौरिस्तस्य चक्रं फलन्त्िदम् 
लिखित्वा क्ञष्णद्रव्येण तेलमध्ये चिपेत्ततः ॥ 
निक्तिप्य भूमिमध्वस्थं छष्णपुष्पेः प्रपूजयेत् । 
तुष्टिं याति न सन्देहः पौड़ां त्यक्ता शर्म ्रः ॥ 

इति ज्योतिस्तत्छम् ॥ 
शनिप्रख्ः, स्त, ( नेः प्रसूजंननो । ) काया । 

तहने पृवदिगगमननिषेधो यथा,-- 
“शुक्रादित्यदिने न वारुणदिशं न्नं कुजे 

चोत्तरां 
मन्देन्दोख दिने न शक्रककुभ याम्यां गुरौ न 

व्रजेत् ॥*५॥ 
तत्र प्रथमरजोयोगे दोषो यथा, 
आदित्य विधव। नारौ सोमे चेव पतिव्रता । 

वैश्या मङ्गलवारे च बुधै सौभाग्यमेव च ॥ 
दश्यतौ पतिः ओोमान् शुक्रं चा पत्यमेव च । 
शनौ बन्धं विजानोयात् प्रथमे स्त्रो रजस्वला 

इति ज्योतिस्तस्वम् ॥ 
भथ नवानां ग्रहाणां दानानि। 
“सूर्यये धेनुश्च तास््रञ्च गोधूमं रक्तचन्दनम् । 
चन्द्र चन्दनशङ्खौ च वस्त्रञ्च तिलतरण्डलान् ॥ 
कुजे हषः प्रदातव्यो रक्षवस््र गुडौदनम् । 

सव्धपन्नो। इति भूरिप्रयोगः ॥ 
शनिप्रियं, ज्ञौ, ( शनैः प्रियम् । ) नौोलमणिः । 
दति केचित् ॥ 

शनिवारः, पं,(शनिभोग्यः शनेर्वा वारः) शनि- 
भोग्य सावनदिनम् । तत्तु उदयादोदयकालः। 
यथा, 
५सूतकादिपरिच्छेदो दिनमास!ब्दपास्तथा । 
मध्यमग्रहभुक्तिञख्च सावनेन प्रकोर्िता; ५” 
दिनाधिपस्य रव्यादेरभ्योग्यं दिनं वाररूपं 
सावनगणनोक्तम् । 
“उदयादोदयाद्खानोभौमसावनवासराः ॥* 

इति तिथ्वादितेच्वम् ॥ 
शतभिषानक्षच्रयुक्तमधुक्लष्ण त्रयोदश्यां शनिवार 
योगे महावारण स्यात् । यथा । स्कन्दपुराणे 
न्वारणेन सम्ायुक्ला मधौ क्ष्णा त्रयोदशो । 

बुधे कपू रमुच इरिदस्न हिर स्यकम् ॥ गङ्गया यदि लभ्य त सुध्यग्रहशतं; समा । 



रप् 

शनिवारसमायुक्षा सा महावारुणो स्पृता 
इति तिष्यादितच्छम् ॥* 

लवर जातफलं यथा.- 
“क्श: सुवेशः कुकौ त्तिहोनो 
छ्वगयुतो मध्यधनोऽङ्गदौनः । 
तमोगुणः क्रेशकरो नराणां 
मन्दस्व वारप्रभवोऽतिमन्दः ॥'” 

इति कोष्टोप्रदोपः ॥ * ॥ 
लव यालानिषेधो यथा. 
“सं त्यजैदिवसे यात्रां स्व्यारार्कान्द्रवक्रिष्पाम् । 

इति ज्योतिस्तक््वम् ॥ 
वारवेलादिशनिशब्दे दर्व्यम् ॥ 

शनः, [स्] य, अरदुतम् । इत्यमरः । यथा, 
शनैर्िद्या थने; पन्थाः शनेः पव तमात् । 

शनेः कामस धच पञ्च तानि शन: शनः ॥ 
इति गाड़ १०९ अध्यायः ॥ 

शनैश्चरः) इति मेदिनौ ॥ 
शनेखरः, प, ( शनेमन्दं मन्द चरतौति । चर 
मतौ + पचाद्यच् । ) शनिः । इत्यमरः । अस्य 
स्तोत्रं यथा, 
“नोलाच्जनचय प्रख्यं रविसूनं महा ग्रम् । 
छायाया गभ सम्भूत वन्दं भक्तया शनेखरम् ॥ 
व्यासेनोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः। 
दिवावायदि वा रात्रौ शान्तिस्तस्यन 

संशयः ॥ 

इति व्यास्रभाषितस्तोत्रम् ॥ 
प्,व्य,स्लोकारः। एप् करोति। इति सिदा न्त 
कौमुदो ॥ 

शप,यजमभ्रौ } क्रोधे) इति कविकल्पद्रुम: । 
श्प, भौ अ | (दिवा °-भ्बा०-च उभ०-सक० 
अनिट्) दौ तालब्यादौ। य अ, शष्यति 
शप्यते। श्रौ, शघ्रा। भ्रौ, भ्रशाप्सोत् । ज, 
शपति शपते । क्रोश उक्ति विथेषः । निभर्व्न- 
मिति चतुभृजः। सदहसखरशोऽमौ शपथानपणश्यत् 
क्रोशो भ्वादिपक्े गालिदानम् । शपते । जिल्वे ¦ 
$पि शपथाभोमत्यतुकारेति नियमात् शपथे 
श्राकनेपदं श्रन्धत्न प्ररस्मेपटम् । कष्णाय शपते 
गोपौ । प्रजेति त्वां शथापसा) इति रघौ। 
सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि । इति| 
वाचा शरोरस्यर्थनाभावादिति पाणिनीयाः । 
केचित्त शपथे नित्यमाव्मनेपदं अन्यत्र विभा- 
षया इत्याहः । तेन प्रतिवाचमदत्त केशवः 
शपमानाय.न चेदिभूशते । इति मचः । इति 
दुर्गादासः ॥ 

शपः, पु, शपथः । इति हेमचन्द्रः ॥ निरभव नम् 
गालिदानम् । इति शप्रधात्वथेदशेनात् ॥ 
शवथः, पुं, (णप क्रोगे+ “शोङ्शपिरुशमोति । 
उणा २।११३। इति भ्रधः। ) भरत वदन् 
चोरं नरकं यास्यामि इत्येवं रूप मिष्यानिर- 
सनम् । सत्याव वारणम् । इति साज्छः । वाचा 
शरोरस्पथनम्। इति गोयौचन्द्रः ॥ शपयो 
दिव्यम् । इति रमानाध्ः) इति भरतः ॥ तत्- 

२० 

शपः 

पयायः । शपनम् २। इत्यमरः ॥ शपः ३। 
इति इमचन्द्रः ॥ मत्यम् 8 समयः ५ शापः £ 
प्रत्ययः ॐ अभिषङ्गः ८! इति जटाधरः ॥ * ॥ 
चतुष्यादव्यवहारस्य क्रियापादाङ्गम्। यथा 
अथ शपथः। 
युक्तिष्वप्यवसन्रासु शपयेरेनमह येत् । 

भरधकालवलापेत्तमम्न्यम्ब सुकतादिभिः॥ 
अरधेस्य ॒वित्रादास्पदस्य वलं बद्धल्पभावः। 
कालस्य च बलं युष्या पुख्यत्वम् । तदपेक्तं यथा 
स्यादित्यथेः। दूर्वाकरत्वस्य पुच्चादिस्प्भस्य 
चःग्रं दर्शनोयत्वात् । रत्र मयैतत् क्त नवा 
इति प्रतिज्ञासुचा्थाम्नौ जले वा इस्तं प्रसति- 
पेत् । एतभ्बिष्यात्वे मम सुक्लत नश्य दिति वा 
ब्रूयात्।न त्वग्निपरोत्तां जलपरोक्तांव कुर्य्यात् 
इत्यभिप्रायवणनं युक्तम् । तस्या महाभियोग- 
विषयकत्वेन शपथसमभिव्यादहारानइत्वात् ! 
सुक्कतःदिभिरित्यादिना दूर्वासत्य।भ्य् पम्नहः । 
तथा च विष्णुः । सर्वेष्व वा्थजातेषु मूल्यं कनकं 
प्रकल्ययेत् । तत्र॒ कष्णलोने शूद्र दूबौकरं 
शापयेत् । हिक्षष्णलोने तिलकरम् । तिक्षष्ण- 
लोने जलकरम्। चतु कछ णलोने स्णं करम् । 
पच्चक्षष्णलोने सोतोद, तमहो करम् सुवणोरचोने 
कोषो देयः । शूद्रस्य यथासमये विहिता 
लथा दिगुशेऽ्थे राजन्यस्य व्रि गुणेऽ्थे वेश्यस्य 
चतुग ऽर्थे ब्राह्मणस्येति । जष्णलः काञ्चन- 
रत्तिका तन्म.ल्यादूने कछ्ष्णलोने एवमन्यत्र । 
मनुः । 
“सत्येन शा पयेदिप्रं चनियं वादनायुषंः । 
गोबोजकाञ्नर्वेश्य' शूद्र घवैस्तु पातकः । 
पुच्चदारस्य वाप्येव शिरसि स्मशथेत् एथक् ॥ 
ब्राह्मणेन मयैतत् छतं न क्तः वैति प्रतिज्ना- 
सुचाय सत्यमिति वक्ञव्यम् । तथेव चचचियेण 
वाइनायुधं खप््टव्यम् । तयेव वैश्येन गोबोज- 
काञ्चनानामन्यतमं खष्टव्यम् । शूद्रेण तु पूर्वोक्तं 
सवमेव सख्मष्टव्यम् । तेषां हथ क्तस्पर्थानां 
पातकडेतुल्वात् पातकशब्दन निदं शः । खला 
गुधोऽप्येवम् । दैवक्रियाविषयमइ नारदः। 
“रर्ये निव्लं ने राव्रावन्तवंशमनि साहसे । 
न्धा सापड्रणे चेव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥” 

शफरा 

“श्रा चतुद शका दं क्नो-यस्य नो राजद विकम् । 
व्यसनं जायते घोरं सन्नयः शपथे शुचिः ॥* 
व्यसनमापत् । घोरमतिपौोडाकरम् । तथा च 
कोषाधिकारे यस्व पश्येदित्यनुत्तौ विष्णुः । . 
“रोगोऽग्निन्नातिमरणं राज्ातङ्मथापि वा १ 
तमश्यद्' विजानोयात्तथा शह विपय्थैयात् ॥* 
कात्यायनः। 
“तस्यैकस्य न सर्वस्य जनस्य यदि सम्भवेत् । 
रोगोऽग्निरज्रातिमरण््णं दद्यात दमञ्च सः ॥ 
ज्वरातिमारविस्फोटगूद़ा खिपरिपीडनम् । 
नेतर्ग्गलरोगञ्च तथोन््ादः प्रजायते ॥ 
शिरोरुगगुदभङ्गश्च देविका व्याधयो णान् ॥” 
तस्येकस्येति न तु टेश्व्यापकमरणादिः । मनु 
न हथा शपथं कुर्य्यात् खल्पेऽप्य्थे नरो वध 
था हि शपथं कुर्वन् प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ 

। कामिनोषु विवादेषु गवां भच्छे तथेन्धने । 
ब्राह्मणाभ्य पपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥* 
काभिनोष्विति रहसि कामिनोसन्तोषाधे ठधा 
शपथः । एवं विवाहसिद्धये गोयामाथं 
अवैश्यकहोमेन्धनाय ब्राद्मणरक्तार्थमद्गोकत- 
घनादौ । यमः। 
“हथा तु शपथं क्त्वा कौटस्य वधसंयुतम्। 
अनृतेन च युज्य त वधेन च तथा नरः । 
तस्मान्न शपथं कुर्य्याच्नरो मिष्या वधष्ठितम ॥” 
कोरस्येति प्रःणिमाव्रोपलक्षणम् । तदधपापेन 
ठथाशपथकर्ता युज्यत इत्यधेः । इति व्यवहहार- 
तत्त्वम् ॥ 

|, क्तौ, (शप क्रोशे + स्युर् ।) शपथः । इत्य- 
मरः ॥ गालिः। इति विकार्डओेषः ॥ 
शसः,पुं(शप + क्तः ।) ढणविशेषः । इति शब्ट- 
चन्द्रिका ॥ उलु इति भाषा ॥ भरभिशापग्रस्त, 
ति ॥ ( यथा, भागवते । १।१८।४१। 

(“निशम्य शप्तमतद् नरेन्द्र 
स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् ॥” ) 

शफं, ज्ञो, गवादोनां खुरः । (यथा, यान्नवर्कयः 
१1२०४। 

“हेमणङ्गा शर्फ रौप्यैः सुशोला वस्त्रसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या कौरिणो गौः 

सदक्तिणा ॥") 
बृहस्पतिः । इत्मूलम् । इति मेदिनो ॥ 
“देवब्राद्मणपादां ख पुत्तुदारशिरां सि च । पु, स्तरो, मद्छविशेषः। इत्यमरः पुटो 
एते तु शपथा; प्रोक्ता मनुना खल्यकारणे । इति भाषा ॥ ( यथा, 
घादसेष्वभिशापे च दिव्यानि तु विशोधनम्॥ "कौव्तकर्कशकरात् शफरशुयतोऽपि 
अत्र शपयदिव्ययोः पधकल्प्रतौतैः शपथे न 
दिव्यधम्धाः। किन्तु वैधे कश्णि तत्र शौचा 
खरानाचमनादिकाय्यम् । दिव्यानितु दिव्यतच्छे 
कथितानि नात्र लिखितानि, भरवाभियुक्तन 
शपथः कत्तव्य इत्यत्सगः उभये च्छया भरभि- 
योक्तापि । इत्याद नारदः । 
““श्रभियोक्का शिरोवत्तीं सवेत व प्रकौत्तितः। 
इच्छयान्यतरः कुय1दितरो वर्तयेच्छछिरः ॥* 

जाले पुननिपतितः सकरो विपाकः ॥* 
यथा च। 
“श्रगाधजलसच्चारो विकारौ न च रोहितः) 
गर्डषजलमाच्रण शफरो फर फरायते ॥ 

इत्यद्टः ॥) 

शफराधिपः, पु, (शफराणां मत्सयानां अधिपः) 
इल्लो शमव्छयः । इतितिकाण्डशेषः ॥ तत्पयधाय 
इल्लिशः २ वारिकपुर दे गाङ्ग्यः ४ जमताल 

इतरः शपथकत्तमित्रः। तथा कात्यायनः । ५। इति विकार्डशेषः । 



श्रब्द्ः 

शब्द, क शब्टकतौ । कविकल्पदर् मः ॥ ( चुरा०- 
पर०-श्रक०-सेट् । ) क, शब्दयति। सोपसर्ग- 
स्बाविसछतौ मतः! प्रशब्टयति गभोरमत्ययें 
शिष्यः स्फुटोकरोतोत्ययेः । इति दुर्गादासः ॥ 
शब्दः पु, (शब्द + भावे घञ् । यदा, शप भ्राक्रोशे 
+ +शाशपिभ्यां ददनौ ।'उखा° ४।९७ । इति 
दन्। पकारस्य बकारः ।)ोतग्ाद्मगुणपदार्थ- 
विशेषः। तत्पथायः। निनादः निनदः ३ध्वनिः 
8 ष्वानः ५ रवः सखन: अखानः टनिर्घोषः९ 
निर्हादः १० नादः ११ निखानः १२ निखनः 
९३ ्रारवः १४ भारावः १५ संरावः १६ 

विरावः १७। इत्यमरः ॥ संरवः १८ रावः १९ 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ घोषः २०। इति जटा- 
धरः ॥ स च ध्वन्धालको वर्णालकञच । यथा, 
“कण्टसंयोगादिजन्धा व णास्ते कादयो 

मताः) 

सर्जः शब्टो नभोत्तिः यो तोत्पत्रस्तु ग्टह्यते ॥ 
वौचौतरङ्गन्याधेन तदुत्पत्तिस्तु कौत्तिता । 
कदम्बगोलकन्धायादुत्पत्तिः कस्यचिग््ते ॥ 
उत्पत्रः को विनष्टः क हति बुदहेरनित्यता । 
सोऽयं कं इति बद्िस्तु साजात्यमवलम्बते ॥ 
तदेवौषधमित्यादौ सजातोयेऽपि दभशेनात्।* 

दूति भाषा परिच्छेदः॥ 
शब्दं निरूपयति । 
शब्दो ध्वनिख वश्च सृदङ्गा दिभवो ध्वनिः! 
स्व॑ः शब्दो नभोहठत्तिः योव्रोत्यत्रस्तु रद्यते ॥” 

इति ॥ 
नभोहत्तिराकाशसमवेतः। दूरस्थ शब्टस्याग्र- 
इशादाह ओ्रोतोत्यन्र इति कण्ठसंजोगादिजन्या 
वर्णास्ते कादयो मता इति। नतु खदङ्ाद्यव- 
च्छेदेनोत्पत्रं शब्द योत्र कथसुत्पत्तिरतः भाइ 
वौचौतरङ्गन्यायेन तदुत्यत्तिस्तु कौत्तिता इति। 
्रादयशब्दस्य बहदं शदिगवच्छिन्नोऽन्यः शब्द्- 
स्तेनेव शब्देन जन्धते तेन चापरस्तद्व्यापक 
एवं क्रमेण ओो्ोत्पत्रो गदते इति । कदम्ब. 
गोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मत इति भ्राद्य- 
शब्दात् दशदिक् दश शब्दा उत्पद्यन्ते । तत- 
अन्यं दश शब्दा उत्यद्यन्तं इति भावः 
अस्मिन् कल्पे गौरवादुक् कस्यचिन्मत इति । 
ननु शब्दस्य नित्यत्वाद् त्पत्तिः कथमतः भ्राइ। 
उत्यब्रः को विनष्टः क इति बुद्ेरनित्यता इति। 
शब्दानासुत्पाद विनाशगप्रत्ययशालित्वादनित्यत- 
मित्यधेः। ननु ख एवायं ककार इत्यादिप्रत्य- 
भिन्नानाच्छब्दानां नित्यत्वम् । इयच्योत्पाद- 
विनाशबुदिभ्चमरूपा चेत्यत श्राह सोऽयं क 
इति बुदिस्तु साजात्यमवलम्बते। तदेवौषध- 
मिव्यादौ सजातोयेऽपि दनात् इति ॥ तत्र 
प्रत्यभिन्नानस्य तस्जातोयत्वं विषयः। ननु 
तद्ययज्भेदो विषयः छक्तप्रतौ तिविरोधात् । 
इलयञ्च योरपि बदन ्रमत्वमिति। ननु 
खज।तौयत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिन्नायां भाषते 
इति कुत्र दृष्टमित्यत राइ तदेवेति । यदौषधं 
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मया कतं तदेवान्धेनापि क्षतमित्यादिदर्भना- 
दितिभाव इति सिद्ान्तसुक्ञावलो ॥* ॥ 
दशविधशब्दा यथा, - 
“वड् जषंभसगान्धारमध्यमः पञ्चमस्तथा । 
अतः परन्तु विक्नयो निषादो पैवतस्तथा। 
इष्टचनिष्टशब्दख संहतः प्रविभागवान् ॥ 
इत्य ्वमेधिकपव्वं॑॥ 
शब्द् विशेषाणां नामविशेषा यथा,- 
“शब्दो गुणानुरागोयः प्रणादः शौत्क्षतं 

णाम् । 
पर्नं गुदजे शब्दे कद नं कुलि सम्भवे ॥ 
च्छेडा तु सिंहन!दोऽथ क्रन्दनं सुभटष्वनिः। 
कोलाहलः कलकलस्तुमुलो व्याकुलो रवः ॥ 
मर्म॑ो व््रप्णादेभषणानान्तु शिच्जितम् । 
हेषा ऊषा तुरङ्गाणां गजानां गल्नंह हिते ॥ 
विष्फारो धनुषां हन्भारम्मे गोर्जलदस्य च । 
स्तनितं गज्जिंतं गरि: खनितं रसित।दि च ॥ 
कूजितं स्यादिदङ्गानां तिरथां सतवाशिते। 
कस्य रेषणं रेवा वुक्षनं भषणं शुनः ॥ 
पौडोतानान्तु कणितं मणितं रतकूजितम् । 
प्रक्षाणः प्रकणस्तन्त्या मदेलस्य तु गुन्दलः ॥ 
चोजनन्तु कोचकानां मैया नादस्तु टद्रः। 
तारोऽल्युचैष्वनिर्भन्द्रो गन्भोरो मधुरः कलः ॥ 
काकलो तु कलः स॒च्छ एकतारो लयानुगः । 
काकुध्वैनिषिकारः स्यात् प्रतिशत प्रतिध्वनिः॥* 

। इति हेमचन्द्रः ॥ 
श्रथेकार्थानुलोमविलोमसमशब्टाः। नयन १ 
न्तन २ कनके कण्टक ४ महिम ५ कलङ्क 
& कालिका ऽ सरस ८ सहास < मध्यम१० 
सदस्य ११ नवेन १२ तावता १३ तारता १४ 

विभवि १५ कारक १६ कम्ब्क\ © काञ्िका१८ 
नन्दन १< दन्तद २० दश्द् २१ योग्ययोः २२ 
लगुल२३ नुततनु२४ हाववहा२५पतद्ातपर ६ 
वरमैरव२७ कलपुलकर८ वरकैरव२< वरपौरव 
९० तरुणोरत ३१ रदसोदर३२ नदमैदन ३३ 
दम्यतोपदम्१४ लङ्गाकडगाल३५ माधववज्ञव- 
वधमा २६ नन्दनन्दन ३७ तदित ३८ समास 
३९ कारिका पादपाः४१ जलज ४२ नाना 
४३ मम ४६।५॥ भथान्यार्थकानुलोमविलोम- 
शब्दाः । वन्दे १ देवे२ लेख रवो ४ भानो ५ 
सा € जोवा अ यामा विभु< वद १ 
रम ११ यम १२ कम्य १३ राधा १४ राधया 
१५ सूत्रामा १६ नन्दक १० मालिका श 

कालिनो१९ राजते २० भारतौ २१ हासिका 
२२ गगनरर करका २४ भार्गव २५ कटकम् 
२६ दोनरच्ता २७ महोरगा रट वातापिना 
२९ पिनाकिना १२० सदालिका ३१ यमराज 

१२ ह रिदैवे३३ सव्यायाम३४ भोविकत्तेन ३५ 
नन्दनवन ३६ नलकूवर ३० सहसानुत ३८ 
र सविभवेन ३८ साइमहमिक ४० नवतम- 
संमद् ४१ मार 8२ वत४३ युवा४8 खदा ४५ 

वशि ४६ मया ४ लता ४८ नुत ४< लव ५ 

शब्द् 

विभा ५१ ॥१॥ श्रथ संस्कुतप्राङ्लतसमपुलिङ्ग- 
शब्दाः। आहार १ हाररे वि्धार रे सार 

४ समर ५ सश्भोग ६ रोग ॐ भ्रसुर ८ संहार 
< ्रम्रर १० वारे ११९ वारण १२ गण १३ 
टङ्मर १४ भार १५ भराकर १६ लोल १७ 
उल्लोल १८ विललास १९ वायस २० इर २१ 
अह्र २२ होर २३ अद्र २४ नोहार २५ 
उरग २६ राग २७ भाल २८ तरल २८ 

गोविन्द् ३० कन्द ३१ उदर ३२ तरुण ३ 
तरणि ३8 दास ३५ मोह ३६ सन्दोह ३9 
मास ३८ खुर ३८. खर ४० तर 8१ मल ४र् 

सङ्कर ४३ आरण्य ४४ हास ४५ कर ४६ 
करि४० किरि४्८ वौर४८ कोल५० कन्टोल 
५१ भौर ५२ मल ५३ मलय ५४ करोर ५५ 
वामदेव ५६ रसि ५७ वोर ५८ नर ५९ मरक 
६० कार ६१ दश्ड ६२ चर्डाल ६३ रङ्ग ६४ 
दर ६५ सरल ६€ कालङ्ः ६७ कम्बल ६८ 
श्राकार ६९ पङ्क ° खल ७९ बड्ुलं ७ 
कुरङ्गः ०३ देह ०8 सन्दे ह ७५ सङ्ग 9६ पर 
७७ कुरर ७८ तरङ्ग ७€ चार् ८० सुच्चारप्१ 
भङ्गः ८२ ररि ८३ इरि ८8 परिणाह ८५ 

कण्ठ ८९ कुठ ८७ हवि ८८ दाह ८९ परि- 
खर ८० रवि ९१ हाडा ८२ म्ञ,९३ मच्ोर 
९४ बाड ८५ भ्रचलं <६ कुलं ८७ कुमार ८८ 
कुश्च << कुमर १०० लार १०१ विरल १०२ 
कदल १०३ जार १०8. कन्दर १०५ उदार 
१०६ पार १०७ जग्बौर १०८ कैशरि १०९ 
वराइ११० मुरारि११६ कील ११२ काकोल 

१९३ कुन्तल ११४ चमूं ११५ विराम ११६ 
बाल१९७ भरालोल११८ बाड ११९ रण १२० 

सङ्कर १२१ चोल१२२ भार१२३ ससार १२8७ 
केरल १२५ समौरण १९६ टङ्खं १२० ताल 
१२८ भ्रासार १२८ चामर १९* कुलौर ३१९ 
तुरङ्ग १३२ खूर१९२२ कमले १३९कन्दल१२५ 
कराल १३६ विकास १३७ पर १३८ हेरम्ब 
१३९ कञ्च्, १४० विध १४१९ सिन्धु १४२ दुध 
१६२ अनुबन्ध १९४ कुन्द १४५ इन्द्र १४६ 

मन्दर १४७ समोर १४८ समूह १६९ गन्ध 
१५० भोम १५१ अङक १५२ सङ्कर १५२ 
किरौट १५४ तमाल१५१ ुश्ञा१५६ 
१५७तोमर १५० महोरं १५८ विम्ब १६० 
पुख् १६१ हिण्डोर १६२ पिण्ड १६३ वर १६४ 
संवर १६५ कोण १६६ काण १६० संरम्भ 
१६८ सोम १६९ परिरम्भ १७० विकार १७१ 
वाण १७२ वसन्त १७३ भासव १७६ वेसन्त 
१७५ वास १७६ वासव १७७ वासर १७८ 
कासार १७९ सार १८० सरस १८१ किरण 
१८२ अरुण १८३ वारण १८६ ॥*॥ भय 

संस्कुतप्ाक्ञतसमम्तो लिङ्गष्टाः । शला 

खेला २ कला माला 8 स्साला५ काला 
६ अचला ऽ कौला ८ लोला ८. वच्छ १ 
वाला ११ लोलां १२ दोला १३ अलच्चा १४ 



श्रब्द्ः 
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१० ख्ठाद ११ ॥*॥ अथ निरोष्टपलिङ्कशब्टा; 
नोहार १ हार २ हरिश र भङ्क४ इर ५ 
अड्हास ६ कलास ० कासर रद < नारद 
१० सिंह १९१ शङ्क १२ शेष १३ अहि १४ 
स १५ धनसार १६ इलि १७ इन्द्र १८ 
नाग १९ दिश्डोर २० निर्भर २१ शर्न्२२ 
चन्द्रकान्त २३ शङ्कार २४ सागर २५ तमाड़ 
२६ जलाशय २० अग २८ इयं ्त २९. तक्षकं 
३० नश्ठ ३१ चत ३२ दौचित ३२ भक्त २४ 
नाराच ३५ काच ३६ कच ३.० कचका रेट 
चञ्चरोक ३८ चाणक्य ४० चारण ४९ मण 
च्य ४२ काश ४४ शोण ४५ संहार ४६ 
सारस ४७ रख ४८ भरि ४६ रखालल ५० 
साल ५१९ कङ्काल ५२ क्राल ५२ कलि ५४ 
ओल५५ खल५६ भनल५० अवा ५८ किच्ञरक 
५९ कर्क ६० कार ६१ शङ्कर रे कौर ६२ 
छोर ६४ लङ ६५ कैश ६६ गर ६० केशव 
स्देश ६< लेश ऽ° भ्रानन्द् 9१ नन्न @र् 
धन्य दे खच्जरौट०४ कौट ०५ अग्निद 
कण्टक > कटाइ ८ कटाच्च € यच्च८° 
दकत्त८१ भङ्ग८रे यश्च८२े जनक भअरछ्लि८५ 
यन् ८६ यन्न ८० रब्नाकर ८८ अन्धक ८८ 
धराधर < धौर <१ शौर €२ नासौर ८३ 
नारायण ८४ छष्य ८५ इषोके् ९६ ॥ * ॥ 
अथ निरोष्सनोलिङ्गशब्दाः । गङ्गा १ गोतार 
सतो ३ सोता ४ चिद्ि ५ सन्धया ६ गदा ० 
गया ८ अरशोः९ काशौ १. निया ११ 
नासा १२ कान्ति १३ शान्ति १४ दया १५ 
रसा १६ भादरा १० निद्रा १८ इरिदराः१८ 
क् २ द्राक्षा २१ लाच्चा२२ एति २३ 

शब्द्: 

कति २४ छाया २५ जाया २६ कथा । 
कान्ता र८ धात्र २९ राति ३० रति ३१ 
गति ३२ कन्धरा ३३ धारणा ३४ धारा ३५ 
तारा ३६ कारा ३७ जरा ३८ धरा ३< 

भ्राजि ४० राजि ४१ रजनो ४२ भर्तिं ४३ 
कोतिं ४४ कन्या ४५ तरौ ४६नटौ ४७नारो 
४८ सारौ ४८ दरौ ५० दासो ५९ घटिका५२ 
खटिका ५३ जटा ५४ क्ता ५५ र्ता ५६ 
शिख1५७ सख्या ५८कालिन्दो५९ कलिका ० 
कला &१ कालो ६२ करालो ६३ दुर्गा ६६॥* 
रथ निरोष्ठयक्तोवलिङ्गशब्दा;ः। चरण १ 
करण २ चक्र २ चत्त 8 न्त ५ तक्र € 
रजत ऽ शत ८ शरीर < चोर १० नोर ११ 
अत्ति १२ तौर १३ धन १४ कनकं १५ 
निधान १६ ध्यान १७ सन्धान १८ दान १९ 

नलिन २० नगर २१ गात्र २२छव्र२२ नेत्र२8 
अखि २५ दात्र २६ भालिङ्गन २० खानरय 
शिरः २८ चरित्र ३ जल ३१ शल ३२ 
ख्याल ३३ कलत्र २४ चित्र ३५ कलाल ३६ 
जाल ३७ अलकरे८्नाल ३८ दैन्य ६ ०लिङ्क४१ 
शङ्गः ४२ लावण्य ४३ हिरण्य ४४ सैन्य ४५ 
अच्छ ४६ अजिन ४७ यान ४८ अर्क् ४९ 

काञ्चन ५० भ्रानन् ५१ कानन ५२ हाटक५३ 
नाटक ५४ नाद ५५ तैल ५६ चेल ५७ रसा- 
तल ५८ दन ५< सदन&° च्रान ६१ निदान 
६२ दधि ६३ चन्दन ६४ अचर ६५ ल्ण६६ 
ल्त ६७ शंख हैट शास्त &€ दलं `अ 

इल ०१ ॥ * ॥ अथ निरोष्टाक्रियापदानि । 
आशास्ते \ अस्ति २ चकास्ति निन्दति ४ 
जति ५ भ्राशंसति ६ क्रौडति ॐ ध्यायति 
अश्वति € याचते १० दयति ११ वहति १२ 
राधति १३ चस्यति १४ शते १५ गच्छति 

२० इन्ति २१ ईक्तते २२ भश्राति २२ खाति 
२४ दधाति २५ याति २६ जयति २७ इस्ति 
२८ करोति २९ । इति कविकख्यलतायां १ 
स्तवके २ कुङमम्॥ 

शब्द् कारः, वि, (शब्द करोतोति । छ + अण् । 
“न शब्टञ्ञोककलइमाघेति ।” ३।२।२४। 
इति प्रतिषेधः ।) शब्द" करोति य:। वथा, 
“सतामरुस्करं पच्चौ वैरकारं नराश्नम् । 
इन्तु कलहकारोऽसौ शब्दकारः पपात 

खम् 1“ 
इति भदौ ५ खगेः ॥ 

शब्द ग्रहः, पु, (शब्दं वटद्भात्यनेनेति । ग्रह + 
ग्रहठटनिचिगमश्च ।* ३।३।५८)। इति 

अप् |) कणंः। इत्यमरः ॥ शब्दस्य श्नानञ् ॥ 
शब्दनः, ति, (शब्द कत्तु शोलमस्य । शब्द् + 

चलनशब्दार्थाद कर्काद्युच् ।” ३।२।१४९। 
इति तच्छोले बुच्।) शब्टकल्ता । तत्पायः । 
रवणः २) इत्यमरः ॥ (शब्द ‡ भावै ख्युट् । ) 
शब्दमात्रं, ज्ञो ॥ 

१६ यच्छति१९७ इच्छति१८ नयति १९ भरायाति। 

शमः 

|गब्दभेदौ, [न्], (शष्टमनुखत्य त्त भोलमस्य 
भिद् + णिनिः।) अञ्न नः इति व्रिकाण्डशेषः॥ 
पायुः। इति केचित् ॥ वाण्विशेषः। इति 
रामायणम् ॥ 

पनब्दवेधो, [न्] पु, ( शब्द मनुखत्य वेदं भोल 
मस्य । विष + णिनिः । ) अव्नुनः । इति धनः 
च्यः ॥ दशरथराज; । यथा, 
“लब्द शब्देन कौशे कुमारेण धनु ता । 
कुमारः शब्दवेधौति मया पापमिदं क्तम् ॥ 
इति वास्मोकोये रा पाये ६३ अध्यायः ॥ 

शब्दवेधो इत्यवं लब्द क त्तिनेति यावत् । इति 
तदौका ॥ 

शब्दाधिष्ठानं, क्तो, (शब्दस्य अधिष्टानं अ्रायय- 
स्थानम् ।) कणः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
षमः उभय डर् शमे। इति कविकल्पदुम: ॥ 
( दिवा०-पर०-अक० सेट्। क्राबेट् । ) उ, 
शमित्वा शान्ता ॥भय शाम्यति । इर, भ्रश- 
मत् भशमोत् । पुषादित्वात्रित्यं ङ इत्यन्यं । 
शमः शान्तौभावः। शशाम हष्टयापि विना दवा- 
भ्निरिति २८०२४२५. । थम इति पदस्य अ्न्तस्यापि 
सम्भवे शान्तं धातुप्रदोपः। 
“वरेण शमितु लोकानलं दग्धुं हि तत्तपः ॥* 

इति कुमारसम्भवम् ॥ 
"वचो निशम्याधिपतिर्दिवौकसाम् । 

नित्यं खः शमयति । इति दुर्गादासः ॥ 
ङक ञ भालोचे। इति कविकल्पदुमः॥ 

(चुरा ०-श्रात°-उभ ° -इति केचित्-खक ०-सेट्) 
अरालोचः प्रणिधानम् । वा शम यम इत्यत्र 
वाशब्द स्य व्यवखावाचित्वात् भरस्य खार्थे जौ 
सवाभाव: । ङ क, शामयते कासं धोः। ज 
शामयति शामयते । 
“निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराददतो मम ॥ 

। इति दुर्गादासः ॥ 
शमः, पु, (शम्यत इति । शम + इलञं ति धञ् 
नोदात्तोपदेशेति हद्यभावः ।) शान्तिः । इत्य- 
सर; ॥ (यथा, राजतरङ्कख्याम्। ४ । ३८१ । 
““विरामशओैलमथितात् तस्स चित्तमडोदधः। 
प्रकोपकालक्कटस्य पञ्चात् शमस्घोदयात् ॥") 
मोः इति चिकाश्डगेषः ॥ पाणिः । इति 
शमशब्दटोकायां रामाश्रमः॥ उपचारः । 
इति राजनिधंण्टः ॥ भअन्तरिन्द्रियनिग्रहः । 
इति वेदान्तसारः ॥ भअन्तःकरणसंयमः। 
इति भगवद्गौोताद थमाध्यायस्य ४ श्ञोकटोका- 
याम् यौधरखवामो ॥ (यथा, गोतायाम् ।१०।४। 
“वुदिरन्रानमसंमोहः लमा सत्यं दमः शमः॥") 
विचेपकका््रोपरमः। इति च तस्येव ६अध्या- 

खधरखयामो 
न्दरियनिग्रहः। यथा भागवते । १।३२।३३। 
“सत्यं जौचं दया मौनं दिर; चौरयेथःलमा। 

पमो दमो भगञवेति यत् सङ्गादुयाति स्लयम्॥” 



शमिः 
सरव्॑षमीनिहत्तिः । यथा, गौतायाम् । ६ । ३। 
“योगाङूडस्य तस्येव शमः कार णमुष्यते ॥* 
"शमः उपरमः सर्वकमभ्यो निहत्तिः ।* इलि 
शङ्रभा्चम् ॥ शान्तरसस्य खायिभावः। यथा 
साहित्यदपशे । ३। २३८ । 
“शान्तः शमः खायिभाव उत्तमः प्रजललति 

गतः ॥ 
निहत्तिः । यथा, राजतरङ्कि्छाम् । २। ५६। 
अभवच्रिगयलं व्योम देवौक्ष्येः सह क्रमात्। 

साकं भूपालशोकेन दुर्भि च्च शमं ययौ ॥*) 
मक्षः वरि, (शामयतोति। शम + णिच् + रुल् । 
“नोदात्तोपदेशेति !” ७ ! ३। ३४ । इनि न 
दौः । ) शान्तिकारकः। जन्तश्मधातो- 
शंकप्रत्ययेन निष्यव्रमेतत् ॥ 

शमथः पु, (शम + “डशमिदमिभ्बशच ।” इति 
अथः । इत्यरूदलरदत्तः । २।१९४।) शान्तिः । 
इत्यमरः ॥ मन््ौ । इति मेदिनो ॥ 

शमनं, ज्गौ,(शम ¬ स्थुट् ) यज्ञा पशरननम् । 
इत्यमरः ॥ थान्तिः। इति मेदिनो ॥ ( यथा, 
पाणिनौ) ५) ९ । ३८ । “वातस शमनं 
कोपं वा 1” इति काशिका ॥ ) चन्वंणम् । 
दति धरणिः ॥ हिंसा । इति हेमचन्द्रः ॥ 
( श्रतिंहारः। यथा, मार्कण्डेये । ७८ । 
१३। 

“"निमेषकोष्टादिमयः कालूपः खयावमकः । 
प्रसोद खे च्छया रूपं स्तेज. शमनं कुर ॥'” 
निवारकः । यथा, त्रं ब देवमाता । 
“इवंत्तछच्तशचमनं तव देवि ! थोखम् ॥) 

शमनः, पं, ( शमयति पापिनां कम्य भारोचय 
तौति । कत्तरि स्युः !) यमः । इत्यमरः ॥ ग- 
मैदः। इति शष्ट चन्द्रिका ॥ कलायः! इति 
राभनिर्घण्डः # 

शमनखवसा, [ ऋ ] स्तो, { शमनस्य यमस्य 
खमसा। ) वसुना ¦ इत्यमरः ॥ 

अमनो,.ख्नौ.(शमयति खां व्यापारान् । शम + 
शयुः । च्तियां ङोप् । ) रातिः। इति शमनी. 
षदशब्टदशंनात् ॥ ( शाम्यते अ्रनेन इत्ये 
करणे खुटि शान्तिकारके, वि । यथा, भाग- 
वतै ।२।२४।२३९॥। 
“माते चाध्यास्मिकीं विद्यां शमनीं सवेक् 

खाम् ॥‡ ) 
शमनोषदः, पु, ( शमन्धां सोदन्तीति। सद् + 
अच् ।) निशाचरः । रा्चसः। इति तिकाख्ड 
शेषः ॥ 
वलं, ज्ञो, (थम + “आाकथम्बोर्नित् ।उणा० 
१।१११। इति कलः ¦ ) विष्टा , इत्यमरः ॥ 
चोचम् । इति सं चतिप्तषारोशादिहत्तिः ॥ (यथा, 
भाथवते! २।७।३। 

"ऋचे ययाढशमलं गुणस्तप्रह्म् ॥) 
शमरान्तक्रः, परु, (गम्य शान्तेरन्तेक्रः ।) काम- 
देवः । इति विका ण्डगेषः ॥ 

शभिः, सो, शिम्बा । इति हेमचन्द्रः ॥ 

३३५ 

(+ 

शमीधा 

वि, (शम +कः) यान्तः । इत्यमरः ॥ 
0 ,पं, मोहकः । इति शब्द्रननावलो ॥ 
'णमिरोडः, प, थिव: । इति तिकाण्डगेषः ॥ 
शमो सो, ठच्विश्येषः। शद इति भाषा 4 
( यधा, शाङगन्तले । ३। 

ग । शक्ल फलार ४४ । इस्छमरः ॥ 
४ । इति शब्द् ॥ शान्ता 

तुङ्गा ६ कवरिपुफला 9 केथमयनो रदयानो 
< लच्छौः १० तपनतनया १९ इष्टा१२ शम 
"करो १२ इविगंन्धा१४। मेष्या१५ दुरितदमनो 
१६ श्ुफलिका १७ समुद्रा १८ मङ्गल्या ९९ 
सुरभिः २० पापशमनौ २१ भद्रा २२ शङ्करो 
२३ केशद्न््ो २४ शिवाफला २५ सुपत्रा २६ 
सुखदा २.७! अस्य गुणाः । खूचत्वम् । कषा- 
यत्वम् । रक्ष पित्ताति्ारनाथित्वञ्च । तत्फल- 
गुखः । गुरुत्वम् । खादुत्वम् । रू चत्दम् । 
उच्णत्वम्। कैशनाशित्वश्च। इति राज- 
निष्ट; ॥ भ्रपिच। 
“शमो शक्लफलः तुङ्गा केशडन््ो शिदाफला । 
मङ्गला च लथा लच्ोः शमोरः लस्यिका 

श्भृता 
शमो तिक्ञा कदु शता कषाया रेचनो लघुः! 
कम्पकासक्मश्वासकुष्टाशःकछमिजित् स्मृता” 

इति भावप्रकाशः ॥1॥ 
शिब्बा । हिमड़ा इति भाषा। इत्यमरः ॥ 
वागुजिः। इति भेदिन ॥ (कम्य । यथा, ऋमग्- 
बेदे।६।२।२) 

“वजे यत्ते भिः शथे शमोभिः।” 
“शमोभिः कनोभिः छच्छर चान्द्राथणादिभिः॥ 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

› [न्] चि,शान्तः । शमो विद्यतेऽस्ख इत्ययं 
इन्प्रत्ययेन निष्यब्रमिदम् ॥ 
शमौ कः, पु, सुनिविगेषः । यथा,-- 
“जलाशयमचक्षाणः प्रविषेश तमाश्रमम् । 
ददं सुनिमासौनं शान्तं मौ लितलोचनम् ॥ 

इति ओोभागवते। १।१८॥ 
अस्यार्थः। भ्रचक्ताशः अपश्यन् । तं प्रसिदच 
माखमं तस्मिन् सुनिं शमौकम् । इति योधर 
स्लामो ॥ 
मोग, पु,(शम्या गभः !) ब्राह्मणः । अग्निः । 
इतिं हेमचन्द्रः ॥ 

शमोधान्ध.क्गो,(शमो यज्ञादिकम्प तदर्थे धान्यम्) 
माषादिः । इत्यमरः ॥ तस्पायगुणाः । 
"शमोजाः शिग्विजाः शिम्बातराः चष्याञ् 

वेदज्ञाः । 
वैदला मधरा रूक्षाः कषायाः कटुपाकिनः ॥ 

` वातलाः कफपित्न्ना वदमूबमला हिमाः । 
चते सुहमखराभ्यामन्ध त्वाप्मानलारकाः ॥* 
मुदहमसूरयोरा्भानक्षारित्वमन्यदेलापे ल्यः । 
न तु खर्वा । एतयोरपि किश्चिङाश्यान- 
कारिलदशैनोौत्। इति भावप्रकाशः ॥५॥ 

“शरवे तनयां बर द्मबम्निगभेा शमोभिव ॥") 

अस्बर 

अपिच) 

शूकधान्ध' गमोधान्व घमातीतं प्रशस्यते। 
परतो वातज्लदूचं प्रायेशातिनवं गुर ॥ 
यवगोधूममाबा तिलाओातिनवा हिताः । 
पुराणा विरसा र्चा न तथाथकरा मताः ॥ 

इति राजवन्ञभः ६ 
शमोपचा, सनौ; ( शम्याः पत्रायौव पताकि 
यस्याः । ) लव्नालुहच्चः । इति जटाधरः ॥ 

:, पु, (खा यमो । “कुटो शमोशर्डाभ्यो 
रः । ५।९। ८८ । इति दः । ) भलया शमनो । 
इत्यमरः ॥ 

शम्या, सो, विद्युत् । इत्यसरः ॥ 
:, पु, रारम्बधः । इत्यमरः ॥ विपाकाः । 

अआवकः । इति ईेसचन्दरः ॥ { दस्सिनापुरवासो 
कचिदुब्राद्मणः। यथा, महाभारते। १२। 
१७६।२२। 
त्येतद्वास्तिमयुरे बाह थेनोपवर्थितम्। 
सम्पाकेन पुरा मद्य तस्मात्तयागः परो मतः +” 

म्यातः, पु, भारग्बधः । इति शब्दरब्रावलो ॥ 
गतौ । इति कदिकल्पटुमः ॥ (-्बा०-पर, 

खक ०-सेट् ।) शम्बति । इति दुभादाखः ॥ 
› पुं, (शम् + ““शमेवन् ।” उशा० ४ । ९४। 

इति वन् । येदा,शमस्यस्येति । + “कंशभ्यां 
वभयुस्तितुतयसः” ५।६। १३८ । इति वः) 

वचम् । ( यथा, ऋग्बेदे । १०। ४२।७। 

“इभ्नो यः शम्बः युक्त तेन ।* 
“शम्ब इति वच्चनाम ।*इति तद्ञाष्ये सायणः ॥ 
मुषलाग्रस्धलोहमण्डलकम्। इति भेदिनी ॥ 
लौहकाश्चो । इति हेमचन्द्रः ॥ अनुलोमकर्घ- 
शम् । इति शम्बाक्ञतशब्दटौकायां भरतः ॥ 
दरिद्रः । इति संचिघ्स्ारोणादिठत्तिः+ भाच्व- 
वति, ति । इति रामाश्रमः ॥ 

शम्बरं, ज्ञो, सलिलम् । त्रतम्। वित्तम् । इति 
नानाथरव्रमाला ॥ चिम्! ॥ 
इति विश्वहेमचन्द्रौ ॥ (मेषः । यथा, ्बेहे । 
९।२४।२। “दई मन्युना शम्बरोखि ॥” 
शम्बराणि मेघनामेतत् मेषान् व्यद : वषं 

शाथे विदारितवान्॥*इति तदाच सायणः ॥) 
शम्बरः, पं, खगविशेषः ) देत्यविधेषः। इति 
मेदिनो ॥ (यथा, ऋम्बेरे। १।५९ ६। 

““भरन्धयो तिथिग्बाय शम्बरम् । 
“शम्बरं एतन्नामानमसुरम् ।* इति तक्षाच्ये 
सायणः ॥ यथा च महाभारते) १।६१।२२। 

“शम्बरो नसुचिखं व पुलोमा चेति चिच्छुनः। 
भरसिलोमा च केशो च दु्ञ यक्षैव दानचः ॥") 
मस्छाविशेषः। शबविश्ेषः । जिनभेदः } देवि 
विश्वः॥ युचम्। जेष्ठः। रति धरणिः ।॥ 
चित्रकहठच्चः। लोधः। पञ नष्ठजः। इति 
राजनिघंच्टः ॥ अम्बराञुरस्य वधोपाष्धानं 
खौभागवते १० स्कन्धे ५५ अध्यपयै दरव्यम ॥ 

शस्वरकन्दः,पु, (शस्बरनामकः कन्दः । बारारीः 
कन्दः । इति राजविर्घष्ः ॥ 



शस्मलः 

शम्बरचन्दन, क्ली, ( शम्बरनामकं चन्दनम् |) 
चन्दनविशषः । तत्पायः । केरातम् २ वडल- 
गन्धम् ३ बल्थम् । 8 गन्धकाष्टम् ५ कंरातकम्६ 
ओलगन्धम् । 9 । भस्य गुणाः । शोतलत्वम् । 
तिक्त्वम्। उष्णत्वम् । श्ेभानिलखमपित्त- 
विस्फोटपामादिकुष्टढषातापविमोहनागित्वश्च 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

शम्बरसूदन.,पु, (शम्बर सूदयतोति। सूद +श्थुः 
कामदेवः । इति हलायुधः ॥ 

शम्बरारिः, पुं, ( शम्बरस्यारिः। ) कामदेवः । 
इत्यमरः ॥ 

शम्बरो.स्त्रो, भाख्ुपर्णो । इति मेदिनो ॥ माया 
इति शब्दरब्नावलो ॥ 

अम्बल, पु, क्तो, कूलम् । पाथेयम् । मस्र: । 
इति मेदिनो ॥ 

शम्बाक्ञतं, वरि,(शम्ब + “कञो हितोयदढतोयशम्ब 
बोजात् क्षो ।*५।६।५८। इति डाच् ) दिवार- 
क्ष्टक्ेव्रम्। तत्पर्यायः । दिगुणाक्तम्रददितोया- 
कतम् ३दिहस्यम् ४ दिसोत्यम् ५। इत्यमरः } 

शम्बः, पु, शम्बुकः । यथा, 
शम्बृकः शम्बुको ज्ञ यः पवः कान्तस्तु सर्वदा । 
ककारेण विना शेषो दश्यते ग्रन्धविस्तरे ॥ 

इति इड्ड चन्द्रः इत्यमरटो कायां भरतः॥ 
शम्ब कः, पु, (शग्बु + सखाथे कन् ।) खग्लुकः यथा, 

शम्बुकः शम्बुको ज्यः पूवः कान्तस्तु सवदा। 
ककारेण विना शेषो दृश्यते ग्रन्विस्तरे ॥” 

इति इड्ड चन्द्रः इत्यमरटो कायां भरतः ॥ 
शम्बङ्गः, पु, शम्बकः। इति शब्द्रत्रावलो ॥ 
म्बकः, पुं सो, (शम् + “उलृकादयेति"उणा° 
४।४१। इति उकः बुगागमञ्च निपात्यते ।) 
जलजन्तुविथेवः। शामूकं इति भाषा । तत्- 
पर्य्यायः । जलशक्तिः २। इत्यमरः॥ शब्बुका इ 
शम्बुकः ४ शम्बुकः ५ शाम्बुकः ६ शम्बुः © 
शब्बुक्घः ८। इति शब्द्रल्नावलो ॥ जल- 
डिम्बः < दुरः १० पङ्मर्डकः ११। इति 
इारावलो ॥ पं, गजकङ्ुम्धान्तर्भागः । घोङ्कः । 
शूद्रतापसः। (यथा, उत्तरचरितं। २ 

“दत्ताभये तचि यमादपि दख्डधारे 

सद्ञोवितः शिश्रयं मम चेयश्दिः। 
शम्बृक एष शिरसा चरणौ नतस्तं 
सत् सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति ॥") 

इति भेदिनौ ॥ दत्यविशेषः। शङ्धः। इति 
हेमचन्द्रः । चद्र शङ्गः । इति राजनिघेण्टः॥ 

पम्बुका, स्तो, ( शम्बुक + टाप् । ) जल शक्तिः । 
इति राज्ञनिघंण्टः ॥ 

शश्मलः, पु, ग्रामविगेषः। अधुना सम्बल-मोरदा 
वाद इति नाच्ना ख्यातः । तच षष्टितोर्थानि 
सन्ति कल्को चाविभूय खरकं समाः स्थास्यति 
यथा,- 
“श्ल वसतस्तस्य ससं परिवन्धघराः । 
व्यतोता भ्वाठपुतच्तखन्नातिसम्बन्धिभिः सह ॥ 
पए्श्चसे एमे अरेयोखभाप्कचत्वरेः । 

२8 

शस्यत 

| ॥ 
यतास्ते षष्टितोर्थानां सम्भवः र । 
सत्यौ मोक्तः चितौ कल्केरकर्कस्य षय! खयः॥ 
वनोपवनसन्ताननानाङुसुम सङ्क लेः । 
शोभितं श्भलग्रामं मन्धं मोत्तोपमं भुवि ॥ 
महोमाश्वास्य भगवान् निजजन्मकतो दमः । 
शस्धलग्रसविप्र्भिंमाविशेष पराकः ॥ 
सुमत्यां विष्णुयशसा गभे माधत्त वैष्णवम् । 
इादश्यां शक्तपच्चस्य माधवे मासि माधवः ॥ 
जातो ददृशतुः युत्त पितरौ इष्टमानसौ 
धात्रौ माता मदाषष्टौ नाडोच्छत्रौ तदा 

तस्य विष्णोरनन्तस्य माङकादात् पयःसुधाम् ॥ 
सुमतिस्तं सुतं लब्धा विष्णुं जिष्णुं जगग्मभुम् । 
पूणंकामा विप्रसुख्यानाहयादात् गवां शतम् ॥ 
तं बालकं नराकारं विष्णुः मत्वा सुनोश्डराः 
कल्किं कल्कविनाशाधमाविभतं विदुबधाः । 
नामाकुवैस्ततस्तस्य करिकरित्यभिविश्रुलम् ॥* 

इति करिकपुराणे १ अध्यायः ॥ 
शम्भलो, स्रो, ( शम्भं कल्थाणयुक्तं नायकादिकां 
लाति खह्वातोति । ला +कः । गौरादित्वात् 
डेष् । ) कुहनो । इत्यमरः ॥ 

शश्धुः, पु, ( शं सङ्कलं भवत्यस्मादिति । शम् + 
““मितेद्रादिभ्य उपस ख्यानम् ।* ३।२। १८० 

इत्यस्य वार्तिकोक्तया डुः ।) शिवः । इत्यमरः॥ 
( यथा, भागवते । ४ । 9 । ५७। 
“एतद्गगवतः शग्भोः कममीद चाध्वर दहः । 
शतं भागवतात् शिष्यादुदवाख हह श्यतेः ॥” 
एकादशरुद्राणामन्यतमः ) यथा,विश्छुपुराणे । 

१।५। १२२१२8४ 

“इर ञ्च बडरूपख व्राम्बकञ्चापराजितः। 
हषाकपिश्च शम्भु कपरी रेवत स्तथा ॥ 
खगव्याधश्च स्वश्च कपालो च महामुने । 
एकादते प्रथिता रुद्रास्िसुवनेश्वराः ॥” ) 
ब्रह्मा । (यथा, महाभारते । १।६४ । ४५। 
तामुवाच महाराज भूमिं भूमिपतिः प्रभुः। 

प्रभवः सर्वभूतानामोशः शम्भुः प्रजापतिः ॥”) 
। इति मेदिनो ॥ विष्णुः । इति इलागुधः ॥ 

( यथा महाभारते । १२।४२।अ। 

““विचन्चुः शन्धरेकस्व विभुर्दामोदरोऽपि च॥ 
सिदः। इति शब्द्रन्नावलो ॥ श्वेताकौः । इति 
चन्द्रिका ॥ (अग्निः) यथा, महाभारते । ३। 
२२०।५। 
शम्भमग्निमिथ प्रादुर्राह्मणा वेदपारगाः । 

भ्रावसध्यं दिजाः प्रादर्दीषिमग्निं महाप्रभम् ॥ 
सुखस्य भावयितरि, वि । यथा, ऋम्बेदे ।१। 
४६।१३। 

“मनुष्वच्छम्भू भरागतम् ॥” 
“हे ग्भ सुखस्य भावयितारौ ।* इति तद्गाच्य 
सायणः॥) 

:, षु, ( शन्भोस्तनयः । ) कात्तिकैेयः। 
| इति शब्द्रद्रावलौ ॥ गरि ॥ 

। 

गङ्ोदकक्रदमोचा सावित्रौ माल्लेनोद्यता । 

शयनं 

म्दनः पु, ( शग्भोनेन्दनः । गणेशः । इति 
शब्द्रब्रावलो ॥ कार्तिकेय ॥ 

भरिया, खो. (शमो: प्रिया ।) भामलको 
इति शब्दचन्द्रिका ५ दुर्गा च॥ 

वन्नभं, क्तौ, (शकोरव्ञभम् ।)श्वेतकमलम् । 
दति राजनिघेख्टः ॥ शिवप्रिय, चि ॥ 

धम्बा.स्ो, (गम्यतेऽनयेति। शम + यत् । टाप्।) 
गुगकौोलकः । इत्वमरः ॥ ( यथा, ऋग्वेदे 1३! 
३३।१३२। 
“उद उभि शम्याः इन्ापो योक्ञाणि 

प" 

दचिणस्तग्टहोततालविशेषः। इति सङ्गोत- 
शास्त्रम् ॥ ( दण्डयष्टिः। इति मेधातिथिः \ 
यथा मनुः । ८ । २३७1 

“शम्यापातास्रयो वापि विगुणो नगरस्य तु") 
म्याचेपः, पुं, (शम्याया: चेषो यव ।) मित- 
चिप्तयष्टिप्राप्तयावद्भूप्रदेथः । यथा,-- 
“भ्वामयितवा बहगुणं यष्टिः लिप्ता समाद्रयात् : 

प्रदेशे यावन्तं शस्याक्चेपः स उच्यते ॥ 
इति माकंष्डेयपुराशे विविशचरितं नामा 
ध्यायः ॥ ( यज्ञविरेषः। यथा, महाभारते 
२।९०।१। 
“पुखञ्चाख्यायते दिव्यं शिवमग्निशिरोऽनघ । 
सददेवोऽयजत् यत्र शम्याक्तेपेण भारत ! ४" 
“बलवता लिप्ता शम्या लगुडविशेषो यावदरं 
पतेत् तावान् यन्ञमण्डपो यस्मिन् यज्ञ न शम्या 
चेपस्ते न ।” इति तदो कायां नौलक ण्ठः ॥) 

यः, प,(गेते सवैमस्मिद्धिति प्रायो वस्तुनः करा- 
8 । शौ + पुंसोति घः ।) इस्तः । इत्य 

मरः ॥ शय्या । सपः । इति मेदिनो ॥ .निद्रा । 
। इति विश्वः ॥ 

[णयण्डः, चि, ( शेते इति । शौ + भरन् । इत्यु 
वलः । १। १२८। ) निद्राशोलः । इत्या 
दिकोषः॥ ( पु, विषयः । देशः । इत्युशादि- 
टौका। १।१२८॥) 
ह पु, निद्राजुः। इति सं्तिप्तसारोशादि- 

हत्तिः ॥ 
| पु, (शेते इति । शङ + शोड्शपिरशमि- 
जोविप्रारिभ्योऽथः।” उशा० ३। ११३ । इति 
अथः । ) अजगरः । खत्युः। निद्रालुः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ वराहः म्स: । इति संचिपत- 
सारोणादिहत्तिः ॥ ( मरणम् । यथा ऋन्बेदे । 
६ । १७। € 1 

“विश्वायुः शयथे जघान ॥” 
“शयथे शयननिभित्ते चरणायत्य्थैः ।* 
तद्धाष्वे सायखः ॥ ) 

शयनं, क्तो, ( गो + चट् । ) निद्रा । शय्या । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, महाभारते ।१।१४५।१४। 
“आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च 
विधातव्यानि पाण्डनां यथा तुख्येत वे पिता) 
मैथुनम् । इति मेदिनो ॥ भथ ख्वदेवशयन्- 
कालः । 

षति 



शयनं 

पुलस्त्य उवाच । . 
'यद्राषादढ़ौ समायाति व्रजते चोत्तरायणम् । 
तदा खपिति देवशो भोगिभोगे यिय: पतिः॥ 
प्रतिसुपे विभौ लभ्िन् देवगन्धर्व्वगुद्यकाः। 
देवानां मातरञ्चापि प्रसुपाञ्चाप्यनुक्रमात् ॥ 

नारद उवाच । 
कथयख सुराटोनां शयने विधिम॒त्तमम् । ` 
स्चञ्चानुक्रमेरोव पुरस्कत्य जनाइनम् ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
भिवयनाभिगते सूर्ययं शुक्रपक्चे तपोधन । 
एकादश्यां जगत्स्वामिशयनं परिकल्पयेत् ॥ 
शेषाहिभोगपय््कं छत्वा संपूज्य केशवम् । 
छत्वो पवोत कश्चैव म्यक मं पूज्य च दिजान् ॥ 
अनुज्ञां ब्राह्मणेभ्यञ्च इादश्यां प्रयतः शचिः। 
लब्ध पौताम्बरधरं खस्तिनिद्रां घमानयेत् ॥ 
वथोदश्चां ततः कामः स्वपते शयने शमे । 
कदम्बानां सुगन्धानां कुसुमैः परिकल्पिते ॥ 
चतुर्दश्यां तलो यक्ता स्वपन्ति सुखभौतल्े । 
सुवणं पङ्क जलते सुखाम्तौर्णो पधानके ॥ 
पौरं मास्यामुमानाथः स्वपते चमसं स्तरे । 
वैयाघ्र च जटाभारं समुद्ग्ष्यान्धचस्यणा ॥ 
मलो दिवाकरो राशिं संप्रयाति च ककंटम्। 
तलोऽमराशां रजनो भवते दक्िणायनम् ॥ 
ब्रह्मा प्रतिपदि तथा नौलोत्पलदलेऽनघ । 
तल्पे खपिति टेवानां दश्रयन मार्गसुत्तमम् ॥ 
विश्वकम्पा. दितौयायां ठतौयायां गिरेः सुता! 
विनायकञचतु््यान्तु पञ्चम्यामपि धमोरार् ॥ 
षष्ठयां स्कन्दख सखपिति सप्तम्यां भगवान् रविः 
कात्यायनो तथाष्टम्यां नवम्यां कमलालया ¶ 
दशम्यां सुजगोन्द्राञ्च खपन्ति वायुभोजनाः । 
एकादश्यान्तु क्ष्णायां साध्या ब्रह्मन् सपन्ति 

हि॥ 
एष क्रमस्ते गदितो निशायां शयने मुने । 
स्वपतु तेषु देवेषु प्रा्ठटकालः समाययौ ॥ 
कङ्गा समं वलाकाभिरारोहन्ति नगोत्तमान् । 
वायस्राञ्चापि कुवन्ति नौडानि मुनिपुङ्गव । 
वायस्यञ्च खपन््येता ऋतौ गर्मभरालसाः । 
यस्यां तिथ्यां प्रखपिति विश्वकर्य प्रजापतिः, 
दितौया सा शुभा युश्या सुपुण्या 5 
त्यां तिधावज्चा इरि यौवकाङ चतुर्भुजम् । 
पङ्खं समं लच्छया गन्धपुष्यादिभिरमुने ॥ 
तलो ठेवाय शय्यायां फलानि पच्चिपेत् क्रमात्। 
सुरभोणि निवेच्येय विन्राप्यो मधुसूदनः ॥ 

यथा हि लच्छया न वियुज्यसे त्वं 
चिविक्षमानन्त जगत्रिवास। 
तयास्वशून्धं शयनं सदैव 
तवस्ममाकमेवेह तव प्रसादात् ॥ 
तदा शून्यं तव देव तस्य 
ख्यं हि च्छया थने सुरेश । 
सत्घेन तैनामितवीय विष्णो 
माष्खारागो मम चास्तु देव ॥ 

इत्युचाथ्य प्रणम्येशं प्रसाद्य च पुनः पुनः । 
५. 7 

२५ 

शयनं 

नक्तं भुञ्ञोत देवष तेलक्तारविवर्जिंतम् ॥ 
दितोधेऽह्कि दिजाग्रयाय फलं दद्यादिचक्षणः 
लच्छमो धर प्रोयतां मे इत्या निवेदयेत् ॥ 
अनेन तु विधानेन चातुर्मास्यत्रतं चरेत् । 
यावदृहञ्चिकराशिखः प्रतिभाति दिवाकरः । 
तलो विद्ुष्यन्ति सुराः क्रमशः कमशो सुने ॥ 
नभस्ये मासिचतथाया स्यात् छष्था्टमो 

शभा} 

युक्ता खगभिरेखेव सा तु कामाषटमौ स्मृता ॥ 
तस्यां सर्वेषु लिङ्धेषु तिथौ खपिति शङ्करः । 
वसते सत्रिधाने तु तत्र पूजाचया स्मृता ॥” 

शति वामने १६ अध्यायः ॥*॥ 
अथय इरिशयनादिव्यवसथा। भविष्यनारदी- 
ययोः । 

“मैवाद्यपादे खपितीर विष्णु- 
वँष्णव्यमध्ये परिवत्तंते च । 
पौष्णावसाने च सुरारिडन्ता 
प्रबुध्यते मासचतुषटयेन ॥"” 

मैवरमनुराधा । वैष्णवं अवण । पौष्ण रेवतो । 
भविष्ये । 
"निशि खायो दिवोलयानं सन्ध्यायां परिवर्तनम् 
अन्यत्र पादयोगे तु दादश्यामेव कारयेत् ॥” 
इश्च नत्तव्रयोगप्राप्तौ फलातिशयः। एत- 
हिधानं वामनपुराथै। 
“एकादश्यां जगत्सखामिशयनं परिकल्पयेत् । 
येषादिभोगपययङ्क छ्षत्वा संपूज्य केशवम् ॥ 
अनुन्नां ब्राह्मणेभ्य हादश्यां प्रयतः शुचिः । 
लब्धा पौताग्बरधरं देवं निद्रां समानयेत् ॥” 
अनुनां लम्भ] इत्यन्वयः । एकादशोसमये दिवा 
शयनोय कल्पनं रात्रौ हादशौक्षशे निद्रेति । 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
“खवास्तौशेशवनं कत्वा प्रौ णयेद्ञोगशायिनम्। 
प्राषाडशक्तदादश्यां विष्णुलोके नोयते ॥” 
श्वास्तौरंशयन' शोभना स्तरणयुक्तं ग्वह्ादि । 
वरादपुराशे यौभगवानुवाच । 
“अन्यत्तु संप्रवच्यामि करम संसारमोचनम् । 
कटम्बकुटजदयैव धव कोऽ 1॥ 
एभिरभ्य्चन कुवधादिषिद््टेन कर्मणा । 
ततः संस्थापन क्त्वा मम सन्वविधिः स्मृतः । 
नमो नारायशायोक्ञा इमं मन्वसुरौरयेत् ॥ 

पश्यन्तु मेचानपि मेघश्यामं 
श्युपागतं सिच्यमान महोमिमाम् । 
निद्रां भगवान् ग्ण्कातु लोकनाथ 
वर्षास्िमं पश्यतु मेघहन्दम् ॥ 
ज्ञात्वैव पश्यैवं च लोकनाथ मासा- 
खत्वारि वैकुण्ठस्य च पश्य नाथ । 

श्राषादृश्क्तदादश्यां सर्वशान्तिकरं शिवम् ॥ 
य पतेन् विधानेन भूमि ! मे कर्मकारयेत् । 
स पुमान् न प्रणश्येत् संसारेषु युगे युगे ॥” 
शयने कुटजविधानात् विष्ुधर्ग्रोत्तरीयनिषे. 
धोऽन्धत्र । धवकः कपिः । संस्थापन समा- 

शयनं 

“एवमुक्तेन मन्व्ेश छष्ण' सुष्वापयेत्ततः । 
सुपे त्वयि जगन्रीथ जगत् सुप्तं भवेदिदम् । 
विबुद्धे त्यि बुध्येत जगत् सवै चराचरम् ॥” 

इति मन्धेण पूजयेत् ॥५॥ 
“प्रापे भाद्रपदे मासि एकादश्यां सितैऽदहनि । 
कटदान भवेदिष्णोमं दापूजा प्रवर्तते ॥” 
कटदान पाशंपरिवत्तः। कामरूपौयनिवन्धे । 
“एवं संपूज्य विधिवद् भाद्श्य हादभौदिने । 
मन्ते शानेन देवेशं पार्श्ञेन परिवर्तयेत् ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रायं दादश तव । 
पाचन परिवर्तख सुखं खपिहि माधव ॥ 
त्वयि सुपे जगव्ाथ जगस्छवै चराचरम् ॥” 
ब्रह्मएुराशे । 

""एकादण्यान्तु शक्तायां कार्तिके मासि केशव 
प्रसुतः बोधयेद्रावौ खद्वामक्तिरुमन्वितः 0" 
रात्रौ प्रसुषमित्यन्वयः । बोधनन्तु दिवैव ॥ 
“छत्व वै मम कर्व्ाणि दादश्यां मत्यरो मर 
ममेव बोधनार्थाय इमं मन्वमुदौ रैव ॥ 

महेन्द्रश रभिनूयमानो 
भवादषिवेन्दितिवन्द नोयः । 

` प्राप्ता तवेयं किल कौमुदाख्या 
जाग्डष्व जाख्टष्व च लोकमाथ ॥ 
मेषा गता निर्मलपूशं चन्द्रः 
शारद्यपुष्याणि च लोकनाथ । 
अदं ददानौति च पुर्यरेतो- 
जाग्छिष्व जाग्धष्व च लोकनाथ ॥ 

एवं कर््राशि कुर्वीरन् हादश्यां थे यशश्िनि ! 
सम भक्ता नरयेहास्ते धान्ति परमां मतिम् । 
अत्र मेन्दहयपाठान्तरम् । 
“डत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द व्यल निद्रां जशत्यस 
त्वया चोलौयमाभेन उयितं भुवनवयम् ॥* 
इति सन््रदायागतस्तुतोयः स्लोक इति कच- 
स्मतिभमिश्राः ॥ प्रयनोयानमन्वाश्तु कयतद- 
प्रशतिग्रन्यसंवादाक्ञिद्धिताः। तदेतं इादष्यां 
एकादश्यां वा शेवत्यन्तपादयोगव शहिवोलथानं 
नचवतयोगाभावै तुं दादश्याभेव कैरिति 
ररचरण्णाः। जोसूतवाइनस्तु भवि } 
'"भआ-भा-का-सितपचचेषु मैव्र्चवररेवतौ । 
अ्रादिमध्यावसानेषु प्रस्ापावत्तबोधनम् ॥” 
भा-भा-का-सितपचचेषु भाषादृ-भाद्र कार्तिक- 
शक्तपचेषु। रषाञ्च दादश्यां प्राप्तौ सुख्य- 
कल्यः । भविष्यपुराणम् । 
“निभि खायो दिवोलयान सन्ध्यायां परिव्तनम्। 
अन्यत्र पादयोगे तु हादग्याभेव कारयेत् ॥* 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
““विष्णुदिवा न खपिति न रातौ प्रतिबुष्यते। 
इादश्चाख चसंयोगे पादयोगो न कारणम् ॥ 
अप्रापे हादशौखक्ते उल्यालशयने हरेः । 
पादयोगेन कर्तव्येना दोरातरं विचिन्तयत् ॥” 
वचनान्तरम् । 
“शेवत्यन्तो यदा रादौ हादण्या च समन्वितः। 

पनम् । भूमि इति एथिव्याः सम्बोधनम् । तदा विद्यते विष्ण्दिनानते पराण रेवतीभ् ॥ 



शयनं 

दिनान्ते विधा विभक्तदिनढलतौयभागे दिवी- 

लखानसित्यनुरोधास् । अतएव । 

"रात्रौ विशोधौ विनिरन्ति पौरान् 

श्वापो दिवा राष्कुलं भक्तः । 
समयाय खस्यफला धरित्री 

भवेलराशामपि रोगदुःखम् ॥” 

दूति शरुतिः # वराषपुराशे । 

""इादण्यां सन्धिखमये नशव्राणामसन्भवे । 

श्रा-भा-का-सितपैषु थयनावक्तेनादिकम् ॥ 

तदेवं शयनाटौ कालचतुष्टयम् । दादणश्यां 

निशादौ नक्षचयोगः। तदमावैऽपि निशाद्य 

नादस्थ तिष्यन्तरे पादयोगः। तस्याप्यभावे 

$पि खन्ध्यायां नत्षव्रमाव्रयोगः तम्याप्यभावे 

इादश्यां सन्ध्यायाभिति । विष्छुधर््रोत्तरे । 

नकिं तच्धे्राद्यपादेन दशम्यंशेन यो दिवा । 

पौष्णयेषेण चिं तेन प्रतिपद्यथ यो निशि ॥” 

इति दशमोप्रतिपदोर्निषेधात् एकादश्यादि 

पौर्णमास्यन्तानां तिथौनामभ्यनुत्तानम् ॥*॥ 

पद्मपुराणे सर्वदेवशयनादिकमुक्त वथा,-- 

“प्रतिपदनदस्सोक्षा पवित्रारोदणे तिथिः । 

रिया देव्या दितौया तु तिथोनासुत्तमा ख्मृता 

तीया तु भवान्धाञ्च चतुर्थी तत्सुतस्य च 
पञ्चमौ सोमराजस्य षष्ठौ प्रोक्ा गुदस्य च ॥ 

सप्तम भास्करस्योक्षा दुगयाधाटमौ स्मृता । 

मातां नवमो प्रोक्ञा दशमो वासुकेस्तथा ॥ 

रकादभौ ऋषोणान्तु दादशो चक्रपाशिनः । 

चक्रपाणिन इति पशब्यवदहार इत्यश्मात् । 

“वरयोदभौ त्वङ्गस्य भिवस्वोक्ा चतुर्दशो । 
मम चैव मुनिश्रेष्ट पौंमासौ तिथिः स्मृता ॥ 
यस्य यस्य तु देवस्य यच चव्रं लिथिख या । 
तस्य देवस्य तस्िंख शयनावत्तनादिकम् ॥ 
अव्र इरिशयनाद्याषाढ़ादिषिधानास् तन्छाद- 
चथादन्येबामपि तथा । ज्योतिषिऽपि। 

“वरजति यदा मिथन रिदाय 
अको राजविवर्जितां तिथिं खडः । 
भवति तदा नियतं दिराषादृ 
खुरश्यनादिविधिर्दितोये मासि ॥ 

रान्ना चन्द्रेण विवर्जितं अमावास्याम् । पृव- 
क्शपके मिथुने संक्रान्ते इति गेषः। इरि- 
नायोपाध्वायास्तु ! यमः । 
“चौ राग्धौ ओेषपय्धङ् भाषाच्यां संविशेदरिः। 
निद्रां त्यजति कात्तिक्धां तयोस्त पूजयेत् सदा॥ 
ब्रद्यसत्यासमं पापं चिप्रभेव व्यपोइति । 
चिंघात्कंख किं तस्य यन्नः काथ मङासनः। 
प्रख्लापे च प्रबोधे च पूजितो धेन केशवः ॥ 
भ्राषाद्शङ्गं काटभोमारभ्य पौर्लमासोपयन्तं 
विष्छोनिंद्रापररशरूपशयमसमयः। अतएव 
एकादष्यां शयनमभिध्ाय तदादिदिनव्छके 
कर्कथन ब्रह्मपुराणे । वरादपुराणौये तु ¦ 
ठकादगौ कालोनमन्चे निद्राप्ररपाभिधानम्। 

आघारौ पदश्यानुपाषेख्खतैष प्रठततेः। एदश्च 

२६ 

शयनं 

जल्यपुरापि यद्यप्ये कादशं | । तेन 

वरादपुराशे दादरा प्रबोधाभिधानम् । यम- 
समृतौ कार्तिकं प्रवोधाभिधानम् सर्वखमच्नस 
भिति। एवमेव चौदत्तोपाध्वायाः। 0 
एकादशगामेव ययन प्रबोध ¦ यमस्मृतावा- 
षाढ़ौ कार्तिकस्येथमिति ब्थुस्पत्या न त्मत्य 
यालुपपत्तिः। अपवादविषयके कचिदुत्षगं 
परहत्तेरित्यार । ओौभमवदाक्धम् । 
“मच्छयने मदुल्ाने मत्पा श्वंपरिवत्तभे । 
फलमूलजलादारो हदि शस्यं मापयेत् ॥ 
फलादारपदमनशनपरम् । सेन खर्वा भन- 
शनपरत्वम् । इत्येकाशोत्वम् ॥ * ॥ 
मर्च्यानां शयनविधिनिषेधौ यथा,-- 

सूत उवाच । 
“उपाख्य पञ्िमां सन्ध्यां इत्वा म्नींस्तानुपास्य च 
अतये परितो भुता नातिढसोऽथ संविशेत् ॥ 
शचिं देशं विविक्षन्तु गोमयेन तु लेपयेत् । 
प्रागुदकप्रवशे चेव संस्पेत सदा बुध 
प्राक्थिराख खपेचित्यं तथा वे दचिणाशिराः। 

स्वपेदुदक्शिरा नव तथा प्रत्यक्शिरा न च । 
न चान्तर्धानहोनेतु न तिक् च कदाचन ॥ 
शून्यालये श्मशाने तु एकष्ठचे चतुष्पथे । 
मडहादेवग्टहे चापि माढदेश्मनि न खपेत् ॥ 
न यक्नागायतने स्कन्दस्यायतने तथा । 
गर्भेषु च विना दोचां न स्वप कथञ्चन ॥ 
धान्धगेषहे च विप्राणां गुरूशाश्च तथोपरि । 
नाचौ पको तु नाशविनौश्िखस्तया ॥ 
दिने सन्धौ न नम्नञ्च नोत्तरापरमस्तकः। 
अकाय पवते न्धं न च चैेत्यदुमे तथा ॥ 
नतु इारेऽग्धसाकोे नाद्र पादसवधावितः) 
पालाय शयने नेव बडदारक्से न च ॥ 
म दग्धे विद्युता चेव वहिक जले तथा । 
न खपेत् सन्ध्ययोनि त्यं न शिरस्याखने कटे ॥ 

नरो नियं सुखस्येह परब्रभाक् । 
व्यत्वये च भवेहःतौ खतो नरकमञरुते ॥ 
षति वद्धि्ट-२ भङ्िकतपोनामाष्यायः 1*॥ 
अपि च। सति सूर्येशयव्याच न पातनोया 

सूर्योदयात् पूवसु्लोलनो। । तथा च स्मृतिः । 
“भास्करादृष्ट शय्यानि निव्याभ्नि खलिसानि च। 

सूावलोकदौपानि चच्छणः वेश्मानि भाज- 
नम् ॥ 

अखन वसन" शम्या जायात्वं कमष्डलुः । 
अतनः शुचिरेतानि म परेवा कदाचन ॥” 
न कदाचन दत्यनुखतिं विना अन्धथातिष्वानु- 
पपत्तेः । ग्याखः । 
"चतौ देथे विविक्ते तु गोमथेनोपलिषके । 

प्रामुदकब्नवने चेव संविशेत्तु सद बुधः ॥ 

साङ्गस्य पूर कुम्भञ्च शिरः ख्याने निधापयेत् । 

“स्वमृहे प्राक्धिराः येके श्रायुये दद्धिणा 
धिरः 

शयनं 

प्रल्यक्भिराः प्रवासेतु न कदाचिदुदक्शिराः॥" 
माकण्डेयपुराशे । 

-| “प्राक्शिराः श्यने विद्यात् धनमायुखच दक्िणे। 
पञ्चमे प्रबलां चिन्तां इानि' सत्यं तथोत्तरे ॥" 
तथा । 
“नमस्छत्याग्ययं विष्छु' समाधिखः खपेत्रिभि 
माकंष्डेयः। 
“शुन्धागारे शमशाने च एकड चे चतुष्पथे । 
मरादेवग्डहे चापि शर्करालोष्रपांश्षु ॥ 
धान्धनोविप्रदेवानां गुरूणशाच्च तथोपरि । 
न चापि भग्न्यने न।शचौ नाशचिः खयम् ॥ ` 
नाद्रंवासा न नम्नख्च नोत्तरापरमस्तकः । 
नाकाशे स्वशून्ये च न च चेत्यदुमे तथा ॥" 
न शवपेदित्यर्थः । इत्याङ्किका चारत त्वम् ॥*॥ 
अन्ध । 
"भुक्ता च विधिवन्बन्तेर्विजो भुक्तावशिष्टकम्। 
सशु्ङान्धवजनः स्वपेत् शुष्कपदो निशि ॥ 
नोत्तराभिमुखः ख्यात् पञिमाभिसुखो न 

च्च} 

न चाकाशे न नग्नो वा नाशुचिनासने कचित् ॥ 
न ौर्णायान्तु खायां शून्यागारे न चैव हि। 
नापि वंश्ये च पलाशे शयने वा कदाचन ॥* 
इति कौर्म उपविभागी १८ अध्यायः ॥५॥ 

श्रपिच। 
“क्तपादादिभौचञ् भुक्ता सायं ततो गृहो । 
गच्छेत् शय्यां समन्ताच्च थवा दारनिन्धिताम् 
शाल्मलस्य कदम्बस्य नौोपमन्दारकस्य च । 
किंशुकस्य वरस्याधथ तथा कुश्चमयस्य च ॥ 
श्रारोहणाद् भवेत् पापं तस्मात्तेषु न च 

खपेत् ।. 

प्ररोरशय्थां सूत्रे वा अपं परमेश्वरि ! ॥ 
म शुक्तं नापवित्रे चन दढशेन च भूतले) 
तूलिकायां तथा वस्रं श्यामाव खपद्गडहो । 
शपेत पवस्ते च कशङ्खगे कम्बलेषु च ॥ 

इति मव्छसक्ते ४४ पटलः ५१ 
पिच) 

सर्वखाभ्बुदितो यस्तु त्यक्तः सव्य ख य; खयन् 
अन्यतरातुरभावाच प्रायञित्तौयते नदः # 

इति विष्णुपुराणे २ अंशे ६९ भरष्यायः॥ 
यस्मिन् सुपे सय्ध उदेति स सूं णाभ्युदितः । 
यस्मिन् सुप भ्रस्तं याति ख सुग त्यक्तः) 
सूर्व्योदयास्तसमययोः खपन् प्रायञित्तौयते 
पातको मवेदित्यथैः। इति तस्य टोका च ॥ 
किच्च । । 
“श्वा सानष्टौ समुत्तानस्तान् हि १६ पाष्ते च 

दचिणे । 
ततस्तद्धिरणान् ३२ वामे पलात् खप्यात् 

तष्यात्् बायपाशच' शयीत सक्तपपाकार्थैम ।/ 
इति भावप्रकाशः \ 

कि 



णयुः 
शयनौयं, ज्ञौ, (वेतेऽद्यामिति। गो + 
अनौयर्।) शग्या। इत्वमरः॥ (यथा, 
माषे ।१६। ५। 
“रतिपरिच यनश्चनेदरन्दरः कवस्धित् 
गमथति थयगोयै य वरीं किं करोतु ॥* भ) 
शयनयोम्बे, वि ॥ (यया, रामायणे । २। 
७२।१६। 
“श्धोऽयं सयनौोयस्ते पर्णङ्ो रेमभूषितः। 
म चायमिच्छङुजनः प्रठष्टः प्रतिमातिमे ॥*) 

अवनौयकं, ज्ञौ, (शयनोयभेव । सख्ये कम् ।) 
शब्या | इति शब्द्रद्वावल्लौ ॥ ( यथा, कथा- 
खरिख्ागरे । ३१ ।१७७। 
“गत्वा कलिङ्कतेनायाः षायाः शयनोयके । 
शुं मदनेगं तं खरूपे स्थितम चत ॥” ) 

शयते कादभो.स््ौ,(णयनाय शयनस्य वा एका- 
दभौ।) ओहः शयनसस्बन्धितियिः। सा 
चाषादृशङ्गेकादभौ । तदिवरणशं शयनशष्दे 
उरिशयनशब्दे च द्रव्यम् ॥ 

शयानकः, , ९.० (शौ + शानच् । ततः कन् । यदा, 
“अनकः शोङभियः)* इति भानक् ।) सपे । 
शत्युलादिकोषः ॥ कलालः । इति ₹हेमचन्द्रः॥ 

शयालुः, वि,(शयनशौखः। शौ + “गोड ग्रहणं 
करेयम् । ३।२।१५८। इत्यस्य वात्तिकोत्तथा 
भरालुच् । ( निद्राञुः। इत्यमरः ॥ ( यथा, 
माच ।२।८०। 
““डपायमाखितस्यापि नश्यग्बथाः प्रमाद्यतः। 
इन्ति नोपशयखोऽपि शयालु गुखः गान् ॥* 

शयालुः,पु, (शो + भाजुच् । अजगरः ।) कुकरः। 
इति इारावलौ ॥ 
शयितः वि, (भो ¬+ क्रः ।)निद्रालुः । इत्थसरः ॥ 
(ज्ञतशयनः । यथा, कथासरिश्ागरे।४६।१८७) 
“वयोः खपितयोः खामि भष भोजितयो- 

शयगे, को ॥ 
शथितत्नान्, वि, निद्रालुः । योखघातोः शतवतु- 
. प्रस्थयैन निष्यद्भेतत् ॥ 
शयुः, पु, ( येते इति ! भो +डः ।) अजगरः । 
इत्यस्ररः १८ चटथिविगेषः । यथा, ऋग्वेदे । १ 
२१२।१६॥ 

“याभिर्नरा अये याभिरव्ये ॥” 
“धे नरा नेतारावश्डिनौ पुरा पूवं स्मिन् काले 
अयते यतत्संच्नकाय ऋषये ।* इति तद्- 
माष्यम् ॥ शयाने, चि । यथा; ऋम्वेदे । ४। 
१८।६२। 

“कस्ते सातरं विधवामचक्रत् 
शयुं कस्यामजिर्घा चरन्तम् ॥* 

“कस्वत्तोऽन्यः ययं शयानं चरन्तं जाय्रतं 
बा त्तं सलिधांणत् !” इति तद्धाष्यम् ॥ ) 

(- 4, 

शरं 

| पुं भ्रजगरः । इत्युशाटिकोषः ॥ 
ष्या, सनो, (शो शयने + “.संन्नायां समजेति।” 
१। २।९८.८ । इति क्धप् । ) गुम्फनम् । इति 
भेदिनौ ॥ भौयते यतर सा । तत्पर्यायः । खय- 
नौयम् २ शयनम् ३। इत्यमरः ॥ तस्यम् 8 । 
इति जटाधरः ॥ शयनौोकम् ५। इति शब्द् 
रब्रावनौ ॥ तस्या गुणाः । 
“सुख यग्यासनं शव्यं निद्रापुरिश्तिप्रदम् । 
अमानिलदरं शस्तं विपरोतमतोऽन्यथा ॥ 
भूव्यानिलपित्तन्नौ ह हणो शुक्रवदिनो । 
खटा तु वादला प्रोक्ता पट्टो रूचोऽतिवा- 

तलः ॥” 

इति राजवज्ञमः ॥५॥ 
अपिच । 
“विदोषश्मनौ खटा तूलौ वातकण्ापडा । 
भूशय्या हइ ष्या काष्टपटौ तु वातला ॥* 
अन्यत् पुनराइ । 
“भूशष्या वातलातौव रूक्षा पित्ताखनाभिनो । 
सुशय्याशयनं बयं पुष्टिनिद्राष्टतिप्रदम् । 
अमानिलद्रं हष्यं विपरौतमतोऽन्यथा ५” 

इति भावप्रकाशः ॥ *॥ 
तद्वमनविधानं यथा,- 
“क्तपादावशौचचच भुक्ता सायं ततो खड । 
गच्छेत् शय्यामस्फ् टितामेव दारुमयीं प ॥ 
नाविशालां न वै भग्नां नासमां मलिनां न च। 
न च जन्तुमहीं शव्यामधिगच्छेदनास्त॒ताम् ॥* 

प्रियं यद्यस्य इर्मप्रादि । प्रतिग्रहसमर्येन 
शय्या न प्रत्छाख्येया । यथा यान्नवलक्छः । 
“कुशाः शाकं पयो च्छया मन्धाः पुष्य इधि 

कितिः। 
मांसशथ्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥* 
खतो श्यकदत्तशव्याग्रहणे दोषो यथा । ब्रह्म- 
पुराणम् । 
“शव्यालङ्कारवश्लादि प्रतिष्डद्य खलस्य च । 
नरकान्न निवर्तन्ते धेनु तिलमयीं तधा ॥* ‰॥ 
साच शओौत्तानाङ्किरोदेवताका। यथा, - 
“तरं छष्णाजिनं शय्यां रथमासनमेव च । 

अरौ तानाङ्किरसन्ते तत् प्रतिज्ञीत मानवः ॥* 
इनिशदित चवम् ॥ * ॥ 

पु याभिषिके शब्यापटकं यधा.-- 
“सर्वरब्रमल्ारं पष काय्य दिदस्तकम् । 
इस्तविस्तार उच्छ्राये दशाङ्व्थः सुशोभनम् ॥ 
खानां षह ठत्ता्षनान्वितम्) 
शय्यां हिगुणा दैष्यादनुमानं सपोटकम् ॥* 
इति देवोपुराशे बेलोक्याभ्युदयपादे पुष्याभि- 
षेकनामाध्यायः ॥ 

\ लौ (भर+ अप् ।) जलम् । इति भेदिनो ॥ 

उपानहौ तथा यानं तथा यत् प्राणवष्निं तम् । 

शरणं 

†रः, पु,(शृणात्यनेनेति । शृ गि हिंसे + “कदो 
रप् ।* ३।३।५७। इतिश्रप्)) बाणः, 
इत्यमरः ॥ ( यथाः रषः । १। ६९। 

“तव सन्लक्षतो मन्वैदुरात् प्रथमितारिभिः । 
प्रत्यादिश्चन्त इव भ इृ्टलच्यभिदः शराः \") 
दध्यग्रभागः। इति भेदिगो॥ दुग्धशरस्व 
नामान्तरम् । सन्तालिकः। दधिशरस्य नामा- 
न्तरम् । दधिसरः| दधेः कटरञ्च। 
इति रब्रमालादयः॥ ठणविगेषः। कांड़ा ईति 
हिन्दी भाषा। (यथा, महाभारते । १। 
१३८ । १५) 

"अचा; कलसाञ्नातो द्रोः शस््रभतां- 
वरः। 

गौतमस्यान्ववाये च शरस्तम्बाच्च गौतमः ॥*) 
तत्पयवायः । इषुः २ काण्डः बाणः४ सुच्ः५ 
तेजनः £ ग॒न्द्रकः ७ । इति रव्रमाला ॥ उत्- 
कटः ८ शायक्रः < चतुरः १० इचुप्रः ११ 
चुरिकायवः १२ विशिखः १३। भस्य गुणाः 
मधुरत्वम् । सतिक्तत्वम् ¦ कोष्णत्वम्। कफ- 
खआान्तिमदापरत्वम्। बलतवोव्यैकरारित्वम्। नित्यं 
निकेवितद्ेत् किञ्चि) तक दित्वञ्च। इति राजञ- 
निघण्टः ॥ अपिच) 
“भद्रसुक्ः शरो वा षस्त जनखच्ुवेष्टनः । 
सुक्नो मुच्ञातको बाणाः स्थुलदर्भः सुमेधसः ॥ 
सु्दयन्तु मधुरं तुवरं {आशिरं तथा । 
दादढष्छाविसर्पासमू अवस्ताचिरोमजिस् । 

इति विष्छुपुराणे ३ भर॑थे ११ अध्यायः ॥५ | दोषत्रयहरं ह्यं रेखडलासपयुज्यते #" 
तदहानफलं यथा । यान्नवल्कयः । इति भावप्रक्षाश्ः ॥ 
“बड हइधान्धाभयो पान च्छव्रमाल्यानुकेपनम्! | उशोरः। महापिरोतरः। इति च राज्ञ- ` 
यानं इच्च परियं श्यां दस्वात्यन्तं सुखो भवेत्॥”| निघण्टः ॥ हिंसा । इति भृधात्वथंदर्थनात् ४ 

(ज्योतिषोक्पञ्चमाङ्ः । यथ! साहित्यदर्पणे । 
४। २६४) 
“बेट खाग्निशराः शरै रिषवःखाग्निसाथकाः॥) 

,ज्ञो, (शरात् जायते यत् तत् । जन् + डः।) 
डेयङ्गवौोनम्। इति ईैमचन्द्रः ४ नवमौतम् । 
इति केचित् ॥ 
जच्छ, [न्] पुं, ( शरे शरवे जश्छ यस्व । ) 

कािकेयः। इत्यमरः ॥ (यथा, रवुः, ।३।२३। 
““उमादषाङ्खौ शरजन्मना यथा 
यथा जयन्तेन शचोपषुरम्दरौ । 
तथा कृपः सा च सुतेन मागधौ 
ननन्दतुस्त गेन तत्समौ ॥") 

पु, (श + शकादित्वात् अटन् ।) कुञ्य- 
शाकः । इति र्माला॥ ककलासः। इत्य- 

मरटोका ॥ ( यथा,-- 
“भदस कख्यां शरटः प्रविष्टः ॥“ 

इति हास्याशंवे ॥ } 
कतौ, (णाति दुःखमनेमेति। ख +स्युट्)) 

वहम् { यथा, महाभारते । १।१०६।४। 
““ततोऽग्िकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवाग्टषिः। 
दौप्यमानेषु दोपे शरणं एदिकेश ह ॥” ) 
रिता । इत्यमरः ॥ (यथा, वैवःभ्यश्रतके ९ १। 



श्रौ 
“त्यज संसारम सारं भज शरणं पाचतोरमणम्। 
विश्वसिहि अुतिशिखरं विश्वमिदं तव निदेश- 

कम् ॥") 
रत्तणम्। वधः। इति मेदिनो ॥ ॥ 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

शरणा, खो, प्रसारणो। इति शब्ट्रब्रावलो ॥ 
शरणागतः, वि, (शरणमागतः प्राप्तः ।) शरणशा- 
पन्नः । तत्पथायः। शरणापंकः२ अभिपन्नः 
शरणार्थो ४ इति विका र्डगेषः ॥ तद्रचणा- 
रक्षणयोः गुणदौषौ यथा,- 
“शस्त्र होनच्च भोतञ् टोनञ्च शरणागतम् । 
यो न रक्तत्यधर्भिीष्ठः कुम्भोपाके वसेद्युगम् ॥ 
राजसूयशतानाञ्च रक्तिता लभते फलम् । 
परमेश्वययुक्त्च धस्मण स भवेदिह ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्े प्रकतिखण्डे ५५ अध्यायः ॥१॥ 
श्रपि च। 

शरशागतरच्चां यः प्राणेरपि धनेरपि । 
कुरते मानवो क्ञानौ तस्य पश्यं निशामय ॥ 
सव्वपापविनिमन्नो व्र द्यहत्थामुखेरपि । 
भ्रायुषोऽन्ते व्रजेन् मोतं योगिनामपि दुलभम्॥ 
इति पाद्मे क्रिथायोगखारे गङ्गमाहात्मय 
८ श्रध्यायः ॥ अन्यच । 
““लोभादेषाद्यादापि यस्त्यजेत् शरणागतम् । 
ब्रह्महत्यासमं तस्य पाएमाहमं नोषिशः ॥ 
ण स्त्नेषु निष्कतिह टा महापातकिनामपि। 
शरणागतद्वातुस्तु न दृष्टा निष्कतिः कचित् ॥ 
इति वह्किपुराखे दानावखानिखंयनामाध्यायः॥ 

गरणार्धो, [न्] चरि, (शरणं अर्थयते इति । 
श्रथ +णिनिः।) शरणागतः। इति डेम- 
चन्द्रः ॥ (यथा, महाभारते । १1 १६२ ।१०। 

आगतस्य ग्द त्यागस्तथैव शरणार्थिनः । 
याचमानस्य च वधो बृशंसो गृहित बैः॥") 

शरणापकः, ति, ( शरणा्मपंयति भरात्ान- 
निति। श्रय + खल् । ) शरणापन्नः । इति 
दिकाण्डशेषः । 

शरणिः, स्त्रो, पन्याः। इत्यमरः ॥ सरन्यनयेति 
मरणिः नाख्नौति अनिः इदन्तात् पके ईपि 
सरणौ च। 
“सरणिः ओोशिवत्म नोरिति दन््यादौ रभसः। 
गुव, गि हिंसने इत्यन्प्ात् पूव्ववदनौ ¦ 
स्तालब्यादिञ्च | शभं शमे प्रदोप्ते च शरणिं 
पथि चावनाविति तालब्यादावजयः। इति 

लङ्कायां भरतः ॥ एष्व । इत्यजयः॥ (हिंसा 
यथा, ऋम्बदे । १।२१९। १६। 

“इमामग्ने शरणिं मोखषो नः ।” 
डे अग्नं नोऽस्मव्लम्बन्धिनीं इमाभिदानीं 
सम्पादितां शरणिं हिंसां व्रतलोपरूपां मौखष 
चमस ५** शरणिं श हिं सायामित्यस्मादौ- 
णशादिकः अनिः प्रत्ययः। “इति तद्धाखे सायणः 
शरणो, स्तो, ( शरणि + वा ङेष् । ) पन्धाः। 
प्रसारणो। इति शब्दरब्रावलो ॥ जयन्तौ । 
इति शब्द चन्द्रि का ॥ 

रे 

शरत् 
शर ण्डः,पु, पत्नौ । कामुकः । इति शब्टरब्नावरी॥ 

धृत्तेः। शरटः भूषणमेदः। इति मेदिनो ॥ 
चतुष्यात् । इति संि्षसारोशादिहत्तिः ॥ 

शरख्डः, चि, ( शृणाति भयमिति । गु हिमा- 
याम् +“शृरम्योञख ।“ उशा २।१०१। इति 

अन्धः। यदा, शरणमिव । शरण + “शाखा 
दिभ्यो यः।'” ५।३।१०३। इति यः! ) रक्ता 
कत्ता यथा,- 

“ध्येयं सदा परिभवश्रमभोष्टदटोहं 
तीथीस्प दं शिवविरिञ्धिनुतं शरण्यम् । 
खत्यार्तिहं प्रणतपालभवाश्विपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥ 

इति खोभागवतम् ॥ 
शर्या, स्तो, ( रण्ड + टाप् । ) दुर्गा । यथा 
“विषाभ्निभयघोरेषु शर्ड स्मरणाद्यतः । 
शरण्या तेन सा देवो पुराणे परिपत्यते ॥ 

इति देवौपुराशे देवोनिरक्ञाध्यायः ॥ 
:„ पु; वारिदः । वातः। इति विश्वः ॥ 

भरण्य: । इति शब्दमाला ॥ 
शरत्, [द] सनो, ( भृ हिंसायाम् + (“भृ दृभ- 
सोऽदिः॥" उशा १।१२९। इति अदिः ) 
वत्सरः ! (यथा, रघुः । १० १। 

“एृथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
किञ्चिदूनमनुनदः शरदामयुतं यवौ ॥*) 
ऋतुविग्रेषः। स चाख्िनकात्तिंकमा सदया 
कः। इत्यमरः ॥ तत्पथ्ायः। शारदा २ 
कालप्रभातः २। इति शब्दरतरावलो ॥ कांल- 
प्रभातम् ४। इति चिकार्डशेषः ॥ वर्षाव- 
सानः ५ भेघान्तः ६ प्राहडत्ययः ७ ( यथा, 
रषु; । 8 । २४। 
“सरितः कव्व तो गाधाः पथख्चाशानकरमान्। 
यात्रायै चोदयामास तं शक्त : प्रधमं शरत् | 
तेव जलगुणाः । 

शरधिः 
तस्या गुणाः । 
“शरदुष्णा पित्तकरं ठृशां मध्यवलावहा ।” 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
त्र जातफलम् । 

“नरः शरक्छ ज्कलब्धजन्मा 
भवेत् शकम मनुजस्तरस्तो । 
शरचिः सशोलो गुणवान् सुमानो 
धनान्वितो राजकुलप्रपब्रः ॥” 

इति कोष्ठौप्रदौपः ॥५॥ 
तब वर्णनोयानि यथा । चन्द्रपटुता । रवि- 
पटुता । जलशष्कता । अगस्यः । इंसः । ठषः 
सर्पः । ससच्छदः। पञ्चम् । श्वेतमेघः । धान्यम्। 
शिखिपक्तमदपात्; । इति कविकल्पलता ॥ 
"न पुः ०५५३०. कामयते 
कु कम +खिङः+ ।) कुक्रः। 
इति शब्टरन्नावलौ 

परत्यं, क्तौ, (शरदः पञ्चम् ।) सिताभ्मोजम् । 
इति शजनिघेष्टः ॥ ` 

,[न्] क्रौ, (शरदः प्व ।) कोजागर- 
पूकिंमा । यथा, 
“कोजागरः थरत्पव्बं शारदौ चूतपूिंमा ।” 

इति जटाधरः ॥ 
शंरतयष्य , क्रो, ( शरदः पुष्पम् । ) भ्राइल्थम् ।. 
इति राजनि ण्ट: ॥ शर दुद्वङ्खशुमञ्च ॥ 

शरद्, स्त्रो, (ख, + अदिः ।) शरत् । इत्यमरः ॥ 
शरदन्तः,पु,(शरदः तदाख्य-ऋतोरन्तो यस्मात्।) 
हेमन्तः! राजनिघं ण्ट; ॥ इति । 

शरदा, स्सो, वच्सरः। शरद्तुः। इति शब्द - 
रत्रावलो ॥ 
शरदिजं, वि, (शरदि जायते यत् । जन + डः। 
“प्राह्ठट्शरत्कालदिवां जे ।*६।२।१५। इति 
सप्तम्या भ्रलुक् । ) शरत्कालजातम् । यथा, - 

“नद्यः प्राहषिजास्तु पौनसकफण्वा साल्तिकाश- 
“वर्षासु नाभसं वारि सवनो द्विदमेव वा । प्रदाः 
सव्व शरदि हेमन्तं तडागं सारसन्तु वा ॥५॥ | प्या वातकफापहा: शरदिजा डेमन्तजा 
तवर ब्राद्यवायु्यधा,-- बिदाः । 
“वसन्ते दच्चिणो वातो भवेत् वषास पञ्िमः। | खन्तापं शमयन्ति संविदधते ओ शिथथवासन्तजा 
उत्तरः शारदे काले पूर्वो हेमन्तशेशिरे ॥* | स्तुष्णादादवमिच्रमात्तिं शमदा ग्ौकषो यथाख 

इति राजनिघं खटः ॥५॥ गुखाः ॥ 
अपिच। इति राजनिचश्टः॥ ` 
शारदञ्चानभिष्यन्दि लघु तत्परिकोत्तितम् । [रदुदाशयं, क्ली, शरल्कालोनसरोवरम् यथा,-- 

ईैमन्तिकं जलं लिग्ध बल्य ह्यं हितं गु्॥” 
इति राजवल्लभः ॥५॥ 

वैद्यकमते माद्राश्विनमासातकः । केचित्तु 
““ऋतुषट्कं समाख्यातं रवे राशिषु सक्र 

मात् ॥ 
मोरो तिषहषोौ पोकः पराहन् मिथुनककंटौ । 

“शरदुदाशये सार्घुजातसत्- 
सरसिजोदर्ोमुषा दृशा । 
सुरतनाथ तैऽशक्तदासिका 
वरद निश्नतो नेद किं वधः ॥” 

इति खोभागवते ।१०।३१।२॥ 
शरदुदाशये शरत्कालोनसरसि । इति ओोधर- 
स्वामो॥ सिंहकन्ध समृता वर्षा तुलाह्िकयोः शरत् । 

धनुर््ाहौ च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमौोनकौ ॥ 
अन्धं 
“शिशिरः पुष्यसमयो भ्रौ वर्षा शरहिमः । 

शरधिः, पुं, (शरा धोयन्ते ऽस्मि्िति । शर + 
धा + ̂ कमौश्धिकरथे च ।” ३।३।८२। 
दूति किः ।) तूणः । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 

माघादिमासयुग्म ; स्वच्छ तवः षट् क्रमादमो॥ राजन्द्रक पूरे । ३२) 
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शरम 

“लवा कवचं निवध्यं शरधिं कत्वा पुरो 
माधवं 

कामः कैरवबान्धवोदयषिया धुन्वन् धनु- 
धौवतो ॥* ) 

अरपुङ्का, स्तो पु, (शरस्य पुङ्ञेव आछतियस्वाः।) 
नोलोहक्ताकतिहल्तविशेषः। शरफोका इति 
हिन्दोभाषा । तत्पय्धायः। कार्डपुङ्कार बाण- 
युङ्का इषुपुङ्किका ४ श्ायकयुङ्खा ५ इषुयुङ्गा 
६। तस्या गुखाः। कटुत्वम् । उष्णत्वम् । छमि- 
वातस्जापडत्वम् । श्व ताया गुणाव्छत्वञ्च । 
इति राजनिघंर्टः ॥ रपि च। 
“शर पुङ्को यज्ञतञ्ञो इगुस्त्र षविष्ा पड; । 
तिक्तः कषायः कासाषज्चरश्वासडरो लघुः ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
बाणस्य पच्च, पुं ॥ ( करो, यन््विगेषः । यथा, 
खुश्ुते । १। ० । “तेषां गश्ड्पद शर पुङ्स्पं- 
फणवडिशसुखे इ इ एसणव्युडनचालनाह- 
रणार्थमुदिश्यं ते ॥* ) 

शर(ल)भः.पु, (कृणाति हिनस्तोति । गु हिंखा- 
याम् + “कृशृशलि कलिगरदिभ्योऽभव्।"उणा० 
३।१२२। इति अभच् । ) खगीन्द्रविशेषः। 
इत्यमर; ॥ तत्पय्धायः। महाखगः २ महा- 
स्कन्धौ २ महामनाः ४ अष्टपादः ५ महासिंह 
& मनसौ ऽ पर्व्वताश्यः८। इति राज- 
निर्घण्टः ॥ भरस्य लक्षणं यया, - 
“शरष्टपादूेनयन ऊदेपादचतुष्टयः । 
तं सिं इन्तुमागच्छन्मुनेस्तस्य निवेशनम्” 

इति महाभारतम् ।१२।११७ ! १२.॥ 
करभः । ( यथा, ऋतुसंहारे । १।२३। 

“श्वमति गवययुथः सब्वैतस्तोयमिच्छन् 
अरभकुलमजिह्भ प्रोदरत्यम्ब्, कूपात् ॥*) 
वानरविशेषः । इति मेदिनो ॥ इष्टः । इति 
जटाधरः ॥ ( विष्छुः। यथा, महाभारते । 

१३। १४९८ । ५२। 
“भरतुलः शरभो भौमः समयज्ञो इविहरिः ॥” 
दनुपुचविशेषः। यथा, तैव ।१। ६५।२६ । 
“शरभः शलभं व सूग्धाचन्द्रमसौ तथा । 

` एते ख्याता दनोवव ओ दानवाः परिकत्तिताः॥” 
नागविश्चेषः। यथा, तज्ैव । १।५७। ११। 
“विहङ्गः शरभो मेदः प्रमोदः संहता- 

पनः ५") 

अरभूः, पुं, ( शरे शरवणे भूरत्पत्तियेस्य । ) 
का्तिकेयः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

रमय, वि, (शरस्य विकारोऽवयवो वा । शर + 
“नित्यं हदशरादिभ्यः ।*४।२। १४४ । इति 
मयट् ।) शरनिरश्धितम् 1 यथा,-- 
<शरमयवर्दिषा कुशमयवरर्व्वाधवत् ।” इति 
स्मृतिः॥ . 

अरमज्ञः, पु. ( शरे शरवे मञ्ज इव । ) पर्चि- 
विशेषः, इति शब्दचन्दरि का॥ गोशधालिक ईति 
भाषा ( शरे बाणनिचेपादौ म्नः!) बाख- 
योदा च॥ 

प. 8 
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शरारिः 

| स्तो, नटो विथेषः। इति दिरूप- 
शरयुः+ ) कोषः ॥ दन्त्यसादिरयं शब्दः । इति 
बडइसम््तः॥ 

शरलः, चि, विगोतः। खच्छ्ठदयः । ह्चविगेषे 
णु । इति सारस्वताभिधानम्॥ 
भिति बहसम््रतः॥ 

'एरलकं, क्रो, जलम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

केयः । इति केचित् ॥ ( यथा, महाभारते । 
३।२३१। ८ । 
“खचारो ब्रह्मचारौो च शूरः शरवशोडवः ४१) 

शरवाकिः, पु, शरसुखम्। पदातिः। शरजोवो । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

शरव्यं, क्ती, ८ शरवे हिंसायै वाणथिक्षायै वा 
साधु । शङ् + “च गवादिभ्यो यत् ॥* ५।१।२। 
इति यत् । यदा, शरान् व्ययति । व्ये +डः ।) 
लच्छम्। इत्यमरः ॥ (यथा, मां , । 9 । २४। 

“विदधाति जनतामनःशरव्य- 
व्यधपटुमन्मथचा पनाद शङ्काम् ॥*) 
| पु, (शरस्याघातः । ) बाणाघातः। 

तत्पर्य्यायः । प्रचलाकः २। इति जटाधरः ॥ 
राटि, स्र, ( शरं जलं अटति प्रा्रोतोति। 
अट् + इन् । ) शरालिपक्तो । इति शब्टरब्रा- 
वलो ॥ । 

डः, स्तनो, शरालिपक्ौ । इति शब्दरतरा- 
वलो ॥ 

शरातिः, स्तो, ( शरं जलमततोति। श्रत + 
इन् ।) शरालिपक्तौ । इत्यमरटोकायां रामा- 
शमः ॥ 

;>पुं, (शराामभ्याखः ।) वाणशिच्ता । 
तत्पायः । उपासनम् २। इत्यमरः ॥ विक- 
षणम् ३ खुरली ४ शस्त्राभ्यासः ५। इति 
शब्दरन्रावलो ॥ 
रिः, पुं, (शरं जलं ऋच्छतोति । ऋगतौ + 

“अच इः ।“इति इः । ) शरालिपक्तौ । तत्प- 
यायः। आटिः भाडिः३। इत्यमरः॥ 
श्राडो 8 शराडी ५ भाडिका ६ शरालौ 9 
शरालिः ८ शराटिः € शरालिका १० । इति 
शब्द्र ब्रावलो ॥ ( यथा, ऋतुसंहरे । ४ । < । 

“प्रण ज्ञनोलोत्यलभथोभितानि 
शरारिकादम्बविघट्ितानि। 
प्रसद्रतोयानि सैवलानि 
सरांसि चेतांसि हरन्ति युनाम् ॥*) 

अस्य गुणाः । पवनापडत्वम् । चिग्धत्वम् । 
ख्टमलत्वम् । हष्यत्वम् । वातरक्तहइरत्वम् । 
डिमल्श्च। इति राजवनज्ञभः ॥ भ्रपि च। 
““इंससारसकाचाच्वकक्रौञ्चशरारिकाः। 
नन्दौमुखौोरुकादम्बाः वला काद्याः वा; 

ख्ताः॥ 
श्रवाः पित्तहराः सिग्धा मधुरा गुरवो दिमाः। 
बातङ्ग अप्रदाश्चापि बलश्क्रकराः सराः +” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

शरास्यं 

शरारुः, नरि, ( शातोति। शू + “शुवन्धो- 
रार: ।* ३।२।१०३ । इति भारः! ) हिल 

इत्यमरः ॥ 
शरारोपः, पुं, (गरस्यारोपो यस्मिन् । ) धनुः । 
इति जटाधरः ॥ 

शरालिः, सनौ, शरारिपक्लौ । इति शब्दरता 
वलो ॥ 

; पु, (शरवे उद्धवो यस्य ।) कार्ि-[शराखिका, सनो, शरारिपक्चौ । इति शब्द्रतरा- 
वलो ॥ 
शरालौ, खो, शरारिपचौ । इति शब्दरवा- 
वलो ॥ 

पेक्ञौ, ( शरं जलं भवति रल्नतोति। 
अव रक्षणे +भ्रण् । ) सत्पात्रविशेषः। शरा 
इति भाषा । तत्पायः) वंदमानकः २। 
इत्यमरः ॥ सात्तिकः ३ सराव: ४ शाला- 
जिरम् ५ पार्थिवम् & खत्कांस्यम् 2 । इति 
शब्दरब्नावलौ ॥ (यथा, भायधासपशत्याम् । 
१२६ । 
“उदितेऽपि तुहिनग इने गगनप्रान्ते न 

दौप्यते तपनः । 
कठिनष्लपूरपूं शरावशिरसि प्रटोए इव") 
कुड़वदहयपरिमाणम् । तत्त॒ चतुःषष्टितोल- 
कातककम्। सेर इति भाषा तत्पर्यायः। 
मानिका) इति शब्दमाला वैद्यकपरि- 
भाषा च॥ 
रावती, सनो, (शरास्तुणविशेषाः सन्त्यस्या- 
-मिति। शर+मतुप्। “शरादोनाच्च ।*६। 
३। १२० इति दौः ) नदोवियेषः । इत्य- 
मरः ॥ (यथा, महाभारते । ६ । € । २०) 
“शरावतीं पयोष्णौच्च वेखां भोमरवोमपि ॥” 
लवस्य राजधानो |. यथा, रघुः । १५। <७। 
५स् निवेश कुशावत्यां रि पुनामाङशं कुशम् । 
शरावलत्यां सतां सूङ्गेः जनिताश्रुलवं लवम् ॥") 

शरावार्, ज्ञी, (शरावस्य अर्दम् । ) कुडवपरि- 
माणम् । तन्तु हाविंशत्तोलकाःमकम् । भ्राधसेर 
इति भाषा । इति वैद्यकपरिभाषा ॥ 

शराञ्रयः, पु, ( शराामाश्रयः । ) तूणः । इति 
देम चन्द्रः ॥ 

शरासनं,क्गी, (शरा अस्यन्तं लिप्यन्ते ऽनेनेति । 
रस +करणे ख्युट्।) धनुः। इत्यमरः ॥ 
( यथा, रघुः ३।५२॥। 

“स एवमुक्ता मघवन्तसु्,खः 
करिष्वमाणः सशरं शरासनम् ॥” 

पुं, तराद्पुच्चाणामन्यतमः । यथा, महा 

भारते। १।११७। ४। 

“चिन्रोपचित्रौ चित्राच्तशषारुचिवः शरा- 
सनः ॥*) 

शरास्यं, ज्ञो, ( शरा भय्यन्त ऽनेनेति। भ्रम् + 
ख्यत् । ) धनुः । थथा. 

““चिच्छेद तस्य तान् बाणान् शरास्य्च 9 
। 

युयुधाकतैऽतिसंरन्भौ परष्यरवपेषिणौ ॥” 



शरौरं 
ति म्गाकख्टेयपुराखे जमिनिखच्छं पुरां 
परिपूरखम् ॥ 

भथरिमा, [न्] पु, (सजाति यौवनमिति शृ+ 
“हषषटङस्तुगृभ्य इमणिच् ।* उख्!° ४।१४७। 
इति इमि! ) प्रसवः। इति सिडान्त- 
कौसुख्यासुणादिहत्तिः ॥ 

शरो, सनी. परकादणम् । इति भावप्रकाशः ॥ 
भरोरं, ज्ञो, (थु + ^कृथुपृकटिपरिशौटिभ्य 
रन्)” उशा ४।३०। इति ईैरन्। ) 
शोत रोगादिना यत्। तत्पायः । कलै- 
वरम् २ गाव्रम् ३ वपुः ४ संहननम् ५ वषं ६ 
विग्रहः ऽ कायः ८ देः < मूर्तिः १० तनुः 
११ तनूः १२ । इत्यमरः ॥ चेचम् ९२ युरम्९४ 
घनः १५ अङ्गम् १६ पिण्डम् १७ । इति राज- 
निर्ंण्टः ॥ भूतात्मा १८ ; १९ 
स्कन्धः २० प्रः २९१ कुलम् २२ बलम् २२ 
श्रास्ा २४। इति जटाधरः ॥ स्कन्म् २५। 
इति अब्दर्ञावलो ॥ इन्दरियायतनम् २६ भरः 
9 भूत्तिभ्रत् २८ कर्णम् २८ वेरम् ३० 
खश्चरः ३१ वन्धः ३२ युद्रलम् ३१ । इति हेम 
चन्द्रः ॥*॥ शरौरधन्धा वथा,-- 
“अरोरे भ्मसादते प्रतिविम्बः स चानः । 
जोवस्तव्रान्तरो स्थ उवाच विनयं विसम् ॥ 

जोव उवाच । 
संटुक्तिव्वा कदुक्तिष्वा कोपः सन्तोष एव च । 
नोभो मोड कामश्च श्ुत्पिपासादिकच्च यत् 
ख्लोल्यं काशेगञ्च नाशश्च दशयाहशय खमुञ्जवम् । 
व्ये शरोरधम्पख न जौोवस्व न चानः ॥ 
सत्त्व रजस्तम इति शरोर तिगुणासकम् । 
तश्च नानाप्रकारञ्च प्रबोध कथयामि ते॥ 
किञ्चित् खत्वातिरिक्तञ्च किञ्डिटेव रजो- 

ऽधिकम् । 
तमोऽतिरिक्ष किञ्चिच ने घमं कुदचिच्छ नै ॥ 
सत््वाइया च सुक चछ कार्मेच्छ।! च रजो- 

गुणात् । 
लमोशुषाव्जौ विसा कोपोऽ्धार एव च ॥ 
कोपात् कदुक्तिनिंयतं कदुक्चा शनरुता भवेत् । 
लया चाप्रियता सद्यः शचः कः कस्य भूतले ॥ 
कोवा प्रियोऽप्रियोवा कः किंमित्रंको 

रिपुभुवि । 
इन्द्रियाणि च जौोवानि सवच शतुमितरयो; ॥” 

` इति ब्रह्मवेवतते च कष्णजग् खण्डे २४ भः \*॥ 
भय स्लोपुंखयोः सरववाक्गानि एादाग्रादिभिरः- 
पथन्तानि । प्रपदम् १ अद्धि; २ गुलफःरे 
पाश्णिं; ४ ज्वा ५ जानु ६ ऊरः ७ वङ्कशः८ 
कटिः ९ व्रिकम् १० नितम्बः ११ स्फिक् १२ 
वस्तिः ११ उपः १४ कङन्दरम् १५ जघनम् 
१६ जठरम् १७ नाभिः १८ वलिः १९ स्तनः२० 
चुचकम् २१ क्रोड़म् २२ रोम २३ कचः २8 
शरस: २५ वच्चः २६ टोः २७ पाश्चैः रण 
प्रमण्डः २८ कुपरः ३० उस्तः ३१ प्रकोष्ठः ३२ 
मिन्धः ३२ भरङ्लिः २४ शङ: २५ करभः 

= © 

शरीरं 

३६ नखः२० परव्वश८ चपेटकः ३८ कण्ठः ४० 
शिरोधिः४१ श्मश्रु ४२ मुखम् ४३ भोष्ठः ४४ 
चिबुकम् ४५ हनुः ४६ कम् ४७ तालु ४८ 
रदः ४८ जिष्धा ५० नासा ५१ शुः ५२ गण्डः 
५३ लोचनम् ५४ अपाङ्गः ५५ तारा ५६ 
क्थः ५७ भालः ५८ मस्तकम् ५८ केशः ६०। 
दति कविकल्प लता ॥ * ॥ 
परमेश्वर शररत देवानासुत्यत्तिवंधा,-- 
“सबव्वं' टेवाः सपितरो 
विष्णोः सकाथादुत्पत्रा इतोयं वैदिकौ चुतिः॥ 
अग्निस्तथाभ्िनौ गौरो गजवक्तो भुजङ्गमः । 
कात्तिकयस्तथादित्यो मातरो दुर्गया सह ॥ 
दिशो धनपतिविष्णुधर्मभा रुद्रः शशौ तथा । 
पितरञ्च ति संभूताः प्राधान्धं न जगत्पतेः ॥ 
हिरख्ड गर्भस्य तनौ सव्वं एव समुडवा; । 
पथक् एक् ततो गव्वं' वहमानाः समन्ततः॥ 
अं योग्ब सव हं याज्य इति तैषां खनो महान्। 
श्रुयते देवस्मितौ न्धखागरसन्िभः ॥ 
तेषां विवदमानानां वड्किरुल्ाय पार्थिव । 
उवाच मां यजखं ति ध्यायध्व' मामिति ब्ुदन्॥ 
प्राजापत्यमिदं नुनं शरोरं मदिना क्षतम् । 
विनाशमुपपद्येत यतो नाहं मानम् ॥ 
एवमुक्चा शरौरन्तु त्यक्तु वद्िविविं नियौ । 
निर्गतेऽपि ततस्तस्िंस्तच्छरोरं न शोते ॥ 
ततोऽश्डिनौ मूत्तिमन्तौ प्राणापानशरोरनौ । 
आवां प्रधाना विल्येवसूचतुर्याज्यवत्तरौ ॥ 
एवसुक्ा शरोरं तौ विहाय कबिदाखखितौ । 
तयोरपि चयं कला चोखं ततूपुरमाखितः ॥ 
ततं वा्रवौद्ौरौ प्राधान्यमपि संखितम्। 
साप्येवसुक्ता केताततु निशक्राम बहिः शभा ॥ 
तया विनापि दत् शेतं वागूनं व्यवतिष्ठते । 
वतो गखपति्व्बाक्यमाकाभथाख्छोऽब्रवोत्तदा ॥ 
न मया रहितं 0 दूरतः । 
कालान्तरेत्येवसुक्का सोऽ म्य देहतः ॥ 
एथग्भूतस्तथा प्येतच्छरोरं ५.८.४ब् 1, 
विना सख्यश्च तत्वे न तथापि न वियते ॥ 
शुषिरेस्तु विदहोनन्तु दृद्टा चेतरं व्यवसितम् । 
शरौरधातवः सब्बे ते बरुयुव्बाक्यमेव हि ॥ ` 
अस्माभिर्व्यतिरिक्षस्य न शरौरस्य धारणम् । 
भवतोत्येवसुक्का तै जडः सव्व' शरोरिशः ॥ 
तैरव्यपेतमपि चेतरं पुरुषेख प्रपाख्यते 
तष्टा त्वज्वौत् स्कन्दः सोऽडइक्कारः प्रको- 

;॥ 
सया विना रौरस्व सश्र तिरपि नैष्वसे । 
एवसुक्का शरौरान्त सोव्यपेतः एधक् खितः ॥ 
तैनाकतेन तत् चैवं विना मुक्षवदाखितम् । 
तदद्टा कुपितो भातुः ख भादित्यः प्रकौर्तितः 
मया विना कथं चेतमिमं चखमपोश्मे । 
एवसुक्काथ यातः स तच्छरौरं न शोखते ॥ 
ततः कामादिरुखाय गणो मादकसंज्ितः। 
न मय व्यतिरिक्षस्य शरोरस्य व्यवखितिः ॥ 
एवगुक्ञा स यातस्तु शरोरं तन्न शोख्ते । 

| 

रौर 
ततो मायाब्रवौत् कोपात् खा च दुर्गां एरकौ- 

सिता ॥ 
४ प पुनः । 

; ससुत्तश्यरूचु्ं व वचो महत् ॥ 
नाख्माभो रितं कायं भवतोति न संशयः । 
चतस भागता: काष्टा अपयाता: चणात्तदा ॥ 
ततो धनपतिर््वाुमंध्यं तत्पक्तसम्भवः । 
अरोरस्येति सोऽप्य वमुक्ता मूदीनगोऽभवत् ॥ 
ततो विष्ोमेनो ब्रूयात् नायं देहो मया विना 

चणमय्युखरे सातु मित्यक्वान्तदं घे पुनः ॥ 
ततो धर््रोऽजरवोत् सव्वेमिदं पालितवाइनम् । 
इदां मय्युपगते कथमेतद्विष्यति ॥ 
एवमुक्ता गते धर्मे तच्छरौरं न भौखते। 
ततोऽब्रवौन्महादेवधाव्यक्ञो भूतनायकः ॥ 
सहकंन्नो मया हनं शरौरं नो भवेद्यथा । 
एवमुक्ता गतः शन्धुस्तच्छरोरं न शौधते ॥ 
तहा पितरोचस्त साचा यावद्भिः । 
प्राणान्तरेभिरेतञच शरौरं भौत भर् वम् ॥ 
एवसुक्का तु तं दें त्यक्तान्त्षौनमागताः । 
अग्निः प्राणः भपानख अकाश व धातवः ॥ 
चेतरं तदच्वदंकारो भानुः कामादयो मया । 
काष्टा खौं गश्भुखं वेन्दरिया्य॑काः ॥ 
एतेमंकन्तु तत् चेर सुक्ञाविव सुसंस्थितम् । 
खोमेन पास्यमानन्तु पुरुषेशेन्दुरूपिणा 

यथधा,- 

“शरोरमापः सोमख विविधं चाच्रमुच्यते । 
प्राणो छ्ग्निस्तथादित्यच्तिभोक्षा एक एव तु" 

इति माख्ड़ २१५ भरष्यायः ॥५॥ 
मानसकायिकङ्ग शसाध्यत्रतं यथा,- 

धरणुग्वाच। 
“कथमाराध्यसे देव भक्तिमदिर्मरर्विभो । 
स्मोभिर्वा सर्वमेतग्ध शंस त्वं भूतभावन । 

वाराह उवाच । 
भावसाध्यसब्ं देवि न वित्तं नं जपैरहम् | 
खाध्यस्सथापि भूतानां कायक्त शं वदामि ते॥ 
कन्यशा मनखा वाचा मचित्तोयोनरो 

भवेत् । 
तस्य व्रतानि वश्छेऽहं विदिधानि निवोध मै॥ 
अहिंसा सत्थमस्तं यं ब्रह्म च मकस्कता । 
एतानि नितु धराधरे॥ 
एकभकं तधा नक्मुपवासादिकञ्च यत् । 
तत् सवव कायिकं पुंस व्रतं भवति नान्यया” 
इति वारा सत्वतपोपाख्याननामाध्वायः ॥ 
शरौरजः, पु, (शरौरात् जायते इति । जन + 
डः ।) रोगः । कामदेवः ! (यथा मह्ताभारते 
१।.१००। ४६। 

------------ 



शरौरौ 
"नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय शान्तनुः} 
शरोरजेन तोत्रे दद्यमानोऽपि भारत ॥) 
युच्चतः। इति धरणिः । ( यथा, महाभारते । 
१३।२४।४। 
“इति षष्टो मया राजन् पराशरथरोरजः ! 
अव्रवोन्निपुणो धमं निःसश्यमनुत्तमम् ॥”) 
देहजा, वरि । यथा,-- + 
“शरोरजैः कश्दोषैव्योति खावरतां नरः । 
वाचिकैः पत्चिखगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥” 

इति प्रायशित्ततच्छम् ॥ 
शरीरसंस्कारः, पु, (शरोरस्य संस्कारः!) देह- 
संस्कार कमम । शरौरस्य शोभनं माजेनच्च ॥ 

शरौरावरणं क्री, (शरोरस्य आवरणम् ।) चग । 
इति राजनि्ेरटः ॥ कायवै्टनच्च ॥ ( वी । 
यथा, महाभरते । ॐ । १८५ । ४२। 
“विचिषरैविंविधाकारैः शरौरावरशरपि । 
विचिवेख र्थैभग्नं हेते गजवाजिभिः ॥”) 

शरौरौ [न्] पु, (शरौरमस्यास्तौति । शरौर + 
इनिः।) शरोरविशिष्टः । तत्पर्यायः । 
“भवोड्वौ च प्राणौ तु शरोरिजन्ध् जन्तवः । 
प्राणशश्धच्चेतनो जम्भौ चित्तन्तु दयं मनः ॥* 

इति जटाधरः ॥ 
शरोरिलचणं यथा,-- 
“गर्भाशयगतं शुक्रमार्तवं जोवसंन्नकः । 
प्रकञतिः सविकारा च तत् सवे गर्भसंन्नकम् ॥ 
कालेन वितो गर्भो यदङ्गोपाङ्कसंयुतः । 
भवेत्तदा स मुनिभिः शरौरोति निगद्यते ॥ 

` अङ्गोपाङ्गसंयुतः व्यक्ताङ्गोपाङ्गः । 
“तस्य तवङ्गान्यु पाङ्गानि ज्ञात्वा सुखुतशा स्तः । 
मस्तकादभिधोयन्ते शिष्याः शुत यब्रतः ॥ 
श्राद्यमङ्गं शिरः प्रोक्तं तदुपाङ्गानि कुन्तला; । 
तस्यान्तमंस्तुलङ्गब ललाटभ्नूयुगं तथा ॥ 
नेव्रहयं तयोरन्तवत्तते ह कणोनिके । 
दृषिहयं कछष्णगोलौ श्वेतभागौ च व्मनि ॥ 
पच्छाखपाङ्गो शङौ च कर्णौ | 
पाणिदियं कपोलौ च नासिका च प्रकोत्तिता॥ 
श्रोष्ठाधरौ च कण्छौ मुखं तालु इनुदयम् । 
दन्ताञ्च दन्तवेष्टाख्च रसना चिबुकं गलः ॥ 
हितौयमङ्ग मौवा तु यया मूर्बा विधायते । 
तोयं बाइयुगलं तदुपाङ्गान्यधो हुवे ॥ 
तस्योपरि मतौ स्कन्धौ प्रगण्डौ भवत स्वधः । 
कफोणियुग्म तदधः प्रकोष्ठयुगलं तथ) ॥ 
मणिबन्धौ तले हस्तौ तयोाह्ूलयो दथ । 
नखा दशते खाप्या दश च्छेदय; प्रकोत्तिताः। 
चतुर्ध॑मद्ग वन्तस्तु तदुपाङ्गान्यय हुवे । ` 
स्तनौ पुंसस्तथा नाया विशेष उभयोरयम् ॥ 
-यौवनाममने नायाः पौवरौ भवतः स्तनौ । 
गर्भवत्याः प्रसूतायास्ताषैतौ च्ौरपूरितौ ॥ 
दयं पुर्डरोकेण सदृशं स्यादधोमुखम् । 
ज्ञाग्रतस्तदिकसति ख्वपतस्तु निमोलति ॥ 
श्राशयस्तत्त् जोवस्य चेतनाखानसुत्तमम् । 

३१ 
शरौरौ 

चेतनाखानसुत्तममिति अयमभिप्रायः । 
“चेतनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । 
केशलोमनखा ग्रान्तर्मलं द्रव्यगुरर्विना ॥* 
इत्य, क्षवता चरकेण सकलं शरोर चेतनाख्यान- 
मुक्तं तदपेच्तया हदयं विशेषतश्चेतनावसखान- 
मिति। 
“कच्चयोव चसो: सन्धो जलुणो | । 
कन्चे उभे समाख्याते तयोः स्याताच् वत्तौ ॥ 
उदरं पञ्चमं भागं षष्ठ पाठं हयं मतम् । 
सण््ठवंशं ष्ठन्तु समस्त समं स्मृतम् ॥५॥ 
उपाङ्गानि च कष्यन्ते तानि जानौहि यन्नतः। 
शोणिताज्जायते द्चोहा वामतो छदयादधः ॥ 
रक्तवाहिशिराणां स मूलं ख्यातो महर्षिभिः । 
छ दय)दामतोऽधञ्च फुपफुसो रक्तफोणजः ॥ 
अधो दच्तिष्यतञ्चापि हदयाद्यक्ततः खिति: । 

| तत्तु रच्नकपित्तस्य स्थानं शोणितजं मतम् ॥ 
अधस्तु दकिषे भगे दयात् क्रोम तिष्ठति । 
जलवाहिशिरामूलं ठष्णाच्छादनक्ष््लम् ॥” 
क्लोम तिलकं एतत्तु व।तरक्तजम् । अरवराह च 
हदवाग्भटः । । 
“रक्गादनिलसंयुक्तात् कालोयकंसमुद्धवः ।* 

$ इति। 
““मेदःभोखितयोः साराद्बुक्षयोयुंगलं भवेत् । 
तौ तु पुष्टिकरी प्रोक्तौ जठरख्धस्य मेदसः ॥ 
उक्ताः सास्य व्यामः पुंसामन्ताखि 

सूरिभिः। 
अदव्यामेन होनानि योषितोऽन््राणि निर्दियेत् 
उण कञ्च कटो चापि विकं वस्तिख वं चयौ । 
कर्डराणां प्ररोहः स्यानृमेदूा शां वौ मू त्रयोः ॥ 
ख एव गर्भस्याधानं कुाद्रभाशये खियाः । 

तस्यास्तुतोधे तवावत गर्भश्या प्रतिष्ठिता । 
हषणौ भवतः सारात् कफाङ्मांसमेदसाम्॥ 
वौब्यैवाहिशिराधारौ तौ मतौ पौरुषावहौ । 
गुदस्य मानं सवस्य सवै स्यावतुरङ्गलम् ॥ 
तवर स्युवलयस्तिखः श ् वावत्तनिभास्तु ताः । 
प्रवाहदिखौ भवेत् पूर्वा सादङ्लमिता मता ॥ 
उस्षज्निनो तु तदधः सा सा्दाङ्कलसुम्धिता । 
तस्या श्रधःशम्बरणौ स्यादेकाद्लसग्द्रिता ॥ 
भर्बाङ्गलप्रमाणन्तु बुधेगदमुखं मतम् । 
मलोत्सर्गस्य मार्गोऽयं पायुदहे विनिर्मितः ॥ 
एसः प्रोधौ स्मृतौ यौ तु तौ नितम्बौ च 

योषितः। 
तयोः कुकुन्दरे स्यातां सक्थिनौ तवङ्गमष्टमम् 
तदुपाङ्गानि च ब्रूमो जानुनो पिर्डिकादयम् । 
जङ्क हं घुटिके पाष्णीं तले च प्रपदे तथा। 
पादावङ्गलयस्तव्र दश तासां नद्डा दश ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
(च्ेवन्नो जीवात्मा । यथा, मनुः । १।५३। 
“तस्मिन् पिति तु खसे कल् 

४4 
अतस्तस्िंस्वमोव्य।प्े प्राणिनः प्रलपन्ति दि।॥* 

३३६ । 

श ङ्नाभ्या क्ति्योनिस्त्यावत्ता खा च कौ्तिता 

शकरा 
शसः, पु, ( शृ हिंसायाम् + “गृ, च्ििवरप्य- 
सोति।” उणा० १।११। इति डः ।) करोधः। 
वच्यम् । इति मेदिनो ॥ बाणः । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ अयुधम्। इति सिदान्तकौसुद्या- 
मुखादिहत्तिः ॥ (हिसा) यथा, ऋग्वेदे । ६ । 
२७। ६ । 

“ठ चौवन्तः शरवे पत्यमानाः ।* 
“आरव डिसायै ” इति तद्भाष्ये सायणः ॥ 
गन्धर्वविशेषः। यथा, मड्ाभादते। १। 
१२३ । ५५। 
“विण्वावस्मुंमन्ध् च सुचन्द्र शरस्तथा ॥" 
हिंसके, वि । यथा, तवेव । 9 । ७१।१। 

“दिवा नक्तं शरुमस्मद्युयोतम् ॥* 
“श्रः हिंसकम् ।“ इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

शरेष्टः, पु, भासः । इति जटाधरः ॥ 
शवर कः, यु, ( शकार + ^ वुच्छणकठेति ।” ४ । 
२। ८० । इत्यनेन कः ।) मषुरजम्बोरः । इति 
राजनिधं र्टः ॥ 

शर्वारजा. स्त्रो, (शकं राञ्ज यसे इति । जन + डः, 
च्ियां टाप्।) बखिताखण्डः। इति राज- 
निधं र्टः ॥ 

शवंरा, सनो, खण्डवि क्तिः । चिनो इति भाषा। 
तत्पायः । सिता २ । इत्यमरः + शक्तोपलारे 
शक्ता ४ सितोपला ५। इति रन्रमाला॥ 
मोनाण्डौ ६ शता ७ मब्यण्डिका ८ भरहि- 
च्छ्रा < सुकिकता १० गुडोद्धवा १९ । अस्या 
गुणाः । मधुरत्वम्। शोतत्वम् । पित्तदार- 
खमरक्षटोषभ्वान्तिक्लमिकोपना शित्व् । इति 
साधारणशकरागुणाः ॥ ५ ॥ 

अध शकराविशेषगुणाः । 
“चिग्धः पुष्डुकशकरा हितकरो च्ौधे चये- 

ऽरोचके 
चच्चुष्या बवन शुमधुरा रुचा च वंधे- 

च्ुजा । 
ष्या ढिबलप्रदा खम इरा शयामेद्धजा 

शौतला 
सिग्धा कान्तिकरौ रखालजनिता रशं च्ुजा 

पित्तजित् ॥ 
` इति पचे चथेकंरागुणाः ॥*॥ 

“यावनालौ हिमोत्यन्ना हिमाल हिम करा। 
चुद्रशकरिका चुद्रा गुडजा ज खबिन्दुजा ॥ , 
हिमजा शकरा गल्या सोक्ता तिक्ताति- 

पिच्छिला। 

वातच्नौ सारिका रुच्या टादपित्ताख्लदायिनो ॥१ 
इति यावनाल्र्कारागुष्शाः ॥१॥ 

“प्ौतजान्या कर्करजा माधवी मशेशकरा । 
माचिका शकरा प्रोज्ना सिताखण्डख खण्डकः 
सिताखण्डोऽतिमधुरबसुष्यग्कर्दिनाथनः । 
कुष्टव्रणकफश्वासहिक्ता पित्ताखदोषनुत् ॥ 
यवाखशक्रंरा तन्धा सुधामोदकमोदकः । 
तवराज्ञः खण्डसारः खण्डजा खण्ड मोदकः ॥* 

स्वक्ष्ीभ्यो निवत्तन्ते मन म्लानिख्च्छति ॥) इति राजनिषं ण्ट: ॥*०॥ 



शकरा 
श्रपिच। 
“मद्छण्डिकाः खण्डसिता गुणशेष्ठा यथोत्तरम् 
विमलाः शोतलाः लिग्धा गुव्वेयः खादुतराः 

सराः ॥ 
हष्यास्तुषाक्षतन्नौ णर क्षपित्तानिलापडाः | 
मब्ण्डो ्राहिणौ बल्या कषाया वातजिद्- 

गुरः ॥ 
खण्डं गुरु सरं रच्य' वातन्न बलपुष्टिदम्। 
सितोपला सरा गुर्वी वातन्नौ न कफप्रदा ॥* 

इति पष्यापव्यविषेकः ॥१] 
अन्यश्च। 
“शकरा ज्वरपित्ताखङमू चटा दिंटषापडा । 
ठष्णान्नस्तवराजस्तु ज्वरद्ा ह खपित्तनुत् ॥ 
ससिकाफाणितगुडखशण्डमव्यर्डिकासिताः । 
निग्यैला लघवो ज्ञ याः शोतवोया यथोत्तरम् । 
यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥* 

इति राजवङ्ञभः ॥*॥ 
किञ्च । 
“खण्डन्तु सिकतारूपं सुश्वेतं श करा सिता । 
सिता सुमष्ठुरा रुच्या वातपित्ताखदाहजित्। 
म् च्छादिच्चरान् इत्ति सुशौता शुक्र- 

कारिणो 
भवेश्धुसिता भीता रक्षपित्तदरो लघुः । 
सितोपला सरा लघौ वातपित्तहरो हिमा ॥१॥ 
मधुजा शकरः रूक्षा कफपित्तष्रो गुदः । 
छद्यतो मारढड दाहर क्षकत्तवरा हिमा ॥ 
यथा यथेषां ने ल्यं मधुरत्वं तथा तथा । 
खं हलाधघवभेत्यानि रसत्वञ्च तथा तथा ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
उपला । कपरांशः । ( यथा, महाभारपे। 
३।५५।२। 
“ततो वायुरहान् शोघ्रो नोचैः शद्वरवर्घणः॥ 
शकरान्वितदेशः । रोगमेदः। शकलम् । इति 
मेदिनो ॥ शकंरारोगस्य निदानचिकिलादि- 
म॒व्रलच्छरशब्दे द्रष्टव्यः ॥(कूर्म चक्रस्य पुच्छदेश- 
ख्थितदेश विशेषः । यथा, मार्कख्डेये । ५८।३५। 
“तारक्तुरा छयङ्गतकाः शकंराः शास्पम- 

वेश्मकाः ॥*) 
शकराचलः, पं, (शक रामयोऽचलः ।) दानार्थं 
कर्व्रिमशर्करामयाचलविशेषः। अस्य विवरणं 
पब्ब तशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

शर्काराधेतुः, स्त्रो, (शक्कराभिनिंभ्िता धेनुः ।) 
दानाथशकरानिग्धितधेनुः। तदिधिर्यथा, 

„ ओहोतोवाच । 
“सदव्छ शकराघेनु खृणु राजन् यथाथेतः। 
अनुलिप्त महोष्ठ छष्णाजिनकुथोत्तरे ॥ 
नुं शकंरया राजन् कत्वा भारचतुष्टयम् । 
उत्तमा कष्यते एद्धिशतुधां शेन वत्छ कम् ॥ 
तदं मध्यमा प्रोक्ता कनिष्ठा भारकेण तु । 
तदत् वतक्ष' प्रकुर्व्वोत चतुर्थांशेन तच्छतः ॥ 
अथ कुर््यादषट ते खरे पतिसत्तम । 
खशरत्या कारयेद्घेनुं यथा लानं न पौडयेत् ॥ 

| 

२२ 
श्रकरो 

शकरा शकरौ 
सब्यबोजानि संस्थाप्य चतुर्दिक् | । ईश्वर उवाच । 
सौवर्णसुखश्ङ्गगणि मौक्तिकानयने तथा ॥ कंरासपमीं वच्छे तइत् कल्प्मषनाशिनोम् । 
गुडन तु सुखं काय्ये' जिह्वा पिष्टमयो तधा । | अआयुरारोमभ्यमेग्वय्य ययानन्तं प्रजायते ॥ 
कम्बलं पटृसूत्रेण कणठाभर भूषितम् ॥ माधवस्य सिते पत्ते सप्तम्यां क्र पत्ततः । 
इ्तपादां रौप्यखुरां नवनोतमयस्तनोम् । | प्रातः खात्वा तिलैः शलः शल्क मास्यानु- 
प्रशस्तपत्रश्चवरां सितचामरभूषिताम् ॥ 
पञ्चरब्रसमायुक्तां वस््ेराच्छादितां तथा। | खण्डिले पद्ममालिख्य कुद्ुमेन सकथिंकम् 
गन्ध पुष्यरलङ्कत्य ब्राह्मणाय कुटस्बिने ॥ तस्म नमः: सवित्रे तु गन्धपुष्पं निषेदयेत् । 
ओओतियाय दरिद्राय साधुषत्ताय धमते; | .स्थापयेदुदङुम्भच्च शकं रापात्रसयुतम् ॥ 
वेदबेदाङ्गविदुषे ्राहिताग्नेविंथं षतः ॥ शल्क वस्त्ेरलङ्घत्य शल्कमाल्यानुलेपनेः। 
अदुष्टाय प्रदातव्या न तु मस्षरिणे प । सुवर्णाश्वसम युकं मन्तेणानेन पूजयेत् ॥ 
अयने विषुके पुर्छे व्यतो पाते शशिच्षथै ॥ विष्डवैदमयो यस्मात् वेदवादौति पव्यते । 
एषु पुण्यं षु कालेवु यदृच्छा वा खदापयेत्। | तभेवाखतसवब्वेस्तमतः कान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
सत्पात्न्तु द्विजं दृटा आगतं चोवरियं खे ॥ | पञ्चगव्यं ततः पोत्वा स्वपित्तत् पाड तः चितौ । 
तादृशाय प्रदातव्या पुच्छदेशे विग्द्य च। | सौरसूक्तं स्मरन्नास्ते पुराण वणेन च ॥ 
ूर्व्वाभिसुखमासखाय अथवा स उदद्मुखः॥ | अहोरात्रे गते पञ्चात् श्र्टम्यां छतनेत्थिकः । 
गां पूर्वाभिमुखं लत्वा वत्छसुत्तरतो न्यसेत् । | तत् सव्वं वेदविदुषे ब्राह्मणाय निवेदयेत् ॥ 
दानकाले तु धे मन््रास्तान् पठित्वा समपंयेत्॥ भोजयेच्छक्तितो विप्रान् शकंराष्टतपायसैः । 
संपूज्य विधिवद्विप्र सुद्रिकाकणेभूषणः । भुज्ञोतातेललवणं सखयमप्यथ वाग्यतः ॥ 
स्वशक्या दक्िणां दत्वा वित्तशाव्यविवजिंतः ॥ | अनेन विधिना खव मासि मासि समाचरेत् । 
इस्ते तु द्तिणां दच्चा गन्धपुष्यसचन्दनाम्। | संवत्सरान्ते शयनं शककराकलसान्वितम् ॥ 
घेन समर्पयेत्तस्य सुखञ्च न विलोकयेत् ॥ सर्व्वा पस्करसंयुक्त' तथेकां गां पयखिनोम्। 
एक। हं शकाराहारो ब्रा ह्मणस्तिदिनं वसेत्। | ग्टहच्च शक्तितो दद्यात् समस्तोपस्करान्वितम्॥ 
सव्वपापडरा धतुः सवकामप्रदायिनो । सदसे णाथ निष्काणां छत्वा दव्यात् शतेन वा। 

जायते नात्र संशयः ॥ दशभिर्व्वाथ निष्काणां तदर्चेनाथ शक्तितः ॥ 
दौयमानां प्रशंसन्ति ते"यान्ति परमां गतिम् | सुवर्णाश्वः प्रदातव्यः पूववन्मन्तवाचनम् । 
य इदं खृणुयाद्कक्तया पठते वापि मानवः वित्तशाव्ं न कुर्वीत कवेन् दोषं समश्रुते ॥ 
सुते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं ख गच्छति ॥* | अर्तं पिबतो क्तात् सयस्याङ्तविन्दवः । 
इति वाराहे शर्कराधेनुमाहातपमनामाध्यायः॥ | निपेतुयें तदुलयामो शालिसुद्गे्चवः स्मृता 

राप्रभा.स््नो,(गरकंरेव प्रभा यस्याः ।) जिनानां | शकंरापरमस्तस्मादि्वसारोऽख्तातकः। 
नरकविश षः । यथा-- 
“रब्रशकंरावालुकापङ्धूमतमःप्रभा । 
महातमःप्रभा वैत्यधोऽधो नरकभूमयः ॥“ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
रादः, पु, ञो (शक्वरावदरुदः । )चद्ररोग- 

विशेषः । तज्ञक्षणं यथा, 
“प्राप्य मासं शिराः खराय मेदः श्चेष्मा तथानिल 
ग्रन्ि' करोत्यसौ भिन्नो मधसपिर्वसानिभम्॥ 
खवत्याल्लावमत्यथें तव हदं गतोऽनिलः । 
मांसं विशोष्य ग्रथितां शक्र रां जनयत्यतः ॥ 
दुगेन्धक्ि्रमत्यथे नानावशँ ततः शिराः । 
अवन्ति ससा रतवं तं विन्द्याच्छर्करावुदम्॥ 
शकरा बालुकातुल्या । तञिकिल्छा यथा, 
““भरोऽवंद विधानेन साधयेच्छकराव्व् दम् ॥ 

इति भावप्रकाशः । 
रावान्, [त्] वि, (शद्रा विव्यतेस्मिन् । 

“देशेलुबिलचौ च ।*५।२।१०५। इति मतुप्) 
कपर शवहइलदेशः । तत्पय्येायः। शकरा २ 
शर्करिलः २३ शाकरः ४। इत्यमरः ॥ 

रासप्तमो, सलौ, (शक्र राया दानविधायिका 
सप्तमो । ) वेशाखो शल्का समौ । तत्र 
व्रतविधिर्यथा,-- 

इष्टा रवैरतः युख्या शकराहव्यकबव्ययोः ॥ 
शकरा सप्तमो चैषा वाजपियफलप्रदा । 
सर्वदुःखोपशमनं पुच्चसन्ततिवर्दनोम् ॥ 
यः कुग्धोत् पर्या भक्तया स परं ब्रह्म गच्छति 
कल्यमेकं वसेत् खगे ततो याति महत् प्रदम् ॥ 

इदमनघ' णोति यः स्मरेदा 
परिपठतीह दिवाकरस्य लोकै । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि 
देवै रमरबधूजनमालया च पूज्यः ॥” 

इति माच्छ ७२ अध्यायः ॥ 
:, वि, ( शङ्करा विद्यते अख्िन्। 

बुञ्छण कठजिलेति ।*६।२।८० । इति कुमुदा- 
दित्वात् ठक् । ) शकरावान् । इति सिदान्त- 
कौमुद 

शर्वारिलः, चि, (शकरा विद्यते अस्मिन् “देशे 
लुबिलचौ च ।*५।२। १०४। इति इलच् । 
शर्करावान् । इत्यमरः ॥ 

शकरौ,स््नो,कन्दोविगेषः। नदौ । मेखला इति 
इस्तलिखितमेदिनौ ॥ लेखनो । इति धरणि 
सुद्राद्वितभेदिनोहेमचन्द्रयोः रेफशुन्यदिकरारः 
मध्यपाटः। श्रस्या विवरणं शक्षरौशष्ट 
द्रष्टव्यम .॥ 



शमा 

शवौ रोदकं, लौ, (शका रायुक्तमुट कम् ।) शकवरा- | 
जुक्तजलम्। चिनिरपाना इति शरवत् इति 
च भाषा यथा,-- 
“जलेन शौतलेनैव घोलिता शुभ्रशर्करा । 
एलालवङ्गकप॑रमरिचे्च समन्विता ॥ 
शर्कारोदकनान्नं तत् प्रसिहं विदुषां सुखे । 
शर्करोदकमाख्यातं शुक्रलं शिशिरं सरम् ॥ 
बल्यं रख लघु खादु वातपित्तास्लनाशनम्। 
सु च्टाच्छदिंटषा दा दज्वर शान्तिकरं परम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शदः, पु. (धु शब्टकुत्सायाच्च + घञ् !)घपा- 
नोत्छगेः। खृधधातो्घज्प्रत्ययेन निष्यनत्रमेतत्॥ 
( तेजः । यथा, ऋन्बेदे । ४।१।१२। 

“प्र शदः अत्तं प्रथमं विन्या ॥” 
“र्चम्ते जः ।” इति तद्भाष्ये सायणः ॥ 
समहः । यथा, ततैव । १।६५।१। 

“ह्ण शय सुमखाय वेधसे ।” 
“शराय समू हाय ।* इति तद्भाष्ये सायणः ॥ 
प्रसहनशोले, चि । यथा, तत्रं व ।९।३०।8। 
“श्रवः शर्दाय छष्वये त्वेष दयुस्नाय इश्मिणे ॥* 
“शराय प्रसहनशोलाय । इति तद्भाष्ये सायणः 

शेजहः, यु, (शच जहातोति ! हा + “जैः 
ख् ।* ३।२। २८ । इत्यव । वातशनोति- 
लशरहैष्विति ।" खश । “अस्दिंषदजन्तस्यति।” 
&।३।६०। इति मुम् ।) माषः यथा। 
शे ्ादरेतवं जहाति इति शदैजद्ो माषः। 
इति मुग्धबोधव्याकरणटौकायां दुर्गादासः ॥ 
शर नं, क्ती, ( शचं + ल्युट् अधोवायु: । इति 
भुटौकायां कल्लक-भट्टः ॥ वातकमपै इति 
भाषा॥ 

शव्वं, हिसे। गतौ। इति कविकल्पदुमः॥ शवंति। 
इति दुर्गादासः ॥ 
ब्ध] क्तौ, (गृ + “सव्व धातुभ्यो मनिन् 1" 
उणा० ४।१९४४ । इति मनिन् । ) सुखम् । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, ऋग्बेदे । ४।३५।४। 

“तस्मा अग्निभारतः शम यं सत् ।* 
“शमी सुखम् ।*इति तद्भाष्ये सायणः॥ यथाच 
कथासरित्सागरे । ७८ । ४९८ । 
“सखामिभक्तस्तदेतस्य शर्ग्रोपायमिमं णु ॥") 
तदति, वि ॥ ग्टहम् । इति निघण्ट्,; ।३।४॥ 

| गुषदासात्मकं नामं प्रशस्तं [# 

(यथाच ऋग्वेदे । ३।१३।४। 
“स नः शारि वोतयेऽग्नियंच्छतु शन्तमा ।” 
“शर्माणि शमाशब्दो रुहवाचौ काया शब्रेति 
तन्नामसु पाठात्” इति तद्भाष्च सायणः ॥ ) 

अम[न्] पु, ( खणात्य शमभिति । शृ + “सरव 
धातुभ्यो मनिन् ।” उणा० ४ । १४४ । इति 
मनिन् ।) ब्राद्मणस्योपाधिविग्ेषः । यथा. 
शमीत्रष्यादिक्रे काथं थमा तर्पणकमममणि। 
शर्यणोऽचय्यकाले च पितृणां दत्तमच्तयम्।॥” 
श्यन्रित्यनेन गोत्रसम्बन्धनामानि पितृनां 
परिकल्पयन्नित्येकवाक्यतया शर्खान्त नाम “मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात् त्षच्चियस्य 
प्रतोयते । तथा च विष्णुपुराणम् । 

५, 9 

२२ 

शर्मा 

"लत नाम कुर्वति पितैव दशमेऽहनि । 
देवपृव्वं नराख्यं हि श्मवमादिसंयुतम् ॥* 
देवात् पूव्वं' नराख्यं नरनाम तच्च विशिष्ट 
शममयुलम् । एतच्च विप्रपरम् । 
“शमा देवश्च विप्रष्यवगी चाता तु भृभुजः। 
भूतिदं ततश्च वैश्यस्य दासः शुद्र प्य कारयेत् ॥” 

इति यमव चनात् ॥ 
अत्र चकारेण देवशर्बणोः ससुद्चयः। अत्रापि 
शश्ाद्यन्ततामाइ शातातपः ॥ 
““शम्परान्तं ब्रा ह्मशस्य स्यादरान्त' चषतियस्यच 
घनान्त्ैव वैश्यस्य दासान्त चान्तयेजन्मनः॥* 

इति खादतत्छम् ॥ 
(तथाच विष्णुपुराणे ।२।१०। ८-९। 
“ततश्च नाम कुर्वोत पितैव दशमेऽइनि । 
देवपृव्व" नराच्यं हि शमीवग्धादिसंयुतम् ॥ 
शमपरेति ब्राद्मशस्योक्ं वम्पर'ति शै्तसं खयम् । 

“दशमेऽहनि अतोते इति शेषः तञ्चाशौ- 
चान्तोपलच्तणम् । अत्रं व कालान्तरमम्थाइ । 
यथा.-- 
“नामेयं दशम्याश्च केचिदिच्छन्ति पार्थिव । 
इादश्यामधवा राव्रयां मासे पूरणे तथापरे ॥* 

इ्ति॥ 
देवपूर्वं कुलदेवतानामपूवकां कुलदेवतासम्बन्धं 
नाम कुयात् इति शह्ेक्त: । नराख्यं पुरुष- 
वाचकम्। तवर प्रान्त शन्धवादिसंयुलम् । 
यथा, सोमशर्मा इन्द्रवम्परा चन्द्रवममा चन्द्रगुसः 
शिवदासः इत्यादि ।*इति तद्टोकायां खामी 
*तव्रादौ नाम निर्णयः । 
“शरेति ब्राह्मणस्योक्तः वस्म ति चचसंश्वयम्। 

1 

शर्वाणौ 
शमीवदूब्राह्मशस्य स्याद्राज्ञो रक्ञासमन्वितम्। 
स््नोणां सुखोद्यमक्ररं विष्टा मनोहरम् 1 
मङ्गल्यं दोधंवर्णान्तमाशोर्व्वादाभिधानवत् ॥” 
शममव्ीप्रशतोनि उत्तरपदानि काथाशोति 
मनुटौकापि। स्लीनामतु यशोदादेवीत्ादि 
स््रोणां दान्तमित्यपि पूत्व॑प्रतीकमावपरम् । 
वैश्यस्य गुपान्तमिति तु पराशरः। एवच्च 
दानादौ चैवशत्रणे ब्राद्मनायेत्यादि खरूपं 
वाक्यम् ॥* इतिदेतनिणंयः ॥%॥ ) 

शमीरः, पु, वस्तरभेदः । इतिधरणिः ॥ 
शमर, स्तरो, दारुहरिद्रा । इति धरणिः ॥ 
ए, स्तो, रावि: । यथा. 
“वियामाशव्वरो शर्या यसौ चणदा चया ।* 

इति भरत्टतव चससतिः ॥ 
इशः । यथा, ऋम्बेदे ।१।१४ ।४ । 
“शर्व्यामसना मनुदयुन् ।* “श्या इषवः शर- 
मय्य: । इति यास्कः ॥*इति तङ्गाष्ये सायणः ॥ 
अङ्लिः । यथा, तवैव ।<.।११०।५। 

“शर्व्याभिनेभरमाणोगभसत्योः ।* 
“शय्योभिरङ्लोभिः ।” इतितद्धा्ये सायणः ॥ 

: पु, वैव खतमनुपुच्चः। तस्य पुन्ठ भनक्त 
यथा. 

“शान्तो नामशर्य्यातेः सुकन्या नाम दारिका। 
श्रानत्तस्याभवत् पुत्चौ रोचमाणः प्रतापवान् । 
आनर्तो नाम देशोऽभूत्रगरो च कुशस्यलौ॥” 

इति मास्य १२ अध्यायः ॥ 
( भरस्य विशेषविवरणं भागवते । १२॥ 
एवं ९ । १। अध्याये च दृष्टव्यम् ॥ ) 

„, दिस । इति कविक्षल्पदरुमः ॥ (भ्वा०- परं 
सक०-सेट् ।) शवेति ! इति दुगीदासः ॥ 

गु्दासातसकं नाम प्रशस्त वैश्यश्द्रयोः ॥” 
इत्यत्रेति पदस्छरसेन यद्यपि शग्पदास्मकमेव 
नामावगम्यते तथापि तावन््ा्रन नाम किन्तु 
तदन्रामेति निर्णीयते दय चरं चतुरक्षरं इत्यादि- 
ग्टद्यदशेनात् । एवञ्च रिशा नारायण 
शर्मेत्थादि सिध्यति शमपदमात्रालमकत्वात् 
तन्नास्रञ्चतुरत्तरता न स्यादेव । तथाच नारा- 

यणादिपदशग्यपदाभ्यां निर्णोतिभेव नाम दयत्त- 
रादिंकन्तु श्पूर्वप्रतिकमाच्रमेव अतएव 
दानादौ नामोचरशे चैचशमणि इत्येव 
शते । गोभिलः । 
“श्माचर््यादिके काय्य शर्मा तपंणकर्मणि । 
शमं णोऽच्तग्यकाले स्यादेवं कुव्वं त सुदति ॥” 
इदमप्युत्तरप्रतो कमाव्रपरसुक्तग्टद्चेन सदहैकमूल 

शवः पु, (शाति सर्वाः प्रजाः संहरति प्रयै 
संहारयति वा भक्तार्ना प्रापानि । ष्ुक्+ 
गृशृदुभ्यो वः।” उणा० ९।२५५ च. ।) 
शिवः। इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, रघुर्वेे। 

११।९३। 
“कतिचिदधनिपालः शर्वरीः र्वकस्थः ॥) 
दन््यसादिरप्ययम् । विष्णुः । यथा,-- 
“आरवैः सवे: शिवः स्थाणुभूतादिनिंधिरब्ययः ।” 

इति नस्य सदस्नामस्तोतम् ॥ 
श्वर, क्ती, तमः। कन्दर्पः ¦ इति संचरिषयाते- 
शादिहत्तिः ॥ 

श्वरो, सलौ, (गृणाति चेष्टामिति । भ + "कुगूः 
शृहचतिभ्यः ष्वरच् ।” उणा०२। १२। 
इति ष्वरच्। पित्वात्ङोष्।) रतिः । इत्यमरः॥ 

त्वात्। एतेन शमं सुखनोयभिति ककं दशेनात् 
शर्मपदम्ं परं तेन शभङ्करेत्यादयेव नामेत्यपास्तं 
मोभिलविरोधात्। ककंन्त पूवप्रतौ कमएचपरम्। 
तेन शभङ्करशमा भोमथर्मेत्यादि सिध्यति एवच्च 
इव्यकव्य चैतादटशमेव नाम तेषां प्रयोज्यम् । 
अपवादकाभावादिति । ्रतेव मनुः । 

(यथा, ऋम्बेदे । ५।५२। १५ 
“श्रतिस्कन्दन्ति शवेरौः #*) 

योषित्। इति मेदिनो ॥ ररिद्रा । इति विश्धः॥ 
सन्ध्या । इति संलिक्तसारोखादिहठत्तिः॥ 

शर्वैला, सनौ, तोमरास्त्रम्। इत्यमरोकरायां 
रायसुकुटः॥ दन्त्वसादिरप्ययम् ॥ 

शर्वाणौ, स्मौ, ( शर्वस्य भाग्य । "करव 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥ भवेति 1” ४।६।४९ ! इति ष् \) पार्वती । 



शलभः 

इति ₹रेमचन्द्रः ॥ ( यथा, कथास्षरिस्ागरे । 
१।५८। 
“निपत्ब पादयोख्ताभ्यां जयया सह बोधिता। 
शापान्त प्रति शर्वाणो शनेव चनमब्रवोत् ॥*) 
दन््यसादिरष्ययं शब्दः ॥ 

अथरोकः, पु, (भु + “ृपृहठजां दरक. चाभ्या- 
सख्य !” उणशा० ४ । १९ । इति ईकन् हित्व- 
मभ्यासस्य रुक च । ) हिं्ः। खलः । इत्यु- 
खशादिकोषः ॥ अश्वः । मङ्गलाभरखम् । भरम्निः। 
इति संचचिप्तसारोणादिहत्तिः ॥ 

अल, वेगे । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा°-पर०- 
सक०-सेट् |) शलति । इति दुर्गादासः ॥ 

शल, क ङ ्ञाघे। इति कविकस्पटुमः॥ 
( चुरा०-भाल°-सक ०-सेट् । ) क ङ, शालयते 
पण्डितं घौरः । इति दुर्गादासः ॥ 
शल, ङ चलने । स्तुतौ । इति कविकल्पदुमः ॥ 
( म्बा०-भरात०-भक०-सक०-च-सेट्। ) ङः, 
शलते । चलनं कम्यः। स्तु तिरि संवरणम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

शल, ज गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- ` 
पर०-खका०-सेट् । ) ज, शालः शलः। इति 
दुर्मदाखः ॥ 

28 

शलाटः 

( भ्रसुरविशेषः। यथा, इरि वंशे । ३।८८। 
“शरभः शलभश्चैव विप्रचित्तिञ्च वो वान् ॥*) 

शलल,ज्ञो,(शल चलनसंवरणयोः + 
। ) शलम् इत्यमरः ॥ 

ष् ।) शलम् इत्यमरः ॥ शलो । इति राज- 
निधंष्टः ॥ 

शला का.स्तो, (यल + “बलाकायदख ।*उशा० 
४।१९8। इति भ्राकः । ख्यां टाप् ।) शस्यम् । 
अटनहच्ः शारिका शल्लको । छत्रादि- 
काष्ठो । (यथा, गुरुमोतायाम् । 
“श्रन्नानतिमिरान्धस्य न्नानाच्ननशलाकया । 
चच्चुरु्रोलितं येन तस्मै योगुरवे नमः ॥*) 
शरः । इति मेदिनो ॥ भालेख्यकूर्चिका । इति 
हेमचन्द्रः ॥ भरखि । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

शलाकापरि, व्य, शलाकाक्रोड़ायं पराजयः । 
यथा । “अच्तशला कासंख्याः परिखा ।*२।१।१० | 
यृतब्यवदहारे पराजये एवायं खमाखः । भके 
विपरौतं हत्तम् । अच्चपरि । एवं शलाका- 
परि। एकपरि। इति सिद्वान्तकौमुदौ ॥ 
अपि च। “नन्बेकश्याच्स्य शलाकाया वा 

| द्य तैऽन्धथापातनमित्ये भ्च्चपरि शलाकापरि 

शर्धं 
शलाटुः, वि, पक्रफलम्। इत्यमरः ।२।४।११॥ 
(यथा, इखुते । १।४३। 
“मदनशलाटु चु्णान्येवं वा वकुलरम्बकोप- 
युक्तानि मधुलदखयुक्तानोति ५) 

, स्लो, (लल + गौर।दित्वाच्जातित्वादया [णलाटुः,पु, ू लविशेषः । शत्युणादिकोषः॥ विरवः 
इति राजनि र्टः ॥ 

शलालु, क्तौ 
सिद्ान्तकौसुदौ ॥ 

शन्ञालुकः, चि, शलालुना क्रौतं वस्तु । यथा । 
“शलालुनोऽन्धतरस्याम् ।” 8। ४ । ५8७ इति 
पके ठक् । शलालुकः । शलालुकौ । शाला- 
लुकः। शालालुको। शलालु सुगनख्धिद्रव्य- 
विेषः। इति सिद्ान्तकौमुदौ ॥ 

शलो, स्तो, (शलं श्ञकोलोम भस्त्यस्या इति । 
शल + ्रच._। ङेष् । ) खल्पशत्यकः। तत्- 
पर्व्यायः। शललो २ श्वावित् 1 अस्य मंस- 
गुणाः । गुरुत्वम् । श्ञोग्धत्वम् । शोतलत्वम् । 
कफपित्तनाित्वश्चः। इति राजनिघं टः ॥ 

शल्कं, क्तो, ( शले चलने स्तुतौ + इणभोका- 
पाशस्थतिमर्जिभ्यः कन् ।` उखा० ३।४३। 
इति कन् ।) खण्डम् ! वरूकलम् । इत्यमरः ॥ 

शलं, कगौ, (शल + “ज्वलितिकसन्तेभ्यो शः ।” (इत्यव्ययोभावेऽव्यातिस्तयोरव्ययगर्भत्वेऽपिअगब्यय| मव्छत्वक् । भं।इस इति भाषा । यथा,-- 
३।१।१४०। इति खः! ) शज्लकोलोम । पूवेत्वाभावात् ।*इति शब्दशक्तिप्रकाथिका ॥ 
सजार्कंाटा इति भाषा । तत्पथायः। शललो परुषाःपुं, बौद्ानं। विष्टि दवपुरुषाः। 
२ शललम् २। इत्यमरः ॥ 
शलः, पु, शललम् । शङ्खो । शेव्रमेदः । बह्मा । 
ति भेदिनोशब्दरब्रावस्यौ॥ कुन्तास्म् । इति 
चिकार्डगेषः॥ उष्टः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
(वाडकिवंशोयसर्प विशेषः । यथा, महाभारते। 
१। ५७।५। 
“कोटिशो मानसः पूः शलः पालो इलोमकः” 
शन्तनुराजयुत्चः । यथा, भागवते ।९।२२।१८ । 
“शल शन्तनोरासोत् गङ्गायां भोष भाक- 

वान् ।” 
शस्धराजः । यथा, भागवते । १। १५।१६। 

“नपुवि गक्तेणलकेन्धववाद्धिकादयेः प" 
कंसामात्य; । यथा, तत्रेव । १०।३६ । २१। 
“ततो मुष्टिकचाणुरशलतोशलकादि कान् ॥") 
शलकः, पु, मरककंटः। इति विकाण्डगेषः ॥ 
माकड़सा इति भाषा ॥ 

शलङ्गः, पु, लोकपालः। लवणविथेषः ।-इत्य- 
शादिकोषः॥ 
लभः, पु, ( शल + “कछशृशलिकलिगरदिभ्यो- 
$भवच् । उणशा० ३। १२२। इति अभवच् । ) 
कोटविथेषः। फडि इति पङ्गपाल इति च 
भाषा ¦ तत्पायः । पतङ्गः २। इत्यमरः ॥ 
पवराङ्गः ₹ पताङ्ः ४ । इति शब्द्रन्रावलौ ॥ 
ख तु ईतिविश्ेषः। यथा,- 
“अ्रतिह्टिरनाहष्टिः शलभा मूषिकाः खगाः। 
प्रत्यासत्राञ्च राजानः षड् तै ईतयः स्मृताः ॥” 

इति च्योतिस्त च्छम् ॥ 

तव्र हादश चक्रवर्तिनः । चतुर्बिंशतिजिनाः । 
नव वासुदेवाः । नव बखदेवाः। नव प्रति- 

वाखुदेवाख । यथा, - 
“यः खवमण्डलस्येशो राजसूय योऽयजत् । 
चक्रवर्ती सावभोमस्ते तु दादश भारते ॥ 
श्राषेभिभेरतस्तवर सगरस्तु सुभिवरभूः । 
मघवा वैजविरथाण्वसेनकपनन्दनः ॥ 
खनत्कुमारोऽथ शान्तिङ्न्् ररोजिना भरपि। 
शभूमस्तु कात्तवोः पद्मः पद्मोत्तरामजः ॥ 
इरिषेणो इरिसरतो जयो विजयनन्दनः । 
ब्र द्म सूनुब्र हय द त्तः सरवे चेच्चाकुवंशजाः ॥ 
प्राजापत्य च्िष्ष्ठो$थ दिष्टो ब्रह्मसन्भवः । 
सयग्भू रद्रतनयः सोमभूः पुरुषोत्तमः ॥ 
ओवि: पुरुषसिंहोऽथ मडहासोरः समुद्धवः। 

नारायणो दाशरथिः छष्यस्तु वसुदेवभूः । 

भानन्दो नन्दनः पञ्च रामो विष्ण दिषस्त्न मो॥ 
अ्रश्वग्रोवस्तारकञ्च भेरको मधुरेव च। 
निश्श्रवलिप्रह्नादलङ्क यम गधेश्वराः । 
जिनः खड चिषष्टिः स्थुः शलाकापुरुषा भमो॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
लाटः, पु, शकटपरिमाणम् । यथा, 
“तुलापलशतं तासं विंशत्या भार भावितः। 

““शस्कं स्मात् वल्कले खण्डे शल्कन्तु मद्छय- 
वर्कले ॥” 

इति भरतश्टलकोषः ५ 
(यथा, महाभारते । १२। ३६।२३। 

अभव्या ब्राह्मयैमंचखयाः शस्ये वे विव- 
जिताः ॥” ) 

ं, क्ती, मसगवल्कलम् । इच्त्वक् । शस- 
घातोः निष्यन्रमेतत् 

॥ 
„[न्ापु( गल्कलमस्यास्तोति । थरकल + 

इनिः । (मख्छयः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
शर्को, [न्] पुं, (शल्क मस्यास्तोति । शर्क + 
श्निः) मस्साः। इति ईमचन्द्रः ॥ 

१ खो, भेदा । इतिराजनि्ंण्टः 

, ङ कलने । इति कविकल्यद्. मः ॥ (म्बा० 
स्यात् पुरुप्रपुण्डरोकौ दत्तोऽग्निः सिंहनन्दनः॥| भात ०-सक०-सेट् । ) ङ शब्धते । कलनं 

इति तद्भाष्यम् ॥) 
, स्तो, शाच्छलिठच्तः । यथा. 

“शस्प्रलिः स्यात् शास्मलिखच शालो शस्पमलो 
तथा ध 

इति भरतदिरूपकोषः ॥ 
शकटः; शाकटौनख शलाटस्ते दथाचितः ॥" 

“~ हेमचन्द्रः ॥ 

| | 

स्थं, क्तो, (शलति चलतौोति । शल + “सानसि 
वणं सिपरंसोति ।* इर्था० ४ । १०७ इति 



शलं 
यः।) च्ेड़ः। इषुः। 
९ ।७५। 

“शच्यप्रोतं प्रच्छ सङ्घम्भं सुनिपुच्चं 
तापादन्तःशख्य इव सगेत् क्ितिोऽपि ॥ 

तोमरम् । इति मेदिनो ॥ वं थकन्विका । इति 
विष्वः॥ दुःखम् । दुवाक्धम् । इति शब्द् 
रत्रावलौ ॥ पापम् । इति चिकाण्डशेषः। 
अद्धि । यथा । भथ शल्योदारविधिः । 

“सुनिचितां मन्दिर भूमिमादौ 
निखाय तोयावधि यन्रतस्ताम् । 
कुखादिशल्यामथव। मानं 
ज्ञात्वाथवा प्रश्रवशादिधिन्नः॥ 
दूर्वाप्रबालाच्ततपुष्यपाषिः 
चिः शचिं टेव विदं समेत्य । 
षच्छेदिनोतो मधुरस्रेण 
शस्धस्य तत्त्व' भवने तदोशः ॥ 

लतः प्रश्रादिमो वैः सन्धार्ययैा यन्रतोऽथवा । 
क्रमात् पुष्यापगादेव फलानां ब्राह्मणादितः ॥ 
प्रणवो धरणो धारिणौ करौ च तदनन्तरम् । 
न भूतये नम इत्येष मन्तो वह्किप्रियान्तकः ॥* 
वद्किप्रिया खाहा । 
“मन्त्रेणानेन कठिनोमभिमन्ला विभाजयेत् । 
मवधा मदनं तया पञ्चादिलेखयेत् ॥ 
-व-क-च-त-ए-डाः श-प-षा नव चेत् प्रश्ना- 

राणि जायन्त । 
प्रागादिकोष्ठं नवके वस्ते शस्य माख्यान्ति ॥ 

प्रश्रे वकारः पुरतो नराखि 
व्रवोति शस्यं मरकप्रदायि । 
च्ीरोशदर्डोरगरेतुखत्व- 

यथा, रषुः। 

1 

प्रदं ककारः सखरशल्य मग्नौ ॥ 

याम्यां चकारः श्जवगाखि वेश्ब 
प्रभोर्विनाशं प्रकरोति शस्यम् । 
रच्लोदिशि श्वाख्धिग्टडखितानां 
महद्भयं वक्ति सुनिितं तः ॥ 
णः पाशिदिश्यखि शिशोव्रेवोति 
खत्यं प्रवासादुगुहमेव शस्धम् । 
षो वायुकोणे नररूपमख्ि 
दारिद्यमिव्रच्यक्तदिधत्ते ॥” 

*घनपदिशि शकारः प्राह विप्राखि विन्त- 
यक्रदथ पकारो वक्ति ऋक्ताखि शम्भौ । 
तदिह कुलविनाशं गोधनानाच्च हानिं 
वितरति गृहनाधस्यापि गुरस्य देवेः ॥ 

यो मध्यभागे भसितं कपालं 
कालायसं चाड कुलक्षयाय । 
यत्रादपास्यान्यधना प्रमाणं 

सवव्र तथ्यं कथयामि शल्ये ॥ 
इन्द्ररक्लो जलेशाने शव्यं शाद करे कटौ । 
वह्कयन्तकङ्ुवेरेषु पुरुषे मध्यवातयोः ॥" 
देवौपुराणम् । 
“पुरुषाधःख्खितं शल्यं न गे दोषदं भवेत् । 

प्रासादे दोषदं शस्यं भवैद्यावच्जलान्तकम् ॥ 
गृारमेऽतिकण्डृतिः खाम्यद्ग यदि जायते । 

३५ 

शल्धः 

ल्पनयेन्तव्र प्रासादे भवभेऽपि वा ॥* 
इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ % ॥ 

सप शस्यानि यथा,- 

न्बुपो न इरिसेवको व्ययधनो न् छष्णापकंः 
कविर्न सुरजित् कविः खुतरारनं रुदष्णवः ! 
गुखो न भगवत्परो रस्िकधोनं छष्डाश्रयः 
ख नव्रजजनानुगो जगति सप्त शस्यानि च ॥ 

इति पाद्मोत्तरखण्ड १०० अध्यायः ॥ 
;, घं, ( शल गतौ + यः । ) मदनहच्चः । 

श्वावित् । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते।८।२।२२। 

“का वराहा मदिषर्चशल्या 
मोपुच्छशालादकमकटाख ॥") 

इपभेदः। स तु युधिषठिरमातुलः । ( भयं हि 
दुर्योधनेन कापद्धात् वभोक्षतः कुरुपाख्डवः 
यु दुरग्योधिनपक्ं खमाखरयत् । यथा, महा- 
भारते। १।२।२१६। 
“मद्र राजच्च राजानमायान्त पाख्डवान् प्रति 
उपडहारवश्चयित्वा वतमं न्ये व सुयोधनः ॥ 
वरदं तं वरं वत्रे साहाय्ये क्रियतां मम। 
शस्य स्तत प्रतिरुत्य जगामोदिश्च पाण्डवान्॥ 
कर्णाव्लनयंहैरथयुह शल्यस्य कणंतेजो भङ्ग- 
करणे प्रतिज्ञा) यथा, तत्रेव । ५।८।३७-४५ 

युधिष्ठिर उवाच । 
“सुक्लतं ते छतं राजन् ! प्रद्ेटेनान्तरालना । 
दर्व्योधनस्य यदौर तवया वाचा प्रतिच्तम् ॥ 
एकं विच्छामि भद्रन्तं क्रियमाणं महोपते । 
राजद्रकर्तव्यमपि कत्तमडसि मातुल ॥ 
मम तवेच्या वोर खण विन्नापयामि ते। 
भवानिह महाराज वासुदेवम युधि ॥ 
कर्णाच नाभ्यां संप्राप्ते इं रथे राजसत्तम । 
कणस्य भवता कां सारण्य नाव संशयः ॥ 

तेजोवधश्च ते काः सौतेरस्मव्जयावहः । 
अकत्तव्यमपि श्येतत् कततुं म्ह खि मातुल ॥ 

शस्य उवाच । 
शृणु पाण्डव भद्रः ते यदूब्रवोषि दुरालनः । 
तेजोवधनिमित्तं मां सतपुल्चस्य संगे ॥ 
अं तस्य भविष्यामि संग्रामे सारयिशुवम् । 
वासुदेवेन हि समं नित्यं मां स डि मन्धते ॥ 
तस्याहं कुरुशादंल प्रतोपमहितं वचः । 
भ्रुवं सङ्थयिष्मि योद्, कामस्य संयुगे ॥ 
यथा च हइतदपेञच ततेजाख पाण्डव । 
भविष्यति सुखं हन्तुः सत्यमेतदुब्रवोमि ते ॥* 
युधिष्ठिरस्तु एनं इतवान्। एतदुहत्तान्तस्तु 
महाभारते शल्यपवखि १०अध्वाये द्रष्टव्यः ॥) 
सोमा। शलाका। इति हेमचन्द्रः ॥ विख 
वत्तः । मल्सामेदः। इति राजनिघण्टः ॥५॥ 
शल्थनिःसरणौषधं यथा, 
““द्र लाङ्गलिकामूलं डिञ्जलस्य तथैव च । 
तेन व्रणमुखं लि शल्यो निःसरति व्रणात् । 
विरकारप्रविष्टोऽर्धिं तेन मार्गेण शङूद ॥* 

इति गाङ १८३ भरध्यायः ॥ 

तवर पल्योऽजनो राजन् यदि भग्मियमिच्छसि 

शल्वः 

ल्यः, पु क्त, स्तरविशेषः । शेल शति भाषा । 
तत्पायः । शङ्कुः २। इत्यमरः ॥ दौर्घायुषः 
१ शलः ४ कुन्तः ५ विषाहुरः ६। इति 
जिकाण्छरेषः॥ 

[शस्य कः, ए, ( शख्य इव । शख्य + इवाथ कन् ।) 

मदनः ¦ इति शब्दरब्रावलो ॥ शं्ञको 
जन्तुः । इति राजनिचं ष्टः ॥ (यथा, मनुः । 
५।१८। 
“श्वाविधं शश्यक गोधां खडकर शा स्तथा । 
भयान् पञ्चनदेष्वाइरनुष्टांखं कलो दतः ॥*) 

शस्य कण्ठः.पु, (शव्यं तदन्ञोम कण्ठेऽपि यख्य ) 
शल्लको । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

लोम, [न्] क्तौ, (शस्यवत् लोम ।) लल 
इति राजनि र्टः ॥ 

शल्थारिः, पुं, ( शस्स्य अरिस्तव्राशकत्वात् । ) 
युधिष्ठिरराजः। इति ₹ेम चन्द्रः ॥ 

"गत्याम् । इति कविकल्यहुमः ॥ (भ्वा०-पर 
सक०-सेट् । ) शक्लको ¦ इति दर्भादासः ॥ 
सौवधातुरयम् ॥ 
जञ, क्तौ, त्वक । इति शब्ट्रब्रात्रलो ॥ 

;, पं, भेकः ¦ इति शब्द्रब्नावलो ॥ 
शल्कं, क्ती, (शङ्ञमेव । खां कन् ।)त्वक् । इति 
शब्द्रब्नावलो 

शक्ञकः, पुं, ओणहचः! इति जटाधरः ॥ 
( शन्नकौजन्तुः। यथा, याज्नवल्क्वे। १ । 
१७७ । 

"भच्छाः पञ्चनखाः सषा गोधाश्च्छयशङ्ञकाः। 
अशा मस्तेयष्वपि हि सिंदतुष्छकरोडिताः ४ 

शल्लको, स्मौ, पशवितेषः। शजाङ इति वङ्ग 
भाषा। साहिल इति हिन्दीभाषा ॥ तत्- 
पायः । श्वावित् २ शलका ३ शल्यः ४ । 
इति जटाधरः ॥ क्रकचपादः ५ छेदारः ६। 
इति शब्द (रत्रावलो ॥ शष्कः ऽ शख्यः ट 
वच्य: < विलेशयः १०। भष्या मांस- 
गुखाः। 

“शष्यमांसं गुरु जिग्धं गोतलं कफपित्तजित् ॥” 
ति राजगिख्टः ॥ 

भावप्रकाशोक्षगुखाः विलेशयश्दे दृष्टव्याः ॥ 
इच्चविशेषः । (यथा, रामायणे । २। ५५।९। 

“क्रोशमावं ततो गत्वा नलं परे च काननम् 
शङ्ञकोवदरोमिञं राम वन्ध खच यासुनेः। 
ख पन्धािव्रकूटस्य गतस्य बहशो मया ॥”) 
तत्पर्यायः । गजभच्छा २. सुवहा ३ सुरभिः ४ 
रखा ५ मरेरणा ६ कुन्दुरुको० ज्ञादिनौ ८ । 
इत्यमरः ॥ गजभच्चा ९ सुरभो१०मदेरणा१९ 
महारणा ९२ दिनो १२ सिक्ञको १४ 
सक्ञको १५। इति भरतः ॥ सुरभोरसा १६ 
शिक्ञकौ१०। इति टौकान्तरम् ॥ सिह्णक १८ 
सिद्धभूभिका\९ । इति शब्दरब्रावलो ॥्ब- 
सूतौ २० कुन्ती २१। इति जटाधरः ॥ 

घं, सिद्णकः । इति जटाधरः ॥ 
पु, शाखदेशः । इत्यणादिकोषः ॥ 



श्रवः 

शव, विकारे! गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(भब °-पर°-सक°-सेट् ।)शवति चित्तं कामः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

शवे, क्तौ, ( शवति गच्छलोति । शव + च् ।) 
ललम् । इति मेदिनो ॥ 

शवः, पु, ज्ञो. ( वति दशनेन चित्तं विकरो- 
तौति। शव वि कारे + अच् । ) खतशरोरम् । 
तत्पर्य्यायः । कुणपः २, इत्यमरः ॥ किति- 
वदनः ३। इति शब्द्रत्नावनौ ॥ खत कम् ४। 
इति वराहपुराणम् ॥*५ तदाइविभियंथा,-- 
“नष्टसंन्न समुद्य ज्ञात्वा स॒त्युवशं गतम् । 
महावनस्पतिं गत्वा गन्धांञ्च विविधानपि ॥ 
ततैलसमायु्ं त्वा वै देदशोधनम् । 
सजो व्यपकरं चास्य तत् स्वै परिकख्या च ॥ 
दिशायां शिरः कत्वा सलिले तं निधाय च। 
तौर्थाद्यावाइनं कत्वा खापनं तस्य कारयेत् ॥ 
गयादोनि च तीर्थानि ये च पुष्या: शिलो- 

याः| 

कुरुचेतरश्च गङ्गा च यमुना च सरिदिरा॥ 
कौशिको च पयोष्णौ च सर्वपापप्रणाशिनो । 
मण्डको भद्रनामा च सरयुकैलदा तथा ॥ 
वनानि नव वाराहं तौ पिण्डारक' तथा । 
शृथिव्यां यानि तौर्धानि चत्वारः सागरास्तथा 
सर्वाणि मनसा ध्यात्वा ज्ञानमिवन्तु कारयेत् । 
प्राणाद्गतन्तु तं न्नात्वा चितां क्त्वा विधानतः ॥ 
तस्या उपरि तं खाप्य दक्तिणाग्ं शिरस्तथा । 
हिवानमग्निमुखान् ध्यत्वा गृद्ध हस्ते इताशनम्॥ 
प्रज्वाल्य विधिवत्तत्र मन्मेत दुदो रयेत् । 
क्त्वा सुदुष्करं क्म जानता वाप्यजानता ॥ 
खत्यकालवशं प्राप्य नरः पञ्चत्वमागतः । 
धर्माधर््यसमायुक्तो लोभमोहसमाठतः ॥ 
दह एतस्य मात्राणि देवलोकाय गच्छतु । 
एवसुक्का ततः शौप्र' छत्व चैव प्रदक्षिणम् ॥ 
ज्वलमानं तदा वङ्किं शिरःस्थाने प्रदापयेत् । 
चातुवणेषु संस्कारमेवं भवति पुचक । 
माव्राशि वाससौ चैव प्रचाल्य विनिवर्तयेत् ॥ 
खतनाम ततोदिश्य दद्यात् पिण्डं महीतले । 
तदाप्र्ति चाशौचं दैवकर्ी न कारयत् ॥” 

इति वाराहे खादोत्पत्तिनामाध्यायः ॥ 
अन्त् दाहशब्द द्रष्टव्यम् ॥*॥ तख स्थे 
दोषो यथा, 

वाराह उवाच) 
“ख्यृद्टातु ख्तक भद्र नर पञ्चत्वमागतम्। 
सम शास्त्रं बहिः छत्वा यः श्मशानं प्रपद्यते ॥ 
पितरस्तस्य सुश्रोणि भात्मानच्च पितामहाः । 
श्मशाने लेग्बु का भूत्वा भद्तयन्तः शवां स्तथा ॥ 
ततो इरव्वचः रत्वा कमी कामा वसुन्धरा । 
उवाच मधुरं वाक्यं सर्वलोकहिताय वै ॥ 

धरख्छ् वाच। 
लव नाथ प्रपच्रानां क्ष पापं विद्यते प्रमो । 
प्रायश्चित्त मे ब्रूहि यैन सश्ति किच्ि- 

षात् ॥ 

२६ 
शवः 

वाराह उवाच। 
श्नु सुन्दरि ! तत्वेन यन्मां तवं परिषरूटमि । 
कथयिष्यामि ते होदं शोभनं पापनाशनम् ॥ 
एकाहारं दिनान् मपर विदिनं चाप्युपोषितः। 
पञ्चगव्यं ततः पौत्वा भ्रं मु्ति किलि 

षात्॥ 
शवे स्पुषटेःपराधस्य एष तै कथितो विधिः। 
सर्वथा वज्जनोयो वै सर्वभागवतेन तु ॥ 
य एतेन विधानेन प्रायञचित्तं समाचरेत् । 
विमुक्तः सवेपापभ्यः अपराधो न विद्यते ॥ 
भरपिच। 

वराह उवाच । 
यष्टा तु खतकं देवि! योमत्चेरेषु तिष्ठति। 
शतं वषसदस्ाणि गर्सेषु परिवत्तते ॥ . 
दश वषंसदस्राणि चर्डालयैव जायते । 
अन्धः सससहस्राणि मर्डकञच शतं समाः ॥ 
मक्षिका व्रौणि वर्षाणि टिषमिकादभे समाः। 
दश वै सप्र चान्यानि छकलासो भवेत् समा॥ 
इस्तो वर्षशतद्धेव खरो इाचि'शको भवेत् । 
मार्जारो नव वर्षाणि वानरो दय णच ॥ 
एवं स चात्टोषेण मम कर्मापरायशः। 
प्राप्रोति सुमहदःखं देवि ! णव न संशयः ॥ 
ततो इरेवचः अतव दुःखेन परिष्च्छति। 
सर्वसंसारमोक्ताय प्रत्युवाच वसुन्धरा ॥ 
किमिदं भाषसे देव मानुषाणां दुरासदम् । 
वाक्य भोषण्कच्चैव मम कमीप्रतोटकम् ॥ 
आचारा परिभ्वष्टस्तव कयपरायणः । 
तरन्ति येन दुर्गाणि प्रायधित्तः तथा वद ॥ 
श्रुत्वा एष्वयास्ततो वाक्ये लोकनाथो जनार्हेनः 
धमयसंरच्चणार्थाय प्रत्यव च वसुन्धराम् ॥ 

वराह उवच । 
ख्णृष्टातु ख्तकं भूमे मम क्मापरायणः। 

एकाहारं ततस्तिषठत् दिनानि दश पञ्चच ॥ 
तत एवं विधिं छत्वा पञ्चगव्यन्तु प्राशयेत् । 
शभावं विश्दात्मा कर्मणा च न लिप्यते ॥ 
एतत्ते कथितं देवि रषृष्धा खतकमेव च । 
दोषच्चेव विबुध्याय यत्तया पृवष्च्छतम् ॥ 
य एतेन विधानेन प्रायञित्तः समाचरेत् । 
श्रपराधविनिमक्ञो मम रोक स गच्छति ॥" 
इति वाराहे खतदर्शनस्पर्भनप्रायित्तनामा- 
ध्यायः ॥*॥ शवानुगमनाशौचं यथा । कूमी- 
पुराणम् । 
“परेतोभरूत दिजं विप्रो योऽनुगच्छति कामतः । 
खात्वा सचेलं स््ष्टामिनिं छतं प्राश्य विश्ध्यति ॥ 
एकाडात् चच्िये शदिरवश्यं च स्यात् इयहेन 

तु। 
शूद्रं दिनवयं प्रोक्त प्राणायामशतं पुनः ॥” 
एतच्च छतप्राशनं शद्िहेतुत्वा्नियमपरम् । 
न तु प्रायश्ित्तवद्धोजनाभावपरम् । तत्र तप- 
सू्वात्तथा । अनुः सहायैः । यत्तु याज्रवल्क-प 
वचनम् । 
“ब्राह्मथेनानुगन्तव्यो न तु शूद्रः कथन । 

श्रवः 

श्रनुगम्याश्मसि चात्वा खषटटागि' तभुक् 
शचिः ॥* 

तम्ममादादनुगमने कथञ्चनेत्यभिधानात् । 

भअरन्भसि न तूह,लोदके॥ *॥ शुद्स्य ब्राह्मण 
शववहने दोषोः यथा,-- 
“खतब्राद्मणदे हां दैवात् शुद्रा वन्ति चेत् । 
पदप्रमाणवर्षञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति इहरिरूपिणो । 
ददाति सुक्तिं तेभ्योऽपि क्रमेण च क्रपामयी ॥ 
जग्म पुण्यवतां गदे कारयित्वा च भारते । 
स्थानं ददाति वैकुण्ठे निधितं जन््भिस्िभिः॥” 
इति ब्रह्मवैवत्तं योकष्णजन्खण्डे ४४अध्यायः ॥ 
शवदूषितगृहजलाशयादोनां शएदियधा,- 

ब्रह्मपुराणम् । 
“येषामभच्यं मांसञ्च तच्छरौरैर्य॑तञ्च यत् । 
्ापोकूयतडागेषु जलं सर्वञ्च दुष्यति ॥* 
तच्छरोरेमतशरोरेः । उत्तरवचने कुणप ग्रह- 
शात् । यथा,-- 
“सकुशं सकद मं तेभ्यस्तोयमपास्य तत् । 
प्रक्षिपेत् पञ्चगव्यञ्च समन्त्रं सव शिक्षत् ॥ 
अपास्य कुणपं तेभ्यो बहतोयेभ्य एव वा । 
शतं ष्चथवा विंशत् तोयकुख्भान् ससुदरेत् ॥* 
वापौ ससोपाना । निःसोपानः कूपः । तडागः 
पद्माकरः । शतादिजलाल्यत्वा दपेक्तया अत्य- 
ल्पस्य सर्वदारणाभिधानात्। एवं मरण- 
समये गृहात्निःसायते अन्यथा गृहस्य दुष्टता 
स्यात् ॥ यथा, ठडन्मनुः। 
“श्वशूद्रपतिताश्चान्त्या सृतासेहिजमन्दिरे । 
शौचं तव प्रवच्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ 
द गरात्राच्छनि प्र ते मासाच्छद्रं भेच्छचिः। 
इभ्यान्तु पतिते गेहे भरन्तं मासचतुष्टयात् । 
अत्यन्त्य वञ्जयेद्गेडहमित्येवं मनुरब्रवोत् ॥" 
दाभ्यां मासाभ्यां मासशब्द्पाठात् । अन्तो 
ग्ल च्छः । अत्यन्तः पाकः। इति वाचश्यति- 
मिश्राः॥ यमः। र 
“दिजस्य मरणे वेश्म विशुध्यति दिनत्रयात् । 
दिनैकेन बहिभूमिरगिपरोचयलेपनेः ॥" * ॥ 
यथाक्तकालानन्तरकन्तव्यमाडइ सम्बत्तः } 
“ग्ट दशि प्रवच्यामि अन्तस्धशव दूषिते ॥ 
प्रोतज्य खरमयं पात्र सिद्मन्न' तथैव च । 
ग्टदादपास्य तत् सवे गोमयेनोपलेपयेत् । 
गोमयेनोपनिप्याय छागेनाघ्रापयेदुधः ॥ 
ब्राह्मये मीन्पू्तेख हिर स्यकुशवारिभिः। 
सवमभुगत्तयें म ततः शध्यत्यसं्यः ॥* 
अव्र मन्ानादेथे गायन्चौ । देवलः । 
“पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेष्या विशुध्यति । 
दुष्टा हिधा विधा वापि शध्यते मलिनेैकधा ॥ 
दहनं खननं भूमेरुपलेपनवापने । 
पञस्छवर्षणच्चापि शौचं पञ्चविधं ख,तम् ॥ 
प्रसूते गभिंशो यत्र ज्यते यत्र मानुषः । 
चाण्डालेरूषितं यत्र यत्र विन्धस्यते शवः ॥ 
विख्मूवो पहतं यच कुणपो यच दश्यते । 



शश, 

एवं कश्मलभूयिष्टा भूरमेष्याति कष्यते ॥ 
क्ञगिकोटपदचेपेदूषिता यत्र मेदिनो 
एखया क्वणे; चिप! वान्तेवा दुतां ब्रजेत् ॥ 
नखदन्ततनृजलक्तुषपां रजो मलैः । 
भस्पमपक््टरै वापि प्रच्छनव्रा मलिना भवेत् ॥” 
वापनं खदन्तरेण पूरणम् । ऊषितं वासः। 
एष्वा घनोभूतच्रेखादि । घतुद्ादौ प्चानां 
सध्ये यथासम्भवं ग्रहशम् । अङ्किराः। 
“शौचं सषखरोमाणां वायुन्यरकेन्ुरख्जिभिः। 
रेतस्छष्टं शवख्ष्टमाविकं नेव दुष्यति ॥" 
सहस्रोमाणां कम्बलानाम् । इति शदिः 
ल्लम् । 

शवकाम्यः, पुं, (शवः काम्यो यद्य )) कुक्रः। 
इति शब्दरत्नावलो ॥ 

शवयानं, ज्ञी, ( शवस्य यानम् । ) थववदनाये- 
खटा । मड़ार खाट इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
काष्ठमज्ञः २। इति हारावलो ॥ श्डोटः ३ 
वाटो ४ खाटिका ५ शवरथः ६ । इति शब्द- 
रव्रावलो ॥ । 

शवरः, पु, (शव + बाहलकःदरः\ यद्वा, शवं 
राति रद्नातोति। रा+कः।) श्ेच्छजाति- 
विभेषः। इत्यमरः ॥ मयुर पुच्छपरिधानो न्ह च्छः 
किरातः! पत्रपरिधानः शवरः । इति तदो- 
कायां भर्तः ॥ पानोयम् । शिवः। इति 
मेदिनो ॥ शास््रविपेषः । इस्तः । इत्युणादि- 
कोषः} 

शवरथः, पु , (शवस्य रथः 1) ् रवयानम् । इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ 

शवरलोघ्रः, पु, श्वेतलोघ्रः । इति रत्रमाला ॥ 
शव रालयः, पुं , (शवरस्यालयः ।) शवरग्ट म् । 

तत्पर्यायः \ क्षणः २ । इत्यमरः ॥ गक्ष २ । 
इति शब्दरब्रावलो ॥ शवरावाखः ४। इति 
डेमचन्द्रः ॥ 
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शशग्छट् 
| , षु, (आशति श्रवेन गच्छतोति । शण + 

अचं ।) सगविशेषः। इत्यमरः ॥ शशास इति 

खरगोश इति च भाषा॥(यथा, मनौ ।२।२७०। 
“आरशकूर्मायोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥* 
अस्य मांसगुणाः । स्वादुत्वम् । कषायत्वम् । 

मलबदकारित्वम्। शौतत्वम् लघुत्वम् । 

शोथातौसारपित्तरक्लनागत्वम् ¦ खूच्त्वञ्च । 
इति राजवन्नभः। अपि च। 

“शश सं व्रदोषन्नं दोपनं खा सकासनुत् ॥” 
इति राजनिघंष्टः ॥ 

शथिक 

“श्रातानं योगनिद्राञ्च चिन्तयित्वा मनै- 
चिन । 

द्तिणे खश्रीरस्य भागा गशद्खतः +” 
इति कालिकापुराणे ४४ अध्यायः ॥ 

शशलोम, [न्] क्री, (शशस्य लोम ।) शशकस्य 
शोम । तत्ययधायः। शशोणेम् २) इत्यमरः ॥ 

। पु, तन्नामकराजः। यथा, महाभारते । 

१५४५।२०।१४} 

“आशलोमा स राजासोत् राजन् परम- 
धार्निकः ॥*) 

अन्यच्च । 
“शशः शूलो न्लो मकर्णो बिलेशयः प्रकौत्तितः। 
शशः शतो लघुर््राहो रूषः खादुः खदा 

हितः ॥ 
वड्किकत् कफपित्तन्नो वातसाधारणः स्मृतः । 

श्वरातोसार शोषाखश्चासामयहरख सः ॥” 

। इति भावप्रकाशः ॥ 

खादेऽस्य मारस्य दानफलं यधाः-- 
“इविष्वाननेन वरै मासं पायसेन च वल्सरम् । 
माव्छद्ारिणकौरश्रशाकुनिच्छा गपारषतेः ॥ 
रेशरौरववाराहशागमींर यथाक्रमम् । 
मासहद्याभिदटप्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥” 

इति खातकम् ॥ 
विष्णवे एतश्मां सस्य देयत्वे यथा,-- 

"मागे मांसं तथा च्छागं शाथे समनुयुज्यते । 
एतानि हि प्रियाणि स्युः प्रयोज्यानि वसुन्धर॥” 

इत्ये काद भो तच्तवम् ॥ 

चन्द्रलाञ्छनः। इति धरणिः ॥ वोलः। लोधः 

मतुष्यविगेषः। इति मेदिनो ॥ स तु चतुर्विधः 
वेथेषः। तस्य लक्षणं यथा, - 

“खदुवचनसुशोलः कोमलाङ्ग' सुकेशः । 
सकलगुशनिधानः सत्यवादौ शश्तोऽयम् ॥" 

इति रतिमच्ञरो ॥ 

शवरःवासः, पु, (शवरस्यावासः ।) शवरालयः । : , पु, (शश + खार्थे कन् । शशः । यथा, 

इति ईेमचन्द्रः ॥ 

श(ब)वलः, यु, ( अप अाक्रोशे + “शपेर्वख्च 1” 
उण्1० १।१०७। इति कलः बान्तादेशः ।) 

“शशकः शक्ञको गोधा खद्ठो कुम पञ्चमः । 

भ्या; पञ्चनखेष्वं ते न भच्छाख्ान्यजातयः ॥” 
इति स्मृतिः ॥ 

©, 

कर्बुरवर्णः । तदति, वि । "इत्यसरः ॥ ( यथा, |शधरः, यु, (शशस्य धरः 1) चन्द्रः । ( यथा, 

भागवते। ३।२३२) २४। 
“ङ्न मलपड्धन सं छन्रं शवल स्तनम् +”) 

अवला, स्त्रो, (शवल + स्त्रियां टाप् । अवलवर्णा 
गौः । इत्यमरभरतौ ॥ 

अवल, स्न, (शवलयोगादन्यतो इष् ।) शवल- 
वर्था गौः । इत्यमरभरतौ ॥ 

वषानः, एु, पथिकः । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 
बैदिकपदोऽयम् । शवधातोरौखादि कसानच्- 
प्रत्छयेन निष्यन्नमेतत् ॥ 

प्श. वने । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा°-पर०- 
अक-सेट्) शशो शथिष्ठथोः शश्विति 
किरातयमकात्। शश्ति मेकः क्षवेन मच्छ 
तौत्यथेः। ढ फल भज इत्य र वव्लनमस्यैव । 
दन्त्यान्सोऽयमपौव्येके । इति दुर्गादासः ॥ 
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ध । १०। 
“इदं वक्त साच्तादिरदितकलद्धःः णश्यधरः ॥”) 

कपरः 4 इत्यम्मरः ॥ | 
तकं, क्तौ, नण्ठाघातः । इति शब्दमाला ॥ द्रष्टव्यम् ॥ ) 

:.पु,विष्शुः । राज विशेषः । इति मेदिनो 
(यथा, महाभारसे। ९। १।२२५। 

शशशिभ्िका,स्ौ,जौवन्तौ । इति राजनिंच्टः॥ 
शस्छली सनो, अन्तर्विदौ । इति जिकार्डगेषः॥ 
साच गङ्कायमुनयोर्मध्यदेशः । अधुना दोयाव 
इति नाख्रा ख्यातः \ 

पु, (शणोऽङचिङं भष् क्रोडे वा यस्य) 

चन्द्रः । इति इलायुधः ॥ ( यथा, कथासरि- 

क्ञागरे। १८। ३६५ ॥ 
“स जने तत्र थिखरे च्वलितौषधौ । 

शङ इव पूव्वादर दयस्थो विदूषकः ॥') 
कपूर; । इति राजनिघं ण्ट: ॥ 

लः. स्न, कर्कटौमेदः। तत्पायः । बद- 
फला २ तच्डलो ३ चेतरसन्यवा ४ चुद्राच्ना ५ 
लोमशफला ६ धृम्ा ० इत्तफला ८। भर्या 

गुणाः । 
“शशाण्डुलिस्तिक्तकटुच कोमला 
कटुन्छयुक्ता मधरा कफापडा । 
पाके तु साखा मधुरा विदादलछ्लत् 

कफे तु शष्का रचि दौपनीौ ॥” 
इति राजनिधं टः ॥ 

दः, पु, (शशमन्तोति । भरद + भव् ।)गेन- 
पर्चो । इति राजनिर्घ ण्ट; ॥ (इचाकुपुच्ः । 

यथा, महाभारते । ३।२२१।१। 
“इच्चाकौ संख्धिते राजन् शशादः एधिवौ ̀ 

भिमाम्। 

प्राठः परमधर्ममामा सोऽयोध्यायां गृ पोऽभवत्॥"” 

अस्य विकुदिरिति नाम भासत्! अयं हि 

श्िब्सुच्चातः ओाहाये मांसमानेतुं वनं गतः 
खगान् व्यापादयामास । तलोऽतिखान्तः इव- 

परीत एकं शशमभक्तत् अतोऽस्य शशाद इति 

नाम अजायत । एतदिवर्णं भागवते । < । € 

ध्याये तथा विष्णुपुराणे ४।२ भध्यायै च 

;, पु, ( थशमत्तोति अ्रद+ययु।) 
श्येनप्चो । इत्यमरः ॥ 

“रामं दाशरथिश्चैव शशविन्दु' भगोरथम् ॥) समी, पद्धदशाच्चरपा दच्छन्दोविभरेषः। 

सतु चितरथयुच्ः। इति पुराणम् ॥ 
शथत्, पु, (शथ' विभर्तोति। ख + किए ।) 

चन्द्रः ¦ ९ति ₹रेमचन्द्रः ॥ (यथा, कथाखरि- 
क्छागरे । ०३ । २५९ 1 
“ब्टशटोतो राजशशखत् वेद्यासाध्येन यच्छणा ॥”) 

,ए, (शश्तं चन्द्रं विभक्तीति । ख + 

यथा,- 
“गुरुनिधनमतु लघुरिद शिकला । 
मलयजतिखकससु 

व्रजयुवतिलसदलिकगगन गता । 

सरसिजनयनदहदयखलिलनिषिं 
व्यतनुत विततरभसपरितरलम् ॥" 

क्रिप्। चिवः! यथा,-- इति छन्दीमश्ररी ॥ 



शशौ 
( थथिनः कला । चन्द्रकला । यथा, 

"कमलिनो मलिनो दिववात्वये 
शथिकल। विकलः चदा चये । 
इति विधिविदधै प्रमदामुखखम् 
भवति विन्रतमः क्रमशो जम्: ॥” 

इत्यद्गटः ॥) 
अथिक्ान्तं, क्तौ, (शशौ कान्तो यस्य ।) कुमुदम् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

अथिकषान्सः, पु, (शौ कान्तो यस्य ।) चन्द्रकान्त- 
सखिः इति राजनिषं र्टः ॥ यथा, (हइत्- 
संहितायाम् । ८० । ४। 

“वैदूविपुलकविमलक- 
र[जमखिस्फटिकशशिकान्ताः ॥”) 

अथिष्वजः, पु, ( शी ध्वजे यस्व । ) भक्ञाटपुरः 
राजः । यथा, 
“ततः शथिष्वजो राजा युदादाङ्य पुल्षकान्। 
खुथान्ताया मतिं बहधा रमां प्रादात् स कल्कयै॥ 
दिध्ाखयुपभूपाख रुचिराग्डखच संयुगम् । 
अम्थाक्जयदृपेशापि भक्नारं पुरमाययुः ॥* 

इति केङ्किपुराणे २५ भधष्यायः ॥ 
अशिप्रभे, कौ, ( शथिनः प्रभेव प्रभा यख ¦ ) 
सूमुदम्। इति शब्दमाला ॥ मृक्षा। इति 
राजनिषं र्टः॥ चन्द्प्रभायुके,वि ॥ (चन्द्रपरभा- 
खटथे च, चि । यथा महाभारते । १।८६।४। 
“तस्या वाख: उतुदुतं मारुतेन शशिप्रभम् ॥*) 

अथिप्रभा, खौ, ( शशिनः प्रभा । ) ज्योत्न्ञा । 
दूति छंटाधरः ॥ 

अथिभूबः, पु, ( शशो भूषणं यस्य ) शिवः । 
इति शशिदेखरशब्द् दशनात् ॥ 
थिः, खो, चन्द्रकला । गुड्चो । हत्तमेदः । 
इति मेदिनो ॥ तदृहत्तस्य लचणादि यथा, 
“स्मौ मो थौ चेत् भवेतां सपाट केचन्द्रलेख्खा । 
विच्छेदे ते मुरारे पाण्ड प्रकाशा छथाङ्गो 
ब्ञानच्छायं दुकूलं न भ्याजते विभ्वतो सा । 
राधाश्मोदस्य मध्यं लोला यथा चन्द्रलेख्ठा 
किच्वा्ौ लां रन्तो धत्ते घ्र वं जोवयोगम्॥” 

इति छन्दामच्ञरो ॥ 
शथिवाटिक्षा, स्तो, पुनर्मवा। इति राज- 
निचं ष्टः ॥ 

अथियेष्डरः, पु, (शशौ ओेखरे यस्य । ) भिवः। 
इति इलायुषः ॥ ( वथा, कथासरिख्ागरे । 
१।२द। 
“तस्या; स्तुतिवचो इष्टस्तामङ्मधिरोप्य सः । 
किन्ते प्रियं करोमोति बभाषे शशिथेखरः ॥*) 
बुदमेदः। तत्पर्यायः । हेरम्बः २ हैरकः ३ 
चक्रसष्बरः४ टेवः५ वच्कपालौो ६ निश्ोर 
वव्वटोकः ८। इति विकाण्डशेषः ॥ 

अभो, [न्] प, (शथोऽख्यास्तीति । शश + इनिः 
चन्द्रः । यथा,- 
"हिमां शखन्द्रमाखन्द्रः शशी चन्द्रो हिमद्युतिः 

भरत्टतशब्दार्शवः ॥ 
(यथाच हितौपदैशे; 
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शस्कुलौ 
“श्िनस्तुख वंशोऽपि निन: परिभूयते 1") 
अरहा विशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

, क्रो, ( शस्य उणा । अभिधानात् क्रो- 
वत्वम् । ) शशस्य रोम । इत्यमरः ॥ 

'गण्वत्, व्य, ( णश + बाइलकाइत् । ) पुनःपुनः 
इत्यमरः ॥ (यथा, मोतायाम् । ६।३१। 
“चिप्र भवति धर्ता शश्वच्छान्तिं निय- 

च्छति ॥ ) 
, वधे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( म्बा०-पर०- 

सक °सेट्।) शषति । इति दुर्गादासः ॥ 
लः, पु, छित्तिः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ डर- 

करम्चा इति भाषा ॥ 
शष्कुलो, खलो, (थष्क् ल + गौरादित्वात् ङोष्) 
तिलतण्डुलमाषमित्ितयवागुः । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ कणेरन्धम् । इति शब्दर ब्रावलो ॥ 
मत्साभेदः। सौरौ । इति हिन्दौ भाषा । भस्या 
गुणाः । 
“ष्क् लो ग्राहिषो द्या मधुरा तुवरा 
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ति शिकः ॥ 
( पिष्टकविगेषः। यथा, महाभारते । १२। 
२२८।६२। 
“पायसं छसरं मां खमपूपानथ शष्क् लोः ॥” ) 

„ क्तो, (शष हिं सायाम् + “खर्प शल्पशष्य- 
वाष्परूपपरप तल्पा; ।* उणा० ३ । २९ । इति 
घत्वं निपात्यते! ) बालदणम्। इत्यमरः ॥ 
( यथा, रघुवंशे । २।२६। 

` “मङ्खनप्रपातान्तविरूदृशष्य 
मौरौगुरोर्गद्रमाविवेश ॥") 

,उ बधे । इति कविकल्पदुम: ॥(्वा ° -पर०- 
खक.-सेट् । क्ञावेट् । ) उ, शसित्वा शस्त्वा । 
इति दुमौदासः ॥ 
स, दङ् श्राशिषि। भाङ्पूवंकोऽयम्। इति 
कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-्र)क ° -सक०-सेट् ।) 
९, आशंस्वते । ङ, भाशंसते। आाशोरिष्टायं 
शंसनम् । इच्छायामित्यन्धं । इति दुगोदासः॥ 
शसन, क्तौ, (शस + च्थुट् ।) यन्नारथपशहननम् । 
इति शसनशब्द्टौकायां रामाखमः ॥ (शस्यते 
इन्धतेऽत्र इत्यधिकरणे ल्युटि इत्याख्यानम् । 
यथा, ऋन्बेदे । १० । ८८ । १४। 

“भिचक्र्,वो यच्छसनेन गाव; ।” 
“शसने विश्सनख्ाने ।*इति तद्भाष्ये सायणः 

कुलो, स्तो, पिष्टकविशेषः । पुतली पिटा इति 
भावा । (यथा, महाभारते । ७। ६२।७। 

“मोदकान् पूरिकापूपान् धानाधमक- 
अस्कलोः ॥” ) 

अस्या गुणाः । 
“पर्पटा लघवो रूकाः शस्कुस्थः कफपित्तलाः 
काञ्चिकयुक्षतिलशस्कलो त्याज्या यया,-- 
“मां सैरिद्धविकारांख काच्जिरकस्तिलशस्कुलोम् 
मूलकं माषस्पेन मना च न भ्येत् ॥” 

इति राजवज्नभः ॥१५॥ 

५१ 

शस्त्र 

8 वद्गचणशप्रायञ्ित्तं यथा। हथा 
पायसपूपशस्कलोक्ञशरसंयावथिग लोदितटच्च- 
निर््यासाभेध्यप्रभवाणां भक्ते कामलस्त्ाहोप- 
वाखः। भकामतस्तदं म् । चचियादीनां पाद- 
 पादहानिः। इति प्रायित्तविवेकः ॥ 

,द र लु खय्रे। इति कविकल्पदुमः॥ 
(भ्वा०-पर *-भरक०-सेट् ।) इ, शंसत्यते। नमध्य- 
पाठेऽपि नस्य उपधात्वाभावात् लोपाभावे 
इदनुबन्धो वैदेषुचार णमेदा्धः । लु, शंस्ति । र, 
वैदिकः इति दुर्गादासः ॥ 

शस्तं, क्री, (शस् + क्तः ।) कल्याणम् । इत्यमरः ॥ 
(यथा, महाभारते । १३।१०।४२। 
“लच्चयित्वा पुरोधास्तु बडइशस्तं नराधिपम् ॥” 
शरोरम् । इति तिकाण्डशेषः ॥ 

;, वि, कल्याणयुक्षः । स्तुतः । इत्यमरः ॥ 
प्रशस्तः । इति मेदिनो ॥ (यथा, भागवते । 
३ । २९। १५। 
“क्रियायोगेन शस्तेन नातिदिंख्न नित्यग्रः॥* 
निहतः । यथा, महाभारते । ३।४०। ३। 
“शक्राभिषेके सुमददनुरस्जलदनिखनम् । 
प्रद दानवाः शस्तास्त्वया क्ष्णं न च प्रभो ॥") 
शस्तकं, क्तौ, भडूलिव्राणम् । यथा,-- 
“श्रङ्गलिव्रं शस्तकञ्च तथा चाङ्ष्टरत्तकम् ॥* 

इति शब्द ब्रावलो ॥ 
+ वि, ( शस्ताः केशा यस्व कन् । 

प्रशस्तकेशयुक्तः । इति शब्टरब्नावलो ॥ 
प ज्ञौ, (शस्यते हिंस्यते अनेन । “अभिचि- 

दिशसिभ्यः क्तः!” उशा० ४ । १६३ । इति 
क्तः । यदा, “दारौशसुयुयु जेहि त ।* ३।२।१य्य् 
इति न् । ) लोहम् । अस्म् । इत्यमरः ॥ 
शस्त्रासतं व इधा मुक्ञेरित्यादिदशनात् शख्ा- 
सयोः कथिद्धं दमा) येन कर्टतेन इन्यते 
तत् शस्त्र खङ्गादि! यैन चितन इन्धते 
तदस काण्डादि । इति तद्टोकायां भरतः ॥ 
तत्पर्य्यायः । 
“अस्त्रं शस्त्र प्रइरणमुहालो हेतिरायुधः 1” 

इति शब्ट्रब्नावलो ॥ 
“एक कमसत शस्त्रञ्च देवेमक्तं सहसखधा । 
चिच्छेद लोलयेवेशो जगतां मधुसदनः ॥” 

इति विष्णुपुराणे ५ भंगे २० अध्यायः ॥ 
अस्त्र मन्ताभिमन्त्ितम् । शस्तः तदितरत् इति 
तट्टीका ॥५॥ राज्ञां अस््राचार्ययो यथा,-- 
“यन्वयुक्त पाणियुक्तं अयुक्तं युक्तधारिने। 
श्रस्त्ा चार्य्या निरुद गः कुशल विशिष्यते ॥ 
तदगारनियुक्तस्य लकणं यथा,-- 
“स्थापनाजातित न्नः सततं प्रतिजाग्टता । 
राज्ञः स्यादायुधागारे दत्तः कमसु चोद्यतः ॥” 

इति मास्ते १८८ अध्यायः ॥ 
अस्त्रचिकित्मा यथा । ^“श्रयातोऽग्रोपदरयीय- 
मध्यायं व्याख्यास्यामः । विविधं कम । पव्व- 
कर्मा प्रधानक पञ्चात्कररेति। तदृव्याधिं 
प्रत्यपदेच्छामः । भस्मिन् शास्रे शस्त्रकम- 



` तद्यथा । यन््रशस्तरत्ताराग्निण्लाकागङ्गतुम्ब- 

` पदमृक्षम् । तवायतो विशालः समः इुविभक्त 

 भाणान् समालभेत ("उदकुम्पाच्चापो हत्वा 
` . भ्रो्चयन् र्ताकम्य कुखात्तदच्छामः ॥* ॥ 

रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम् ॥ 

शस्व 
प्राधान्यात् शस्त्र कर्मव तावत् पूव्वैमुपटदेच्याम- 
स्तत्सश्मारांच्च । तच्च शस्त्रकमा्टविधम् । 
तद्यथा । छेद्यं मेद्यं लेख्यं वेष्वमेष्यमाहायं 
विच्राष्यं सौव्यमिति ॥५ ॥ अतोऽन्यतमं कम 
चिकिर्ष॑ता वेद्येन पू्ैभेवोपकल्पयितव्यानि । 

जलौकालावूजाम्बवोषटपिचुञ्ञोतस्वपव्रपहमषु 
छतवसापयस्तेलतपण काषायालेपनकल्कम्यज 
नभौलोष्णोदककटाहादौनि परिकर्िणख्च 
च्िग्धाः खरा बलवन्तः। ततः प्रशस्तेषु तिधि- 
करणमुह त्तनचतेषु दध्यतच्तताद्रपानरव्ेरग्नि 
विप्रान् भिषजश्ाच्चेयित्वा कतवलिमङ्गलस्स्ति 
वाचनं लु भुक्षवन्त' प्राङ्मुखमातुरमुपवेश्य 

यन््यित्वा प्रत्यङ्मुखो वेद्यो मर्शिराच्रायु 
सन्यखिधमनोः परिहरब्रतुलोमं शस्त्र निद 
ध्यादापूयदश्नात् सकछ्लदेवापहरेच्छस्तमाश च। 

मडत्स्पि च पाकेषु दाल व्राङ्गःलं वा शस्त्र 

इति व्रशगुणाः । भवतञ्चावर । 
“स्रायतश्च विशालञ्च सुविभक्तो निराश्चयः। 
प्रा्कालक्षतञ्चापि व्रणः कर्माणि शस्यते ॥ 
शौयमाश क्रिया शस्त्रतेच्णाकस्तं दबेपथ । 
अरसं मोह वेद्यस्य शस्त्रकमणि शस्यते ॥ 
एकेन वा व्रणिनाशुष्यमाणेनान्तरावुद्धयावेच्य 
अपरान् व्रणान् कुब्धात् । भवन्ति चात्र । 
“खतो यतो गतिं विद्यादुत॒न्सङ्गो यत्र यर च । 
तत्र तवर व्रणं कुाद्यथा दोषो न तिष्ठति ॥ 
तत्र श्वुगण्डशङ्ललाटाच्तिपुटोष्टदन्तवेट कच्चा 
कुच्िवङ्कशषु तिखकछेद उक्तः ॥ 
“चन्द्रमण्डलवच्छेदान् पाणिपादेषु कारयेत् । 
अदचन्दराक्लतींखापि गुदे मेद् च वद्दिमान् ॥* 
अन्यथा तु शिराल्नायुच्छेदनादतिमावं वेदना 
चिरादुब्रणसंरोहो मांसकन्दो प्रादुर्मावशेति । 
मूदृगर्भोद रार्णोऽश्मरोभगन्द रमुग्वरोगेष्वभुक्त- 
वतः कर्म कुर्वोत । ततः शस्रमवताय ोता- 
भिरद्धिरातुरमाश्वस्य समन्तात् परिपीडा 
इलया व्रणमभिख्ज्य प्रक्षाल्य कषायेण श्रोते 
नोदकमादायतिलकल्कमधुसर्पिं .प्रगादामौषध 
युक्तां वत्तं प्रणिदध्यात्। ततः कल्कनःच््छादयय 
नातिख्खिग्धां नातिरूक्तां नातिघनां कवलिकां 
द्वा वस््रपद्रेन बभ्नौयादेदनारच्ोन्नं ध॑पैधंपये 
द्राघ्नेच मन्ते रक्तां कुवीत । ततो गुगगुल्व- 

भिन्रैराज्ययुकञषुवैषूपयेत् । भाज्यगेषेण चास्य 

“ज्ञत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रच्चोभयस्य च । 

नागाः पिशाचा गन्धव: पितसे यक्तराच्साः। 

एथिव्यामन्तरोचे च यै चरन्ति निशाचराः । 
दिद्धवास्तुनिवाञ्च पान्तुत्वां ते नमस्कता ॥: 

२३३७ 

अरभिद्रवन्तियेयेत्वां ब्रह्मादयः घ्नन्तु तान् सदा र 
मि 

३€ 

शस्तं 
पान्तु लां मुनयो ब्राह्मया दिव्या राजषयस्तथा। 
पव्वताञचेव नद्यञ्च सव्व सर्व्वऽपि सागरा 
अग्नो रत्ततु ते जिदं प्राणान् वायुस्तथेव च। 
सोमो व्यानभपानं ते पश्यः परिरच्तु ॥ 
उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयिन्नवः । 
बलमिन्द्रो बलपतिमनुर्मन्ये मतिं तथा 
कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वमिन्द्रोऽभिर चतु! 
प्रन्नां ते वर्णो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम् ॥ 
चन्त सूर्यो दिशः योते चन्द्रमाः पातु ते मनः। 
नक्षताणि खदा रूपं छायां पान्तु निश्ास्तव ॥ 
रेतस््वाप्याययन््रापो रोमाण्योषधयस्तथा । 
काशं सनानि ते पातु दें तव दसुन्धरा ॥ 
वश्वानर: शिरः पातु विष्शुस्तव पराक्रमम् । 
पौरुषं पुरुषशेष्टो ब्रद्मालानं भवो भ्न्वौ ॥ 
एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः । 
एतासां सततं पान्तु दोधंमायुरवा धु ॥ 
खस्ति ते भगवान् ब्रह्मा खस्ति देवाञ्च कुव - 

ताम्। 
खस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च खस्ति नारदपव्वेतौ॥ 
खस्त्यग्निश्चव वायुश्च खस्ति देवाः सहन्द्रगाः। 
पितामशक्षता र्चा खसत्यायुव दतां तव । 
ईतयस्ते प्रथाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥ 

`इति खादहा ॥ 
“तेव्वंदालवीर्मन्त्; क्त्या व्याधिविनाशनैः । 
मयेवं क्षतरक्षस्र दोधमायुरवा प्रु ॥१५॥ 
ततः क्तरक्तमातुरमागारं प्रवेश्याचारिकः 
मादिशेत्। ततस्त तोयेऽइनि विसुच्यं वं बक्नो 
यादस््रपट न । न चैनं त्वरमाणोऽपरेदयुर्मोच्त 
येत् । दितीयदिवस्े परिमोक्तणादिग्रथितो 
व्रणिरादुपसंरोहति तोत्ररुजखच भवति । 
छं दोषकालवलादौनवैच्छ कषंयलेपनबन्धा- 
इाराचारान् विदध्यात् । न चनं त्वरमाण 
सान्तर्दरषिं रोपयेत् स छल्येनाप्यपचारेणाभ्य- 
न्तरमुल्छङ्गः कलवा भूयोऽपि विकरोति । भवन्ति 
चाव। 
`"तस्म्ादन्तर्वहिखं व सुशु्च' रोपयेदुव्रणम् । 

शस्ह 

= षन् । ) खङ्गः! यघा,- 
“रिष्टिः खङ्कस्तरवारिः शस्त्रो भद्रामजख 

सखः ॥* 

शति विकाण्डशेषः ॥ 

४ ङ्गौ, (शस्रमेव । खाँ कन् ।) लोहम्। 
रः ॥ 

शोशतरः, प. ( शस्त्रस्य खड्कस्य कोश इव 
वः+) महापिण्डोतरुः। इति राजनिघं खटः॥ 

[न्] (शच ण जोवतोति । जोव + 
| 1} शस्त्राजोवः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, छहत्संहितायाम् । १७। २४। 

“रविजेन सिते विजिते 

गणमुख्याः शस्त्रजोविनः चच्चम् ॥” ) 
शस्त्र धारणजोवकः, वि, (शस््रधारणेन जवः 
लोति। जौव +र ल् । ) शस्त्ाजोवः। इति 
शब्द्रब्रावलो ॥ 

शस्तपाणिः, वि, ( शस्त्र पाणौ यस्य । ) शख 
इस्तः । यथा,-- 
उल्कादस्तोऽग्निदो ज्ञेयः शस्त्रपानिश्च 

घातकः। 
कैशाकेशिग्टहोतखच युगपत् पारदारिकः ॥” 

इति व्यवहारतत्म् ॥ 
पिष 
“अग्निदो गरदश्व शस्त्रपानिर्धनापडः। 
सेषदारापद्धारौ च षड़ ते भ्राततायिनः॥” 

इति प्रायञ्ित्तविषेकः॥ 
वि, शस््रधारौ। शस्त्र विभर्तोति। 

धातोः किपप्रत्ययेन निष्यन्रमेतत् ॥ ( यथा, 
रघुः । २। ४०। 

“शस्त्रेण रचय यद शक्यर्त' 
न तद्यशः शस्ततां क्िणोति ॥* ) 

गस्त्रमाजः,पु.(शस्ताणि मार्टीति । खज + भ्रण) 
शस्त्रमाजनकन्तां । सिकल्गर इति भाषा । 
तत्पायः । अ्रसिधावकः२। इत्यमरः ॥ अस्त 
माज; 2 अरसिधावः ४। इति शब्ट्रन्ना वलो ॥ 
शानाजोवः ५ भ्रमासक्तः ६ इति डम 

रूढ ऽप्यजौ शंव्यायामव्यवायादौन् विवजंयेत्॥ | चन्द्र 
है क्रोधं भयच्चापि यावदाख्ेयसम्भवात् । 
मासान् षट् सप्त वा नृणा ̀  विधिरेषः प्रशस्यते ॥ 
हेमन्तं शिशिरे चव वसन्तं चापि मोक्षयेत् 
यहात् दयहाच्छरद्ग्रोवर्षाखपि च बुद्धि 

मान्॥ 
अतिपातेषु रोगेषु नेच्छेदिधिमिमं भिषक् । 
प्रदिष्ागारवच्छोघ्रः तत्र कुञात् प्रतिक्रिवाम्॥ 

या वेदना शस््निपातजाता 
तोत्रा थरौरं प्रदुनोति जन्तोः । 
तेन खा शगन्तिसुपेति सिक्षा 
कोष्णंन यष्टोमधुकान्वितेने ॥* ` 

इति सुते ५ अध्यायः ॥ 
पुं, (शसत्यनेनेति । .शस वधे + “असिचि 
दे णसिभ्यः क्तः । "उणा ०४।१६३। इति क्त 
, दाश्नोशयुयुजैति ।* ३। २ ! १८२। 

: ॥ 
:, वि, ( शस्त्रं श हतः । ). शस्ता घातेन 

खतः। तस्याशौचादि यथा । व्याघ्रः। 
“तीन. ज्वियते यस्तु तस्याशौचं भवेदिधाः। 
्रासप्ताहात् विराव स्यात् दशराव्रमतःपदम्॥ 
शच्त्राघाते व्रा हादूदै' यदि कित् प्रमौयते। 
अशौचं प्राक्लतं तत्र सववरेष नित्यशः ॥ 
अत्र शख्त्रघातपदं चतेतरशस्त्रघातपरं पारि 
भाषिकशस््रघालपरमपि । यथा, देवौपुर, शे ! 
पर्चिमव्छसगेयं तु दंदिगद्धिनखेङताः । 
पतनानशनप्राय वच्वाग्नि विषबन्धनः। 

खता जलप्रवेशेन तै वं शस्ताः सताः ॥ 
अन्यथा चतं विना पतनादिभिबिलेम्बखतानां 
दिनग्रहणे भननध्यवसायः स्यात्! न च शाख्रौय- 
व्यवदहारेऽन्त रङ्गत्वेन पारिभाषिकस्यैव युक्तत्व- 
मिति वाचं श्राह पारिभाषिकापारिभाषिक- 



शस्व 

शस्त्रवातभ्रहखवदव्रापि तथायुक्तत्वात् = 
भाषिकत्वादेव न प्रकरणशनियमः ॥५॥ 
“क्रोधात् प्रायं विषं वङ्किं श्मुदन्धनं जलम् 
जिरिष्चतप्रपातश्च ये कुवन्ति नराधमाः ॥ 
मद्ापातक्िनो थै च पतितास्ते प्रकौत्तिताः। 
पाततानां न दाहः स्यात्रान्त्यं िनाखिसञ्चय 
न चाश्रुपातःपिख्डो वा काय्यं श्रादादिकंक 
एतानि पतितानाञ्च यः करोति विमोषिकुः 1 
त्क्षच्छरइयेनेव तस्य शिनं चान्यथा ५*५॥ 
तदिरवर मरोचिः। 
विषयस्त्र खापटाडहितिखगत्रा दमणघातिनाम् । 

चतुरश्यां क्रिया कार्य्या न्यं षान्तु विगर्दिंता॥ 
इति शुडितच्वम् ॥ 

शखर इत चतुदंशौ, स्तौ, (शस्त हतानां चतुर्दशो । 
गुहादिहइतानां ओाहादिकम्मणि प्रशस्ततया 
स्वास्तथात्वम् ¦ ) मौणाश्विनकष्ण चतुद शो । 
गोणकार््तिकक्ष्चतुह शौ च । यथा, लिङ्क 
पुरानम् । 
““दौपमालां तथा कष्णचतुदं श्यां शिवाभ्रतः । 
चतुष्पथे च नद्या चत्वरेषु ग्टदेषु च । 
एकविं शकुलोपेतो वसेच्छिवपुरे नरः ॥” 
अव्र शस्त्र हइतानासुल्कादानं अरन्य षान्तु दरे । 
इति संवत्सकौमुदोौ ॥५॥ अन्यच्च ! अथ 
शस्त्रहतचतुर् थो तत्र विष्णुः। गुदडतानां 
ओाहकर्माणि चतुद शो प्रशस्ता । युदहताना- 
मेवेति न नियमा्थमिदम्।  ब्रह्मपुराे। 
प्रायोऽनशनशस्त्रा म्निविवाद्ुदन्धिनान्तथा । 

चतुद श्यान्तु कत्तव्य ठष्यथमिति निखयः ॥ 
प्रायो महापथगमनम् । वायुपुराे । 
गुवानस्तु रटे यस्य खषास्तेषान्त दापयेत् । 

शस्त्रेण तु इता ये वे तेषां दद्यातु शोम् ॥ 
युवान एव पित्रादयो खता इत्यथः । मरौचिः। | पचश्राादिकल्पव्धतिरिक्तसामान्यल्लष्णपच्चवि- 
“दिषशस्छ् श्वापदा हिति गन्ना ह शघातिनाम् । | हित खादकस्य ्रादविषया प्रकर शमैदेन खाच 

चतुद श्यां क्रिया काय्यं अन्येषान्तु विमहिता॥ 
ब्राह्मशङ्ञतघातोऽस्यास्तोति ब्राह्मण्चातौ ये च 
बनब्राह्मेहता इति ब्रह्मपुराणवचनात्। न तु 
कतब्राह्मणघातः तस्य पतितत्वात् अन्येषाम- 
शस्न्नादिहइतानाम् । एतच्च शस्ता 
विष्णुदिभिः सामान्धप्रकरणलिखनात् सकल 
जष्णपचसाधारणं पिव्ादोनामेव पावणविधि 
प्रकरणात् प्रावणविधिना काखम् । 
““खपिष्डोकरणादूद यतर यत्र प्रदौयते । 
लर तवर बयं कुखादव्जयित्वा खताहनि ॥” 

इति शङ्कव चनो ॥*॥ 
ननु अन्येषान्तु विगरङिता इति अवात् । | 
बेपुरषिकपावशविधिः । न यस्य पुरुषास्त्रय 
पव शस्त्र हतास्तस्य त्रेपुरुषिकविधिरुपपद्यते । 
एवं यस्य हौ शस्त्र हतावेको वा सेनापि इं पुस- 
िकंकयुरुषिकं पाव थं कत्तव्यम् । यथा, मनुः। 
“पिता यस्य तु हत्तः स्यात् जोवेच्चापि पिता- 

महः । 

पितुः सनाम खड्गे को त्तथेत् प्रपितामइम् ॥ 

9० 

शस्वड 

तथा इारौतः। 
^पितामरहेऽपि जवे वै पितरेव समापयेत् 
नन्वेकोदिष्टमेव अयते । यथा शङ्क: । , 
“सपिर्ड करणादूईखते कष्ण चतुर शम् ! 
प्रतिसंवस्छरादन्यदेकोदिष्टः न क1रयेत् ॥* 
नः 

सपि करणाद यत् पिदढभ्यः प्रदौयते । 
एकोदिष्टविधानेन तत् काय्यै शस्रघातिने ॥ 
भविष्यपुराणे । 

“समत्वमागतस्वापि पितुः शख््रहतस्य च । 
चतुर्दश्यान्तु कर्तव्यमेकोदिष्टः न पार्वणम् ॥ 
चतुद श्यान्तु यच्छराहं सपिण्ड करथे कसे । 
एकोदिष्टविधानेन तत्काय्ये शस्त्रचातिने ॥” 

$पि पावणाशक्तविषया श्वे तानि विष्णादिवच- 
नेषु पावंशावगतेः । श्नात्रादौनान्तु शस््रहताः 
नामेकोदिष्टविधिना कायम्, 
“अपुच्चा यै खता: केचित् स्रियो वा पुखषाख 

ये 

तेषामपि च देयं स्याटेकोद्िष्टं न पार्वणम् ॥ 
इत्यापस्तम्बवचनेन पावणनिषेधात् । त्च न 
सकलक्तष्णपत्तसाधारणं विष्णादिवचनेषु खाच 
शब्दस्य पाव णपरत्वोक्त: । किन्लाश्िनमासौय 
छष्णपत्चविषयम् । ब्रह्मपुराणे प्रायोऽनशने 
त्यादिना सकलकष्णपत्तसाधारणं खाहमभि- 
धाय श्राण्डिने। तपेणोया खत श्यां लुषपिष्डो- 
दकक्रिया। इति यत् पुनरभिधानं तच्छश्तर 
इतभ्चाव् दि विषयं अतएव तच्रवामःवास्यायां 
पितरः पच्या नान्दोसुखा अपौति हचप्रपिता- 
मद्वादौनामपि श्रा दशितम्। इयच्च चतु 

। इ श्वामशस््रहतस्राहनिन्दा श्राखिनमासोय- 

| कमीमेदात् सामान्यविथेषन्यायात् इतरया 
चतुद श्यां संक्रान्ति खाद; शस्व हतनिन्दा स्यात्। 
अतएव क्ष्णपत्ते दशम्यादौ वव्जनयत्वा चतु- 
इ गोमति मनुवचनेऽपि चतुद शोबञ्जनं पत्च- 
खादादिव्यतिरिक्तश्राहविषयम् ॥*॥ ननु 
शस््रादिहतानां अाइनिषेधः शूयते । तथा 
छागलेयः | 
शस्त्विप्रहतानाच्च गङ्किदद्विसरौ खपेः। 

भरालनख्यागिनाच्चं व चाङ्नेषां न कारयेत् ॥* 
सत्ये बुद्िपूर्वहतानामेव । प्रमादम् तानान्तु 
श्राद्ादिकमाहाङ्किराः। 
अथ कचित् प्रमादेन ज्ियतेऽम्नुद कादिभिः। 

अशौचं तस्य कत्तव्यं कत्तं व्या चोदकक्रिया ॥ 
अवुद्धिपूवंमपि शङ्गयादिभिः क्रौडां इवतां 
सूतानां न क्त्यम् । यथा, ब्रह्मपुराखम् । 
ङ्गिदद्विनख्िव्यालविषवङ्किख्िया जलेः 
्रादरात् परिइन्तैव्यः कुवन् क्रोडं खतस्तु यः॥ 
परिइत्तव्यः खाद्ादौ शास््रामुमत्वा बुद्िपूव 
ख तानामपि कर्तश्यम् । यथाई ठद्गाम्धः । 

दः शौ चस्पूतेलुसः प्रत्याख्यातमिषकक्रियः । 
भ्रालानं घातयेद्यस्तु खम्बम्न्यनशथनादिभिः #॥ 

विराव्रमभौचं हितौये त्वखिमश्चयः । 

डतौधे तूदकं लत्वा चतुर्थे जादमिष्यते ॥ 
सताः याख्ानु 

मत्या बुदिपू्वकदता अपि चदाह; कथं 
जुषपिश्डोदकत्वमिति चेत् गौशमिति ब्रूमः । 
बुच्चिप्वं पिष्डोद कक्रियालोपादिति। इति 
खादविबैकः ॥ 

¦, पु , शखर इस्ते यस्व सः । इति शख. 
॥ 8 

वः, बि, (शस्य भाजोवतौति } रा + 
तत्पायः । ०५०५५ ) भअनिजोतो । 

उच्यते । एषां वचनानाममूलकत्वात् समूलतवे- :२ श्रायुधौोयः३ भ्रायुधिकः ४। 
इत्यमरः ॥ कार्डस्ण्टः ५। इति तोका 
कार्णृष्टः &. शस््रधारणजोवकः ऽ । इति 
शब्द्रल्नावलो ॥ 

शस्त्राभ्यासः, पु, (शस्त्राणां अभ्यासः) श्रस्न 

शिक्ता। तत्पर्य्यायः। खुरलो २। इति 
विकार्डशेषः ॥ 

शस्त्रायसं, क्ती, (*श्त्राथे यदयम् ।) रोहम् 1 
(वी राजनिर्घण्टः ॥ 

स्त्रो, ( शस् +षटन् ।. च्या ङोप् । ) 
‰ । इति मेदिनो ॥ (यथा, माघे ।४।४४। 

“शस्त्रो श्यामेरं एभिराशदुतमम्भ- 
ज्कायाखच्छति नोलो सलिलस्य ॥”) 

शस्तो, [न्] त्रि, शस्त्रविशिष्टः। अस््रधारो । 
शस्त्र ग्द दिन् प्रत्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ (वथा, 
कामन्द्कौयनोतिषारे । 9 । ३७। 

“आप्तशस्त्रानुगतः प्रविशे 
सङ्कटेषु गहनेषु न तिष्ठेत् ॥*) 

> | क्तो, बालढणम्। इत्यमरटौकायां मरतः॥ 
प्रतिभाद्धानिः । इति जटाधरः ॥ 

शस्यं, ज्ञो, ( शस + “तकिशसिचति यतीति 1” 
३।१८.9} इत्यस्य वात्तिकोक्या यत् ।) कलादि 
निष्यब्रम् । तत्पर्यायः । फलम् २ । इत्यमरः ॥ 
इच्चाणां लतादोनाञ्च फलं निष्यत्रत्वमामतं 
श्रान्त्रादिकं शस्य सस्यपदवाश्च इत्यन्वयः । 
फलति निष्यद्यते फलं फलनिष्यत्तौ पचादित्वा- 
दन्। सस्ति खपिति सस्य ससलुर स्छभ्र छहो- 
रिति यः सस्वं हिदन्तयम्। ग्रःम्यकविकयानुबन्ध 
इव नोरसस्यमनोहरो देथ इति नलदमन्तौ- 
शेषात् । 
“खं खनं सोसकं सस्य ग्रस्तं साञ्ञा च साध्व- 

खम् ॥ 
इत्य्मविवेकाश्च ॥ तालव्यादिदग्तयान्तञख्च तथा 
हि शन् हिंखास्तुत्योरित्यस्मात् कष सृजति 
क्यपि यत् शस्य तस् क्रियावच्येऽपि फलेऽपि 
दृश्यते । तालब्या अपि दन्त्वाखच शस्यशूकर- 
पांथव इत्युष्ममिदः । इति तडौकायां भरतः #॥ 
चेवसखधान्यादि । यथा,-- 
“शस्यं चेवरगलं प्राहः सतुषं घान्यसु खत । 



शस्यध्वं 

रामं वितुषमिल्युक्तं खिचरमब्रमुदाद्तम् ॥ 
इति स्मृतिः ॥ 

प्राम्यशस्यानि यथा,-- 
 भब्रोहयश्च यवाख्चेव गोधूमाश्चाणवस्तिलाः । 
प्रियङ्गवो छयुदारा्च कोरदूषाः सचौनकाः ॥ 
उदाराः दौर्घशालयः। 
शसाषा सुद्धा मद्रा निष्पावाः सङललयकाः। 
अाटृक्यबशकायं व शालाः सप्तदश स्मृताः ॥ 
श्येता भौषधौनान्तु म्यां जातयो सुने ॥ 
आ्राम्बार॑खछशस्व नि यथा, 
"सौषध्यो यज्चियाखं व भ्राम्बारण्डाशचतुद श । 

` शओौडयओ यवा माषा गोधमाचाशवस्तिलाः 
प्रियङ्कसतमा श्चं ते अष्टमस्तु कुलल्यकाः । 
श्यामाकासत्वथ नोवारा जत्तिलाः खमवेधुका | 
तथा वेणुयवा: प्रोक्षास्तथा मकंटका सुने । 
आाम्बारण्डाः समृता ञो ता भौषध्यस्तु चतुर 
इति विष्छुपुराशे १ रंये ६ श्रष्यायः ॥*॥ 

नवश्चस्यसश्मोगनचव्राखि यथा,- 
“अनुराधा खगशथिरो रेवतो चोत्तराञ्नयम् । 
इस्ता चित्रा मचा युष्या खव शा च युनव्वैखुः॥ 
रोड्िशो नवशस्यादिनवद्रव्याशनादिषु । 
प्रशस्त' मवपोठादिसख्मोगं ग्रडविददेत् ४५॥ 
नवशस्यखादादिकालो यथा, - 
“शरदखन्तयोः केचिन्रवयन्न प्रच्चते । 
धान्धपाकवशादन्ये श्यामाको वनिनः ख तः। 
इत्यनेन शरदइसन्तविहितनवशस्येष्टेः । 
“शामाके््रीहिभिलं व यवेरन्योन्यकालतः । 
प्रागयज्न युज्यतेऽवश्यं न त्ववाग्रयणात्वयः ॥ 
इति कालान्तरदशेनात् ओा्ेऽपि तथा । 
आग्रयणं नवशस्येष्टिः । 
“इचिकषे शक्तपचे तु नवात्र शस्यते बुष: । 
अधरे क्रियमाणं हि धनुष्येव क्तं भवेत् ॥ 
धनुषि यत् छतं खाद खगनेबराद्ध राबिषु । 
पितरख्वग्र ग्टञ्नन्ति नवाच्रामिषकाङ्किखः ॥* 
अधरे छष्छपचे । 
“वषै चेतरे छष्णपते नवाद्ध' नाचरेदुवुघः। 
भवेत् जच्ान्तरे रोगौ पितृशां नोपतिष्ठते ॥ 
यद्यपि बौ हिाके च यवपाक्षे च पाथिंव । 
म तावाद्यौ महाराज विना खाद' कथश्चन॥* 
दति विष्छुधर््रोत्तरवचणे खाच प्रति ब्रौहियव- 
पाकयोर्निंमित्तलं प्रतोयते । तथापि नवोदके 
नवारं च इति शातातपवचने 
वचनेषु च नवाच्रस्य द ५ 
रण्यं निग््तिं लाघवात् । अभिंलापवाक्वे नवा 

आ्ागमनिमित्तमिति नियोज्चम्। न तु यवाब्रा- पुः डच्चविशेषः। सेगोन् इति भाषा । 
मादि, हिक शुक्रपचे च इति तु धनुरादिः 
पदुदस्तेतरमोणकालमध्य ठिकस्छ प्रास्य 
 माव्राथे न तु जरादान्तराधैमिति । इति मल- 
माखतत्चम् ॥ भन्धत् नवावब्रश्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

अस्वध्वंसो, [न् ] पु, ( ष्यानि धवंसयतोति । 
्वख~+णिनिः।) तुचठचः। इति बन्द 
चद्दरिका ॥ शस्यनाशके, वि ॥ 
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(२ सो, (शस्यस्य श्रो ।) अभिनव- 

८१ 
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गैतधान्यादिशौषंकम् । शोष इति भाषा ॥ 
तत्प्यायः । कणि्म् २। इत्यमरः ॥ कणिशः 
२ कणिषः ४। इति तटौका ॥ 
प क्तौ, ( शस्यस्य शूकम्) शस्यस्य 

तोच्ाग्रम् । णडा इति भाषा । तत्यखायः । 
^ २। इत्यमरः ॥ १ 

भ्वरः, पु, सालदक्चः । इत्यमरः ॥ 
शस्यात्, चि, शस्वभच्चकः। शस्यं भत्ति इत्ययं 
अदधालोः क्तरि किपप्रत्ययेन निष्य्रमेतत् 
इति सुग्धबोधब्याकार खम् ॥ 
८. , चु, चुद्रशमोहच्ः। इति शब्दरब्ा 

॥ 
:ऽपुं, शिंशपाया विकारख्मसः। शिंशवा- 

शब्ट्ादण् प्रत्यये इकारस्य अाङादेशेन निष्यश्- 
मेतत् । इति लि्ान्तकौसुदौ ॥ 
.००--- पुं, सुनिषिशेषः। इति पुराणम् ॥ 
(वथा, । ३ । ६। १९। 
“काण्यषः खावः शांश- 

पायनः ॥* ) 
षो क्गौ,षं, (क्से भोक्षमिति । थक + चञ।) 
पवरषुष्यादि । साग इति डिन्दोभाषा । तत्- 
पथथायः। इरितकम् २ शिग्रुः २। इत्यमरः ॥ 
खि: ४ । इति तङौका ॥ इारितकम्५ इति 
अन्द रब्नावलौ ॥ भथ शाकवर्गः तवर याक- 

॥ 
पतर पुष्यं फलं नालं कन्दं संसत दजं तथा । 

शाकं बड़. विधमुदिष्टं गुरु विद्यात् यथोत्तरम्॥ 
अथ शाकानां गुखः । 

“प्रायःशाकानि सर्व्वाणि विष्टश्मौनि गुरूकि च| 
रूलाखि बहव ।सि खट विरूमारतानि च ॥ 
शाका भिनत्ति वथुरख्धि निहन्ति नेवं 
बं विनाशयति रक्षमधथापि शकम् । 
प्रज्ञाय कुरते पलितश्च नमे 
इन्तिखातिं गतिमिति प्रवदन्ति तजन्नाः ॥ 

आकेषु सवै निवसन्ति रोगा 
खङेतवो देडविनाशनाय । 

कुखातस्तथाश्छघु ख एव दोषः ॥* 
शति मावप्रकाशः ॥ 

अपिच) 

“सवे शाकमचचथमलक्तेयममेथुनम् । 
ऋते पटोलवास्त.ककाकमाचौपुनर्नवाः ॥” 

इति राजवज्ञभः ॥ 

। शाकः २ शाकाख्यः ३ खर- 
प्रः ४ अलंनोपमः ५ । इति रब्रमाला ॥ 
ऋकचपव्रः ६ शरपव्रः 2 अतिपः ८ अडि- 
इः < यष्टकाष्ठः १० खिरसारः ११ ग्टह- 
इमः १२। भर गुखाः । सारकत्वम् । पित्त- 
दाइखमापडत्व्च। अस्य बस्कलगु शाः । कफ- 
माभितलवम् । मक्षरत्वम् । रूघत्वम् । कषाय- 

प्ाकाः 

त्वञ्च । शति राजनिघण्टः ॥ * ॥ शक्तिः । इति 
मेदिनो ॥ शिरौषहक्चः । इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
पमेदः। इति विश्वः ॥ रौपवियेषः। तस्य 
विवरणं यथा,-- 

सूत उवाच । 
“शाकहोपस्य वच्छामि यथावदि निखयम् ! 
कष्यमानं निदोधष्वं याकद्ोपं दिजोलमाः ॥ 
जब्बुददोपस्य विस्तरादहिगु स्तस्य विस्तरः । 
दिस्तारादिगुखखापि परिखाः समन्ततः ॥ 
सेनातः समुद्रोऽयं इौपेन शवयोदधिः । 
तवर पुश्खा जनपदािराच ज्यते जनः ॥ 
कुतएव च दुभि चं चमातेजो युतैष्विड । 
तब्रापि पवता: शभ्बाः सपतेव मणिभूषिताः ॥ 
आाकरोपादिरोपेषु सघ घस नमाख्जिष । 
ऋच्वायता; प्रतिदिशं निविष्टा वषेपवलताः # 
रब्नाकराद्धिनामानः शोभावन्तो महाजिताः । 
समाचिता: प्रतिदिशं दौपविस्तरमानतः ॥ 
उभयन्रावगाढ़ाख लवणच्ोरसामरौ । 
शा कोपे तु वच्छामि सष दिष्डान् महाचलास्॥ 
देवर्षिं गन्धवदुतः प्रथमो भेरुरुष्ये। 
प्रागायतः ख सौवशं उदयो नाम पर्वतः १ 
तब्र मेघास्तु उच्चये प्रभवन्ति च यान्ति च। 
लख्वापरेख सुमहान् जलधारो महागिरिः ॥ 
सेव चन्द्रः घमाख्यातः सर्व्दौवधिसमन्वितः । 
लख्छाजित्यमुपादक्ते वासवः परमं जलम् ॥ 
नारदो नाम सवोक्तो दुग शलो महाचितः । 
तव्राचले समुत्पन्नौ पूवे नारदपव्व॑तौ ॥ 
तस्यापरेण सुमडान् श्यामो माम महागिरिः । 
यब्र श्यामत्वमापन्नाः प्रजाः पूर्वमिमाः किश॥ 
स एव दुन्दुभिर्नाम श्यामः पर्वतखन्तमः + 
शब्दखल्युः पुरा तसन् दुनदुभिस्ताङितः सुरः ॥ 
वच्यञ्वालान्तरमयः शाख्पमलखान्सरालङ्जत् । 
तस्यापरेण रजतो महानस्भो गिरिः स्मृतः ॥ 
सेव सोमक इत्युक्तो देवेयं वाद्धतं पुरा । 
सग्भृतञ्च इतश्च व मातुरर्थे गर्त्ता ॥ 
तख्ापरे चाग्बिकेयः चमनाख्च व स स्मृतः । 
हिर्छाचो वराहेष्य तच्िन् रेल निख्दितः ॥ 
आ्राम्बिकेयात् परो रम्यः सर्वौषधिसमन्वितः । 
विश्नाजस्तु समाख्यातः स्फारिकः र महा 

गिरि;॥ 
यस््ाददिभाजते नित्यं विभ्चालस्तेन ख स्मृतः । 
सेवे केशवेत्यक्षो यतो वायुः प्रवायति ॥ 
मेषां वर्षाणि वामि पर्वतानां दिजोत्तमाः । 
रष्वं नामतस्तानि यथावदशुपूर्वशः ॥ 
दिनामान्धेव वर्षाखि यथेव मिरयस्तया । 
उदयस्मोदयं वषे जलधारेति विश्रुतम् ४ 
नाखरा सान्तभयन्नाम वषै तत् प्रथमं स्तम् । 
दतो जलधारस्य खुक्मारमिति स्मृतम् # 
तदेव ओैथिरं माम वषै संपरिकोर्भितम् ॥ 
रेवतस्य तु कौमारं तधैव च सुखोदयम् । 
श्यामपवतवषन्तु मण्णोचकमिति 
भानन्दकमिति प्रोक्धं तदेव सुनिभिः शभम् । 



शाकः 

सोमकस्य शुभं वषं विन्नयं कु सुमोत्तरम् ॥ 
तदेव शिषमित्य्ञं वध सोमक सं्नितम् । 
आम्बिकेयस्य मेदाकिं च्ेमकञ्चैव तत् स्मृतम् ॥ 
सेतुपवंतकस्यापि महादूममि तिस्मृतम् 1 
तदेव शुवमिलयु्ञं वषै विश्वराजसंक्ञितम् ॥ 
होपस्य परिणाहञ्च इस्वदोघंत्वमेव च । 
जग्बुहोपेन संख्या तस्तस्य मध्ये वनस्पतिः ॥ 
शाको नाम महाहनच्तस्तस्य प्रजा महानुगाः । 
एतषु देवगन्धव्वाः सिद्ाञ्च सह चारणैः ॥ 
विरन्ति रमन्ते च टश्वमानाश् तैः सड । 
तच्र पुण्या जनपदाखातुव रं समन्विताः ॥ 
तेषु नव्यस्तु वै सघ प्रतिवे समुद्रगाः । 
दिनार व ताः सवी गङ्गाः सविधा; स्मृताः॥ 
प्रथमा सुकुमारौति गङ्गा शिवजला शभा । 
अनुतप्ता च नाऋ्रेषा नदौ संपरिकौत्तिता ॥ 
सुकुमारौ तपःसिद्धा दितौया नामतः सतौ । 
नन्दा च पावनो चैव ढतौया परिकौर्तिता ॥ 
िवलोका चतुर्थो स्थात् विविधा च पुनः । 

समृता । 
दुख पञ्चमो ज्ञ या तथैव च पुनः कसू ॥ 
धेनुका च खता चैव षष्टो संपरिकीर्तिता । 
सुक्ञता च गभस्तौ च सप्तमो परिकीर्तिता ॥ 
एताः सप्त महाभागा प्रतिवषै शिवोदकाः । 
पावयन्ति जनं सवं शाकदोपनिवासिनम् ॥ 
अभिगच्छन्ति ताशान्या नदौनं यः सरांसि च। 
बट क परिखाव7 यतो वषंति वासवः ॥ 
आ्रासान्तु नामधेयानि परिमाणं तथैव च। 
न शकं परिसंख्यातुं पुख्यास्ताः सरिदुत्तमाः ॥ 
ताः पिबन्ति महाद्ृष्टा नदौजंनपदास्तु ते । 
ये तै शान्ततया प्रोक्ताः प्रमोदाश्चेतिवै 

शिवाः ॥ 
आनन्दा चरुसुखाञं व चेमकंच धरुवं : सद्। 
वर्णाश्रमाचारयुक्ता देशास्ते सप्त विशुताः ॥ 
अरोगा बलिनञ्चं व सर्व्वे मरणवष्निताः। 
भ्रवसर्पिंणो न तेष्वस्ति ठथैवोक्पिणौ पुनः ॥ 
न तव्रास्ति युगावस्था चतुर्युगक्लता कचित् ¦ 
ब्ेतायुगखमः कालस्तथा तव प्रवर्तते ॥ 
शाकदोपादिषु ज्ञेयं पञ्चस्वं तेषु सव्बशः। 
देशस्य तु विचारेण कालः सखाभाविकः स्मृतः॥ 
न तेषु शङ्करः कञ्िदर्णा खमक्ततः कचित् । 
ध््यरस्याव्यभिचारेण एकान्तसुखिताः प्रजाः ॥ 
न तेषु माया लोभो वा इर्थास्या भयं तथा । 
विपथ्थयो न तेष्वस्ति तद सखाभाविकं स्मृतम् ॥ 
कालो न चैव तेष्वस्तिन दच्डो न च दार्डिकः। 
स्वधर्मेण च ध्न्नास्ते रचन्ति परस्परम् ॥* 

इति मात्सय १०२ भ्रध्यायः ॥ *॥ 
रपि च। एवं परस्तात् चोरोदात् परित 
उपवेशितः शाकदोपो इातिशन्नक्तयोजनयामः 
समानेन दधिमण्डोदेन परौतः। यस्मिन् हि 
शाको नाम महोरुहः खचचेतरव्यपदेशकः । 
यस्य डि महासुरभिगन्धस्तदहोपमनुवायति। 
तस्यापि प्रेयत्रत एवाधिपतिर्नाज्रा मेधातिथिः 
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| सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुच्चनामानि तेषु 
। खात्मजान् पुरोजवमनोजववेपमानधुसखानोवा- 
। चिव्ररेफवडरूपविश्वाधारसंज्ञान् निधाप्याधि- 
| पतीन् खयं भगवत्यनन्त ्रावैशितमतिस्तपोवन 
प्रविवेश । एतेषां वर्षमर्य्थादा भिरयो नद्यश्च 
सप्त सपव । ईशान उरुशृष्खो बलभद्रः शत- 
केशरः सहखसख्रोता देवपालो महानस इति । 
अनघा रायु उभयस्ृष्टिरपराजिता पञ्चपदौ 
सहखश्रुतिनिंजष्टतिरिति । तद्वषेपुरषा ऋत- 
व्रतसत्यत्रतदानव्रतानुत्रतनामानो भगवन्तं 
वायुात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः परम- 
समाधिना यजन्ते । इति खोभा गवते ५ स्कन्धे २० 
अध्यायः॥*॥ युधिष्ठिरविक्रमादित्वशथालि- 
वाइनादिशकनरपतीनामतीताब्दः। तस्य 
प्रमाणं दिनपञ्जिकायां द्रष्टव्यम् ॥ ( शक्तिः । 
कम्रं । यथा, ऋण्बेदे। ६ ।२४। ४। 

“शचौ वतस्ते पुरुशाक शाका 
गवामिव अुतयः सञ्चरणोः ॥” 

“ह पुरुशाक बडइक्ाचनिन्द्र थचौोवतः प्रन्ना- 
बतस्ते तदौयाः शाकाः शक्तयः कर्याणि वा।* 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥ *॥ समर्थे, चि । यथा, 
ऋग्बेटे । ४५।३०।१०। 

“सन्ता इन्द्रो अखजदस्य शाकै- 
यदौ सोमासः सुषुता भ्रमन्दन् ॥" 

“शाकैः शज्गयीरुद्धिः सह ।” इति तद्भाष्ये 
सायणः ॥ ) 

[पाकचुक्रिका,स््नो, चिश्चा । इति राजनिर्ध॑ण्टः। 
(शाकट, ति, ( शकट + अण् । ) शकटस्येदम् । 
शकटवोढ़ा । इति मेदिनो ॥ 

भाकटःपु, स्ेशान्तकहच्तः । इति राजनिर्घ्टः॥ 
( शकटं वहतौति । शकट + “शकटादख् ।* 

पयायः । युग्यः २ प्रासङ्खयः ३ । इत्यमरः ॥ 
। पुं, ( शाकट इति आशया यस्य 1) 
धवहच्चः। इति रन्नमाला ॥ 

शःकटायनःपुं, (शकटस्यापत्यं पुमान् । शकट + 
“नडादिभ्यः फक् ।*४।१।९९। इति | 
शाब्दिकान्त्गतथ्ाग्दिकविरेषः। यथा,-- 
“इन्द्रन्द्रः काथक्लत्खरा पिशलो शाकटा- 

यनः । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्ष्टादिशाष्दिकाः॥” 

इति कविकल्पदुम ॥ 
( अयन्तु नाममात्रं घातुनिष्यन्नमाइ । यथा, 
कातन्त्र छत्सु उणादयो भूतेऽपि इत्यत्र 
विलोचनः । 

“नाम च धातुजमाह निरुक् 
व्याकरणे शकटस्य च तोकः । 
यन्न पदाथेवि्ेषसमुख 
प्रत्ययतः प्रक्ञतेख ॥) 

शाकरटिकः,वि, शकटगामो । शकटेन गच्छतो- 
त्यर्थे ठकप्रत्ययेन निष्यब्रमेतत् । इति सिद्धान्त 

॥ कौमुदौ ॥ ( यथा, हदलरंहितायाम् । १०।४। 

शाकबि 

“रोहिण्यां कोशलमद्र- 
काशिपाच्चांलशाकरिकाः॥*) 

शाकटोनः, पुं, विंशतितुलापरिमाणम् । तत्- 
पयायः। भारः २ आचितः २ शकटः ४ 
शलाटः ५। इति हेमचन्द्रः ॥ 

;› पुं, ( शाकाख्यस्तरुः । ) शाकठन्चः । 

इति शब्दमाला ॥ सागौन इति हिन्दौ माषा॥ 
:, पु, शिग्र: । इति राजनि ण्ट ॥ 

शाकवालेयः, पु, ब्रद्मयषटिः। इति शब्दरन्नावलो ॥ 
शाकम्भरो, सनो, ( शाकेन बिमत्ति। +खण् 
डेष् |) दुर्गा । यथा,-- 
“ ततोऽहमखिलं लोकमातदेहसमुडधवैः । 
भरिष्यामि सुराः शाकोरादषटः प्राशधारकेः ॥ 
शा कग्धरौति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि । 
तत्रैव च वधिष्यामि दुगं माख्यं महासुरम् ॥" 

इति मार्कण्डेयपुराशे नारायणोस्तुतिः ॥ 
| अपिच। 

“भूयः सुरास्तिष्ययुग निराशना- 
त्रिरोच्छ मारोचग्यदे समाधिता \ 
लोकान् भरिष्यामि तनूजशाकै- 
स्तदा भविष्यामि ाकम्भरोति ॥” 

इति वामने ५२ अध्यायः ॥ 
नगरविशेषः । शाग्भरोति ख्यातः। इति केचित् 

,क्तौ,अआाजमेराख्यदेशान्त्गत शाश्च र- 
नगरोयजलाशयविशेषोद्वलवणम् । श्ास्भरि 
इति ख्यातम् । तत्मायगुखा यथा,-- 
“शाकम्भरौयं कथितं गडाख्यं रोमकं तथा । 
गड़ाख्यं लघ वातन्नमल्युष्ण भेदि पित्तलम् । 
तोच व्यवायि सृच्छञ्चाभिष्यन्दि कटुवाकि 

च ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
४ । $ । ८° । इत्यण् \ ) युगादिवोढ़ा । तत्- :› ए, (शाकस्य योम्बः । ) धान्यकम् । 

इति राजनिचं रट; ॥ 
कराजः, पु, ( शाकानां राजा निर्दोषत्वात् । 
राजाइःसखिभ्यष्टच् ।*५।४।८९१। इति टच् ।) 

वास्तुकम् । इति राजनि सटः ॥ 
५ | पु, शकलेन प्रोक्ञमधोयते थाक- 

शाकलकः, । लास्तेषां सङ्धोऽहो घोषो वा! 
“शाकलादइा ।*४।२।१२८। इति अश् । 
परम्यरासम्बन्धोऽङः। इति सिद्ान्तकोमुदो 
( दौपविगरेषः । यथा, महाभारते । २।२६।६ । 
“शाकलदोपवासाश्च सपद्दोपेषु ये कपाः । 
अल्लुनस्य च सैन्ये स्ते वि ग्रहस्तुमुलोऽभवत् ॥*) 
शाकलिकः, वि,. शकलसम्बन्धो । (“+शकलकदे- 
माभ्यासुपसं ख्यानम् ।* ४।२।२। इत्यस्य 
वात्तिकोक्तया शाकलिकः कारमिकः! आ्ाभ्या- 
मणपौति इत्तिकारः।) शाकलः ! कामः । 
इति सिडान्तकौमुदौ ॥ 

;, पु, ( शाके विख इव । ) वार्ताः 
इति जटाधरः ॥ 

:, पु, ( शाकविख + खाये कन् ।) 
वार्ताः । इति ब्रिकाख्डगेषः ॥ 

~ 4 क क ककत्ककक 



शाकिनी 
शाकवीरः, प, (शाकेषु वोरः ।) वास्तुकशाकः । 
इति विकाण्डगेषः ॥ जोवशाकः । इति राज- 
निचर्टः ॥ 

शाकटक्तः, पु, (शाकाख्यो हत्त ।) तरुविशेषः। 
इति रब्रमाला ॥ सेगोन इति भाषा । भरस्य 
पथायगुणौ शाकशब्दे द्रष्टव्यौ ॥ 

शाकशाकट, क्ली, ( शाकानां भवनं चेव्रम् । 
शाक + “भवने केवरं शाकटशाकिनौ ।” 
शाकटः ।) शाकक्ते्रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शाकशाकिनं,क्गो,(थाकानां भवनं च्तेव्म् । शाक 
+ शाकिनः ।) शाकक्ेत्रम्। इति हेमचन्द्रः ॥ 

शाकखेष्ठः, पु, (शाकेषु खं ठः ।) वास्त कशाकम्। 
इति शब्द्रब्नावलो 

शाकश्रेष्ठा, स्तो, ` (शाकेषु खेष्ठा ।) जोवन्तो । 
डोडोश्चपः । वार्ताकुः । इति राजनिघ खटः ॥ 

शाका, स्त्रो, हरोतको । इति केचित् ॥ 
शाकाख्य, ज्ञौ, ( थाक इति ्राख्या यस्य  ) 
` पवपुष्यादि । इत्यमरः ॥ 

व्यच््ञनयोग्य' पत्रपुष्यादि शाकपदवाच्यम् । 
अ्रादिना फलम्बूलादि ग्रहः । यदुक्तम् । 

 “मूलपच्रकरोराग्रफलकाण्डाधिरूढ्कम् । 
त्वक् पुष्यं करकश्च व शाकं दशविधं स्मृतम् ॥ 
तत्र मरूलं मूलकादेः । पत्र पटोलादेः। करोरं 
वंशाद्ुरादि । भग्रं वेव्रादेः । फलं कुखार्डादे 
काण्डं उत्पलादिनाडौ । अधिरूढ तालाखि- 
मज्जा । अधिरूढ़ोऽङ्क र इति केचित्! त्वक् 
मातुलुङ्गादेः। पुष्य कोविदारादेः। करक 
चिका । शक्यते भोक्तमनेनेति शाकम् । श्यति 
सामथ्यं तनकरोति शो तन्करणे बाइल्थात् 
कः शाकमित्यन्यं ।” इति तद्टौकायां भरतः ॥ 

शाकाख्यः, पु, (शाक इति भ्राख्या यस्य ) शाक 
हच्तः। इति रन्नमाला ॥ भस्य पयधायगुखौ 
शाकशब्दे द्व्य ॥ 

शाकाङ्ख क्तो, (शाकस्य रङ्गमिव । ) मरिचम् । 
इति राजनिघेण्टः ॥ 

शाका, क्तौ, (शाके अन्तो यस्य ।) ठक्ता््म्। 
इति राजनिघण्टः॥ 

आकास््मेदन , क्तौ, (शाका मेदनच्च !) चुक्रम् 
इति राजनिघं श्ट: ॥ 

शकालावुः स्रो, राजालावुः। इति राज- 
निघ खट; ॥ 
शाकाटका, स्न, ( शाका ्रटौ प्रदेया यत्र) 
शाकोपकरणकखाच्ार्ाष्टमो । सा च गौश- 
फाल गुनक्ष्णाष्टमो ! तदिवरणं मांसाटकाशब्दे 
द्रष्टव्यम् ॥ 

शाकिन, समो, शाकोऽख्यतरेति । शाक + इनिः। 
आाकयुक्ता भूमिः । यथा, 
^“शकटः शाकिनो गावो जालमस्पन्दनं वनम् । 
अनुप पवतो राजञा दुभिचचे नव ठत्तयः ॥" 

` शकटो धान्धादिवडइनदारेणोपजोव्य 
“पत्र पुष्य फलं कन्द नालं संस्रेदजं तथा । 
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| । गावो दुग्धादिना । जालं 
मव्य! याइरणेन । भरस्यन्दन । 
ऋणा दिलामेन । व्ययाधिक्छ निहन्या च । वनं 
फलपुष्याद्याइरणेन । अनपं बहृद कदेश 
सखणालशालकाद्याइरणेन । पवतो गरिक- 
सदाद्याहरणेन । राजा भेक्तादिना। इत्या 

यथा, 
“डाकिनो योगिनो चैव खेचरौ शाकिनौ तथा 
दि पूज्या इमः देव्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः॥ 

इति कात्यायनोकख्पः ॥ 
“ब्रह्मा विष्छुञ्च श्द्रशच ईश्वर सदाशिवः । 
ततः परथिवो देवि षट॒शिवाः परिकौत्तिताः ॥ 
मूलाधारे तु बरह्माणं डाकिनोसदहितं न्यसेत् । 
सर्व्वत्र त्रयच्तरोसुक्का वादिसान्त' खविन्दुकम्॥ 
सखाधिष्ठानाख्यचक्रे तु सविष्णु राकिणीं 

तथा । 
वादिलान्त प्रविन्यस्य नाभौ तु मशिपूरके ॥ 
डादिफान्ताशंसहितं सद्रञ्च लाकिनोँ तथा । 
अनाहते कादिटान्त ईश्वरं काकिनीं तथा ॥ 
विश्द्वाख्ये महाचक्र षोडश्खरसंयुतम् । 

` सदाथिवं थाकिनीन्तु विन्धसेत् पूरवेवत्ततः ॥ 
श्रान्नाचक्र तु देवेशि इ-च-वणं समन्वितम् । 
परं शिवं ब्रह्मरूपं हाकिनो सदतं न्धसेत् ॥ 

इति तारान्धासमेदः । इति तन्तसारः ॥ 
:, वि, परोत्तापौ । इति शब्दमाला ॥ 
;ःपु, (अकनमधिक्लत्य कतो ्रन्धः। शकुन 

+ अण् ।) पश्पच्छादि रूपशकुनदारा मतुष्य- 
शभाशभनिश्चायकग्न्यः । तस्थेमौ च्लोकौ । 

“शभाश्मन्नानविनियाय 
छेतुं णां यः शकुनः स उक्तः । 
गति; खरालोकनभावचेां 
संकोत्तेयामो दिपदादिकानाम् ॥ 
लोकोऽसुना शाकुनसंज्नकेन 
ज्ञानेन विक्ञातसमस्तकायः। 
नापायक्कूपि पतति प्रसपेन् 
शास्रं हि दिव्या हगतोन्द्रियेषु ॥* 

इति वसन्तराजशाकुने १ सर्गः ॥ 
(शकुनस्यायमिति । शकुन + “तस्येदम् ।”४। 
३। १२० । इति भ्रण । परिसखम्बन्धो । यथा, 
मनु; । ३। २६८ । 
“हौ मासौ म्य मांसेन बोश्भासान् हारिणेन तु 
भौरभ्वेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥”) 

[याकुनिकः, घुं, (शकुनान् इन्तोति । शकुन + 
“पक्िमव्छद्गान् हन्ति ।” ४.।४।३१५। 
इति ठक् । ) पच्चिदन्ता। पाखिमारा इति 
चिडिमार इति च भाषा) तत्पायः । 
जोवान्तकः २। इत्यमरः ॥ ( यथा, मनुः। 
८।२६०। 
“"व्याधान् शाकुनिकान् गोपान् केवत्तौन् 

शाकं षड़् विधमुद्िष्टं गुर विद्यात् यथोत्तरम् ॥” मूलद्ानकान् ॥" ) 

शाक्रः 

इति बरैद्योक्तशाकयोगात् शाकिनोग्टहवाटिका-शाकुनेयः,पु,(शकनेरपत्यम्। शकुनि + “भ्वादि 
भ्य” ४।१।१२३। इति ठक्) इण्डल- 
पचो । इति राजनि र्टः ॥ शकुनो पुच्चो 
कासरः यथा भागवते । १०। ८८ । २८ । 
शाकुनेय भवान् व्यक्तं श्रान्तः किं टूरमागतः। 

चछणं विखाम्यतां पंस भ्रात्ायं सव्वकामधुक्॥ 
शकुनसम्बन्धिनि, ति ॥ 

हिकतच्वम् ॥*॥ दुर्गाया अनुचरोविशेषः। |शाङुन्तलेयः, पु, ( शकुन्तलाया अपत्यमिति । 
शकुन्तला + “स्तोम्यो ठक् ।* ४। १।१२०। 
इति ठक् । ) भरतरालः। इति जटाधरः ॥ 
शकुन्तला सम्बन्धिनि, चि ॥ 

। ति, शकलान् इन्ति यः । शकुल- 
शब्दात् “पर्तिमं घखगान् इन्ति ।” ४ । ४। 
३५। इति ठकप्रत्ययेन निष्यद्गमेतव् । इति 
सिदान्तकौमुदौ ॥ 

शाक्षरः, पु, ( शक्कर एव । खां अण् । ) भन- 
षान् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शाक्तः, ति, शक्तिर्देवता भरस्य । (शक्ति + “सास्य 
देवता 1” ४।२।२४ । इत्य् ! ) शक्तयुपासकः । 
अस्य प्रशंसा यथा. 
“खगे म्ये च पाताले नास्ति शाक्तात् परः 

प्रियः। 
सौराणां गाणशपत्यानां वैष्णवानां तयैव च ॥ 
तदन्ते चैव शाक्ताः स्युः क्रमशः क्रमशः प्रिये । 
शृणु देवि वरारोहे नास्ति शाक्तात् परो जनः 
शाक्तोऽपि शङ्करः साच्चात् परं ब्रह्मखरूप- 

भाक् । 
्रराधिता येन कालो तारा विसुवनेश्वरो ॥ 
षोडशो चैव मातङ्गो छिन्ना च वगलासुखो । 
भआ्राराधिता महेशानि सशिवो नाच संशयः ॥ 
अतिगोप्यं महेशानि शाक्तानां परमं पदम् । 
यो जानाति महोमध्यं स शिवो नाब्र संशयः ॥ 
ब्रह्माद्यर्बितपादालं यो भजेत् सततं सुदा 1 
स यात्यचिरकालेन सुक्तिमन्दिरभेव हि ॥ 
पार्व्वतो चरणदन्दभजनाकिङ्करो भवेत् । 
सख्र्गंभोगख मो च्च शाक्तानां न भवेत् किमु ॥ 
शाक्तानाञ्चेव निन्दां ये कुव्यैन्ति हि नराधमाः । 
केषां लोहितपानं वै कुर्वन्ति भेरवोगणाः ॥ 
मरवा व मैरव्यः सदा हिंसन्ति पामरान् । 
शाक्ञान् हिंखन्ति गजेन्ति निन्दन्ति बह- 

जल्पकाः ॥ 
छिनत्ति सैषां देवेशि शिरांसि इरवज्ञभा । 
शाक्तेभ्य उत्तमो नास्ति खगे म्ये रसातले ॥ 
शास्तु शङ्करो न्न य स्तरिनेचन्द्रशेखरः 
खयं गङ्गाधरो भूत्वा विहरेत् चितिमण्डले ॥” 
देवीं प्रति शिववाक्यम् । 
“मदं शाञ्चंव ये भूतास्ते शवा नात्र संशयः । 
त्वदंशाञख्चव शाक्षाञ्च सत्यं वे गिरिनन्दिनि। 
बडुवषं सषसान्ते शेवा शक्तिपरायणाः । 
शाक्ञा वै शङ्करा देवि यस कस्य कुलोद्भवाः ॥ 
चाण्डाला ब्राह्मणा; शूद्राः चच्ियावभ्य 

सम्भवाः । 



शाक्यसु 
पते शाक्ता जगदावि न मनुष्याः कदाचन ॥ 
पश्यन्ति मानुषान् लोक केवलं कश्यचन्ञुषा । 

४४ 

शाखान 

| त्वात् शाक्यः शाक्या मुनिखेति शाक्ध- 
मुनिः । तथा हि शाको ह्तविेषः तत्र भवा 

शाखोटः 

= मूलनगरादपरं नगरं डि यत् । 
तदभिष्छन्दि रमणं शाखानगरमित्यपि ॥"” 

ब्राद्यणेः चच्तियैर शये: शूदर रव च जातिभिः ॥ | विद्यमानाः शान्धाः ¦ पितुः शापेन केचिदिश्छा-शाष्ठापित्तः, पु, पाणिपादांशमूलदाहः । इति 
वाममाग प्रभावेण कन्तव्यं जपपूजनम् । 
ये शाक्ञा ब्राह्मणा देवि चचिया ब्राह्मणाः | 

स्मरताः ॥ | 
बैग्याख् ब्राह्मणा देवि सर्व्वे शूद्रा ब्राह्मणाः । 
द्राह्मणाः शङ्राखण्डि विनेबाञ्न्द्रशे खराः ॥” । 

इति मुण्डमालातन्ते २।३।४।७ पटला; १५ | 
“शाक्ा एव दिजाः सवं नङ्ञेवानच 

वेष्णवाः। 
उपासन्ते यतो देवीं मायी परमाचरोम् ॥” 

इति निर्व्वाखतन्तरं २ पटलः ॥ 
शत्युपासनानन्तरमन्योपासननिषेधो यथा, - 
“सअस्याखाराधनं छत्वा नान्धस्याराधनं चरेत् । 
अन्यस्य स्मरणा वि योगिनोशथापमालमेत् ॥” 

इति गन्धवंतन्ते २ पटलः ॥१॥ 
लस्य भ्राभ्यन्तरखानं यथा,-- 
“शाक्तमाभ्यन्तरखानमुक्तं ओोपञ्चमोमते । 
खानप्रकारो दिविधो बाद्याभ्यन्तरभेदतः ॥ 
अन्तरं ख्ञानमत्यन्त रहस्यमपि सादरात् । 
कथयामि भयध्वस्यै चतुव गं फलाप्तये ॥ 
सभ्बित्तयमनुष्धत्य चरणतयमध्यतः । 
सवस्कं सखिदानन्दप्रभावं भावमोचरम् ॥ 
विसुक्तिस्ाधनं पुंसां स्मरणादेव योगिनाम् । 
तेन प्रावितमात्मानं भावयेत् भयशान्तये ॥* 

इति विश्वसारतन्तरे २ पटलः ॥*॥ 
तस्व कुशविगेषो यथा,-- 
“तव्नेन्या रजतं घाय्यै खश धामनामया । 
एष एव कुशः शाक्ते न दर्भो वनसश्धवः ॥” 

इति श्यामारडस्यम् ॥ 
( शक्भिमान् । यथा, ऋण्बेदे । 9 । १०३।५। 
“वाचं शाक्कस्येव वदति शिचमाणः ॥” 
““शित्तमाणः शिच्छमाणः शिष्यः शाक्घस्येव 
शक्तिमतः शिक्षकस्य वाचं यथा ्रतुवदति 
तदत् ।* इति तद्धाष्य सायणः ॥) 

शालोकः, पुः ( शक्तिः प्रहरणमस्य । शक्ति + 
“क्तियष्टयारौ कक् ।”४।४।५८ । इति ईकक् । 
गक्तिधारकः तत्पर्यायः । शक्तिहेतिकः २। 
इत्यमरः ॥ 

शातः, चि, शक्तच्पासकः । इति शक्धिशब्दात् 
धः प्रत्ययेन निष्यश्नमेतत् ॥ 

शाक्यः, पु, (शकोऽभिधानमस्येति। शक + 
“शख्डिकादिभ्यो अः ।* ४।२।८२ । इति अः 
अदः इति इलायुधः ॥ 

शाक्यमुनिः, पु, 
इत्यमरः ५ अख सक्त पर्याया मोतमशब्दे 
द्र्टव्याः । पयवायान्तरं यथा । खजित् २ श्वेत- 
कतुः २ धमोकेतु ४ म्ामुनिः ५ पच्च 
ज्ञानः ६ मव्बदर्थी ० महाबोधिः ८ महावलः 
बदुत्तमः १० विमूत्तिः १९ सिदार्धः १२ 
अकः १२) इति शब्ट्रत्रावलौ ॥ थाक्छवंश- 

| कुबंश्या गौतमवंशजकपिलमुनेरा खमे शाक- 
ठचे कतवासाख शाक्या उच्यन्ते। तदुक्तम् । 
“शाक वरल्तप्रतिच्छन्रं वासं यस्मात् प्रचक्रिरे । 
तच्छ दिच्छाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्या इतिञ्रुताः।” 

इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
शाक्यसिंहः, पु. ( शाक्यः सिंह इव । ) शाक्ष- 
| रणि । इत्यमरः ॥ 

, स्तो, दुर्गा । यथा,-- 
£ इन्द्रजननो शाक्रौ शक्रपराक्रमा । 
वच्वाङ्क.शकरा देवौ वख्ा तेनोपगोयते #” 

इति रेवोपुराणे देवोनिडक्षाध्यायः ॥ 
शक्रपत्रौ च॥ 

, ऋ व्यासौ । इति कविकस्पदुमः ॥(भ्वा०- 
पर०-सक०-सेट् । ) ऋ, भरशशाखत् ! इति 
दु्गौदासः। 

शाखः, पुं, छत्तिकापुच्चः। यथा,-- 

अनिपुच्ः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥ 
तस्य शाखो विशाख नेगमेयख पृष्ठजः । 
्रपत्यं छत्तिकानाञ्च कात्तिकेयस्ततः ख तः ॥* 

इति मात्स ५ भध्यायः॥ 
चित्तिः ' इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

. शाखा, सनो, (शाखति गगनं ब्याघ्नोतौति । शाख 
+ अच् । टाप् । ) दन्ताङ्गविश्ेषः । डाल इति 
भाषा । ( यथा, दुर्गापूजापडतौ । 
“शाखाच्छेदोदवं दुःखं न च काय्यै त्वया 

प्रभो ! ॥*) 
तत्पय्धायः। लता २) इत्यमरः ॥ लङ्का ३। 
इति जटाधरः! शिखा ४। इति भरतष्टत- 
मेदिनो ॥ पन्तान्तरम् । बाडइः। बेदभागः। 
इति.मेदिनो ॥ (यथा, मनौ । २। १४५ । 
“यन्न न भोजयेच्छरादे बद्ध, चं वेदपारगम् । 
शाखान्तगमयाष्वय्ये छन्दोगन्तु ट 
यन्मदः । इति धरणिः ॥ अन्तिकः । इति 
विश्वः॥ ( प्रकारः । यथा, मौतायाम् ।२।४१। 
“बडइशाखा हयनन्ताश बुदयोऽव्छवशायिनाम्॥” 

'णाखाकण्ट : पु, (शाखायां कष्टो यस्य ।)ख्.हो- 
इक्तः। इति राजनिधेर्ट: ॥ 

शाखानगरं, क्तौ, ( शाखेव नगरम् ।) सूलनग- 
रादन्यत् पुरम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, महा- 
भारते। १२।८७।८॥। 
*शाखानगर म्स्तु सडखपतिरुत्तममः ॥”) 
मूलनगरेऽसग्ध्रितस्य जनौघस्य खानाय मूस- 
नगरस्य समोपेऽङ् वा यदन्यत् पुरं नगरान्तरं 
क्रियते तत् शांष्ठानगरं मूलनगरस्व 
यस्य शाखेव । अभिश्वन्दि रमणमप्यच्र । 
स्यादभिष्वन्दि रमं शाख्धानगरमित्बपि। इति 
चिकार्डशेषः। इति तद्धौक्षायां भर्तः ॥ 
अपिच, यथा, यब्दरब्रावश्वाम् । 

| 
॥ 

राजनि ण्ट ॥ 
, करो,(पुरस्य शाखा अभिधानात् पवं 

निपातः । शाखेव पुरमिति वा।) शाखानग- 
रम् । तत्पयः । उषपुरम् २। इति हेमचन्द्रः 

खो, ( शादायामस्ञो यस्वा: । ) 
उच्ताश्चा । इति राजनिधं खटः ॥ 

:, पुं, (अखायः खगः ।) वानरः । 
इत्यमरः ॥ ( वथा,-- 

भुजविक्रमस्चनाय 
का नोतिरौतिरिथतौ रघुवंश्वौर ! 
शाखाख्गी जरति यस्तव बाखमोत्तः ॥” 

इत्युद्धटः ॥ 
. पु, खशाख्ां परित्यज्य शाख्छान्तरा- 

यनक; तत्पर्य्यायः । अन्धशाख्कः २। 
इति डेमचन्द्रः ॥ 

“अवाप चानिलात् पुच्मग्नितुल्यगुणं पुनः । रध्या.स्तरो, षोड़शरस्तप्रखपश्ः ! यथा,-- 
“धनूषि चैव चत्वारि शाद्डारण्यास्तु निरिताः । 
विकराञ्चोपरष्यास्तु दिकराप्युपरच्तकाः ॥* 

देवोपुराशे मोपुरदारलक्षणनामाध्यायः ॥ 
:, च, (शाखां लाति आशखयतोति ।ला + 

कः ।) वानोरह्ः । इति राजनि शट: ॥ 
, खलो. ( शाखायाः शिफा ।) वटा- 

दौनां शाखासम्बन्धिशिफा। नाच्जा इति 
ख्याता} ड अग्न यावत् गता 
ललतागुडच्थादिः। इति भरतः ॥ तल्ययायः। 
अवरोहः २ । इत्यमरः ॥ 
खो, [न्] पुं, ( शाख्ास्यस्येति। शाखा + 
इनिः ।) चतः । इत्यमरः ॥ ( यथा.-- 
“सौताया इदि यच्छिरोषकुखमप्राये पफाल 

अवोः 
पौलस्यस्य नितान्ङु टकुलिथे वच्छ धिके 

बच्चसि । 
श्रापुद्धं निमेमव्न मखधशरस्तजं व जानोमहे 
कः शाख्डो सदि ! यस्व षुष्यमभवत् पुष्याञुध- 

स्यायुधम् ॥” 

इत्य् इटः ॥) 
बेदः। तुरुष्काख्यजनः । इति मेदिनो ॥ राज- 
मेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

:+ घु, उच्छबिश्ेषः । श्याभ्रोड़ा इति 
भाषा ॥ तत्प््ययः। पिशाचहुः २ पोत- 
फलः २ ककशच्छदः ४ । इति चिकाष्डशेषः॥ 
भूतहच्चः ५ सकटः ६ अच्धरः © । ति 
भूरिप्रयोगः ॥ मवाच्चौ ट घु.कावासः < ङूच- 

तरूखानो| पतरः १० पौतः १९ कशिक्मोजः १२ चोर- 
नाशनः १३। अस्य गुशाः। तिक्षत्वम् । 
उष्शत्वम् । पित्तकारित्वम्। वातडारिलवश्च । 
इति राजनिर्घं खटः ॥ भ्रपि च। 
“शाखोट: पौतफलको भूतावासः षरच्छदः । 



शाब्याय 

शाखोटो रक्तपित्तार्थोवातङ्गे्ातिखारजित् ॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ 

शाख्यः, वि, शाखासम्बन्धो । शाखाशब्दात् 
चणा प्रत्ययेन निष्यन्नमेलत् ॥ 
ओङ्कर, को, (शङ्कर + भण् ।) छन्दोभेदः । इति 
मेदिनो ॥ अस्य रूपान्तरं शाक्षरं शार्करञ्च ॥ 
(शङ्करी देवतास्य इत्यर्थे अणि ्रादरान्तव्म् । 
यथा, छहत्संडितायाम् । 9१ । ७ । 
“खगे तु मूषकाडयं व्यसुत्वमेव शाङ्रे ॥”) 

शाङ्रः, पु, (शङ्करस्यायं वाइनत्वात् । शङ्कर † 
अण् । ) वल्ोवहः। इति मेदिनो ॥ (शङ्र- 

` सम्बन्धिनि, वि। यथा, कथासरित्सागरे) 
४६।२०१। 
“त्चेषां तदृ गुहादारप्रापानां शाङ्रा 

गणाः ॥*) 

आङ्करिः, पु, शङ्रस्यापत्ये पुमान् । शङ्कर + 
इ. ।) कात्तिकेयः । गणेशः । इति मेदिनो ॥ 

आद्चौ, सो, शङ्गोचनमद्छः। इति शब्द- 
रब्नावलौ ॥ 

श इः, चि, शह सम्बन्धि । शङ्शब्ात् ष्णप्रत्य- 
येन निष्यन्नमेतत् ॥ 

आङ्किकः; यु, (शङ्करणं शिल्पमस्य इति । शङ 
+ठक्। ) जातिविशेषः शाखारि इति 
भाषा । तत्पर्य्यायः! काम्बविकः २। इत्यमरः॥ 
शङ्ककारः २ काम्बजकः४। इति शब्द्रत्रा- 
वलो ॥ शङ्वाद कः । तत्पर्य्यायः । शङ्ष्माः २। 
इति जटाधरः ॥ 

शङ्गा, सनो, गुच््ञा । इति रत्नमाला ॥ 
आटः, पु, वच््रमेदः । इत्यमरभरतौ ॥ यथा,- 
“दूरतः शोभते सूरा लम्बशाटपटाहतः । 
तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किञ्चिन्न भाषते | 

इति चाख्क्यशत कम् ॥ 
शाटकः, पु क्तौ, (शाट + स्वायं कन् । ) पटः। 
(यथा, कथासरित्सागरे । ५२ ।३८। 
“स राजवन्दिनामा तद्वा शाटकमग्रहोत्॥”) 
नाटकमैदः। इत्यमरभरतौ ॥ 

शाटिका, सनौ, शाटो । इत्यमरटौ कायां भरतः॥ 
शाटौ, पु स्लो, वस््रभेदः । शाढो इति भाषा । 
इत्यमरः ॥ अस्या निर्माल्यत्व नि्मास्यशन्द् 
द्रष्टव्यम् ॥ 

शावायनं,ङ्गो.प्रक्ततक्मीवेगुख्खप्रशमना्थदोमः। 
यथा । यतत प्रकतकमवैगु्यप्रथमनाय शावा 
यन्ोमाभिधानं भवदेवभटृसग्तं तन्न प्रामा- 
रिकं तच्रादपि महाप्रामाणिकंभेट्रनारायण- 
चरणैर्गोभिलभष्ये तदप्रमाशौक्ततत्वात् । 
छन्दोगपरिथिष्टऽपि प्रायित्ताध प्रकारव्रय- 

` मावेसुक्तम् । यथा,-- 
“यत्र व्याद्वतिभिर्हामः प्रायञित्तामको भवेत्) 
चतस्लस्तत्र विच्चेया स्नोपाणिग्रहणे यथा ॥ 
अपि वान्नातनित्येषा प्राजापत्थापि बाडइतिः। 
होतव्या चिविकल्योऽयं प्रायचित्तविधिः 

खपृतः ॥*५ 
+ 12 

४१५ 

शाणः 

लोयकश्मणि शावयायनदोमो न युक्तः । किन्तु 
व्यस्तसमस्तमहाव्यादहृतिभिखतखभिः प्राय- 
चित्तष्टोमो युक्तः । विशारद प्र्तयोऽप्येवम् । 
शाव्य'यनहोमस्य समूलत्वेऽपि शाख्यन्तरौय- 
त्वम् । इति तिथ्यादितच्छम् ॥ 

शाखखायनः, पु, सुनिविशेषः । इति पुराणम् ॥ 
शाव, क्ती, ( शटस्य भावः। शट +ष्यज । ) 
शठता । (यथा । “शठे शाक्य समाचरेत् ॥”) 
तत्पर्ग्यायः। कपटः २ व्याजः दशमः ४ 
उपधिः ५ छद्म & कतवम् ॐ कुतिः ८ 
निङ्कतिः <। इत्यमरः ॥ नव भयथाथं- 
व्यवहारे । शट वषे क्तोशकेतवे तालव्यादिः 
अल् तस्य कर शाव्य च्णाः। कपटादि- 
षटकं छञ्चनि कुधत्यादिव्रयं चित्तकौटिल्ये 
इव्येके । कपटादिषट्कं वञ्चनमाचरफलम् । 
कुख्टत्यादितव्रिकन्तु हिं साफलमिति मेदः । इति 

मधुश्च । नवैवैकार्था इति वहवः । 
इति भरतः ॥ अपि च। 
“ञअख्ियां कपटो व्यान उपधिर्द॑श् एव च। 
कूटं कल्क छलं छद्म भिषकेरवकतवम् ॥ 
अथ शाव्यञ्च शठता कुखतिर्निंकतिख सा । 
हिंसाफले चतुष्क स्यात् शाव्यपर्य्याय ईरितः॥ 
पूवैः कपटपर्व्यायः फले वञ्चनम वके । 
उभयोरेकपर्य्याय इति केचित् प्रचच्ते ॥” 

इति शब्दरन्रावलो ॥ 
, ऋङ् श्ञाघे । इति कविकल्पदुमः ॥(ग्बा० 

अराल०-खक०-सेट्।) ऋ, भ्रशशाडत् । ङ, 
शाडते गुणिनं गुणौ । भरन्तःखढतोय- 
युक्वादिरयमिति कस्यचिद्भ्चमः । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 
लः, पु, शालः । इति केचित् ॥ 

शाणं, क्तौ, (शशेन निशितमिति । शण + भ्रण ।) 
शणनिग्पितवस्त्रम् । यथा। क्षौमं शाणं वा 
ब्राह्मणस्य कार्पासं चचियस्य आविकं वैश्यस्य ¦ 
चुमा अरतसो तस्या इटं न्नौमं तसरादि। 
शाणं शणतन्तुभवं तदुभयं ब्राह्मणस्य । इति 
सं स्कारतत्वम् ॥ । 

+ पु, ( श्यते जनायते गुणादिरतरेति। 
शण + घञ् ।) कषपरका । कष्टिपातर इति 

| भाष। । तत्पर्य्यायः ! निकषः २ कषः २। इत्य. 
मरः ॥ शानः ४ निकसः ५ कसः ६। इति 
भरतः ॥ श्राकषः ऽ । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
माषचतुष्टयम् । ` चारि साषा इति भाषा ॥ 
तत्पर्य्यायः । निष्कः २ टक्कः ३। इति वैद्यक- 
परिभाषा । यथा, 
“माषे खतुर्भिः शाणः स्यात् वरणः स निगद्यते) 
टङ्कः स॒ एव कथित.स्तइयं कोल उच्यते ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
लौडहादौनां निकषः! शानपातरः इति भाषा। 
इति मेदिनौ ॥ करपत्रम् । करात् इति भाषा। 
दूति विश्वः ॥ 

शातकु 
चिर्विकर्प इत्यनेन कल्पान्तरनिषेधात् गोभि- शाणाजोवः, पु, (शणेन भराजोवतौति । भा + 

जोव + अच् ।) अस्रमाजकः । यथा,-- 
“शा णाजौवः शस्रमार्जा भ्चमासक्तोऽसिधा- 

वकः ॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
$ पु, पट्हत्तः । यथा,-- 
“पटे राजशणः शाखिधिमिः ककखटपवकः ॥ 

इति शब्ट्माला॥ 
शतः, तरि, तौच्छीक्लतः। निशितः । क्लशाणः 
ल निष्यन्नमेतत् ॥ 

सो, स्तौ, (शणस्य विकारः । शण + भण् । 
टिडटेति डप् ) शणसव्रमयो पटिका । 
यथा, - 
<शाणोप्रायायि वसशि शमोप्राया मनै 

डाः) 

शूदरप्रायास्तथा वणा भविष्यन्ति कलौ युग ४" 
इति विष्णुपुराणे ६ भ्रं ! अध्यायः 

शाणी शणसत्रमयौ पिका तन्तुस्थानि 
वस्त्रारि । इति तदोक ॥ (यथः, महाभारते 
३। १९४। १९ । 
“वस्त्राणां प्रवरा शाणो धान्यानां कोर- 

दूषकः ॥") 
प्रावरणान्तरम् । ताग्बु इति भाषा। इति 
भेदिनी ॥ छिद्रवस्तरम्। यथा । शाण गोरो 
किद्रवस्त्रे । इति हेमचन्द्रः ॥ इस्तकटाक्तादि- 

(= । इशारा इति पारस्यभाषा। इति 

शब्दरब्नावलो ॥ 
शीरं, ज्ञी, भोशनदमध्यखतटः। ददंरोनदौ- 

तटः । इति विश्वः ॥ 
शाण्डिल्यः, पु, विचह्तः । इत्यमरः ॥ (यथा, 
महागण्पतिस्तोत्र । < । 
“हेरम्बं प्रणमामि यस्य पुरतः णाष्डिव्यमूले 

खिया 

बिभ्रत्याग्बुरुदे समं मधरिपुस्ते शह चक्रो 
वडइन् ॥") 

वद्किमेदः। (शण्डिल सुनेर्मोव्राप्रल्यमिति ) 

शण्डिल + “गर्गादिभ्यो यज्!” ४।१। १०५। 
इति यज. । ) मुनिविश्रेषः। इति मेदिनो ॥ 
सतु गोत्रकारः भक्तिखूत्रकारञ्च) तत्त 

भाष्याद्यश्नोको यथा, 
“प्रपद्य परमं देवं यौखभ्र खर सूरिणा) । 

शार्डिव्यशतसूत्रौयं भाव्यमाभाष्यतेः धना ॥" 

शातं, क्ती, ( भो + कः “याच्छोरन्धतरस्याम् (” 
७1४।६१। इति पञ्चे इत्वाभावः \) इच्छम्! 
तदति, वि । इत्यमरः ॥ (विनाश्चः। यथा, 

सुते । ४।९। । 
'पाणिप्रा्' पाणिदाद्ं नखशातं करोति च्॥”) 

शातः ति, (शो+क्षः दुवंलः।) निशितः। 
इति भेदिनौ ॥ स्तरः इत्यमरः ॥ 

शातकुम्धर , क्तौ, ( शतङुश्भे पवते भवम् । शत- 
कुख्ध +-श्रण् । ) काञ्चनम् । ( यथा, माषे । 
€ 1 € । 

। 



शादलः 

^दुतशातङश्भनिभमं मतो 
वपुरहमम्नवपुषः पयसि ॥") 

धुस्तुरः । इत्यमरः ॥ 
शातङ्ुग्धः पु, करवौरहक्चः । इति भेदिनो ॥ 
शातकौग्भं, क्ती, खम् । इति भरतदिरूपकोषः॥ 
(खुवखनिर्िते, जि । यथा, रामायशे। २ 

।१९१। 
“शत्च शातकौम्धानां कु श्भानामम्निव्च साम्”) 
आतम, गै, कार्यम् । विनाशनम् । यथा, 
“वसन्ते सर्वशस्यानां जायते पव्रश्ातनम्। 
मोदमाना तिष्ठन्ति यवाः कणिथिशालिनः ॥* 

इति खारमच्नरो ॥ 
(ङेदके, वि । यथा, रघुः । ३।४२। 

“सख पूवत; पवतपच्चशातनं 
दशश देवं नरदेवसम्भवः ॥१५) 

शातपतच्रकः, पु, ( शातपव्रं पद्ममिव । कन् । ) 
चन्दरप्रकाशः। यथा, 
“चन्द्रिका कौमुटो ज्योत्खरा प्रकाशो दयोत 

अतपः। 
अकर्का चन्द्रिकाया प्रकाे शातपव्रकः ॥ 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शातमौरः, पु, मदनमालो । मल्लिकाभैदः। 
यथाः 

“ातमौ स्भद्रवज्ञो भूमिम्डोऽटपादिका ॥” 
इति रब्रमाला ॥ 

शातमानं, चि, ( शतमान + “शतमानविंशति- 
केति ।* ५।१। २७। इति भ्रण । ) शत- 
सानेन क्रौतम् । इति सिडान्तकौमुदौ ॥ 

शातला, ख, (शातं छेदं लातोति ला +कः!) 
सातला । चग्यरकषा इति ख्याता । इत्यमर- 
टोकायां भरतः ॥ 
भावव ज्गौ, ( तरोर्मावः समूहो वा। शतु + 
अष्!) शवुभावः। शवुसंहतिः। इति 
भेदिनौ ॥ (शवुसम्बन्धिनि, वि ! यथा, रघुः । 
४।४२। 
ताम्बुलोनां दलेस्तत्र रचितापानभूमयः। 

नारिकेलासवं योधाः शाव्रवद्च पपुश; ॥°) 
शाव्रवः पुं, ( शदुरेव । खार्थे भ्रण । ) शतुः । 
इत्यमरः ॥ (यथा, माघ । १४। ४४। 

तव्र नाभवदसौ महाहवे 
शाववादिव पराद्नु खोऽर्थिनः ॥*) 

शादः, पु, (शो तनुकरणे + “शाश्पिभ्यां ददनौ। 
उणा० 8 । <७ । इति दः।) कदमः। | 
इत्यमरः ॥ 
आआदहरितः, वि, ( णादेः शष्पैः 
शाइलः । इत्यमरः ॥ 

शालः, ति, शाद + “नडशादात् इलच् [*४। 
२।८८ । इति लच् } ) नवढखबडुलदेशः । 
इत्यमरः ॥ शादो नवदढं विद्यतेऽव यादलः । 
अष्यवाचिन एव थादशब्दादलः. स्यात् न तु 
पड्कवाचिनोऽनभिधानात्। इति तद्घोकायां 
भरतः ॥ (यथा, रामायणे! २।३०।१४। 

इरितः । ) 

४६ 
शान्तः 

ं यदा शिष्ये वनान्ते वनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्लेषु किं स्यात् सुखतरं ततः ॥*) 

, अ तेजे । इति कविकल्पद्रुम: ॥ ( भ्वा०- 
उभ०-सक०-सेट्। ) शानस्ति च्णौकरणम् । 
अ, शोशांसति शोणांसते खङ्ग कर्मकारः । 
इति दुर्मादासः ॥ 

शानः, पं, शाशः । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 
शा(ण)नपादः, पु, पारिपाव्रपवतः। (भरस्य 
विवरणं इरिवंशे १३१ भ््याये द्रष्टव्यम् ॥ ) 
चन्दनघषणपाषाणः । इति महाभारते इरि- 
वंशः ॥ चन्दनपिदि इति भाषा ॥ 

शानो, स्तनौ, इन्द्रवारुशो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
[ान्तः, चि, (शम + क्षः । “वा दान्तशान्तेति । 
ॐ । २।२७। इति निपातितः । ) उपशमं 
प्रापितः। प्राप्तोपश्चमः। इति भरतः ॥ तत्- 
पर्य्यायः । शमितः २। इत्यमरः ॥ आन्तः ३ 
जितेन्द्रियः । इति हेमचन्द्रः ॥ शमान्वितः ५। 
इति मेदिनो ॥ 

शान्तः, पं, अभियुक्ञः । रसभेदः । इति मेदिनो॥ 
शान्तरसस्य लक्षणादि यथा, 
“शान्तः समः खायिभाव उत्तमप्रकतिमेतः। 
ङन्दन्दुसन्दरच्छछायः ओ्रोनारायणदेवतः ॥ 
अनित्यत्वादिनाशेषवस्तुनिःसारता तु या! 
परमाथंखरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते ॥ 

घुष्यायमहरिचैवतोये रम्यवनादयः। 
महापुरुषषङ्गाद्ास्तस्योदोपनदूपिणः ॥ 
रोमाच्चाद्याशानुभावास्रथा स्यव्यभिचारिशः । 

निर्वेदहषेस्मरणमतिभरूतदयादयः ॥ 
यथा,-- 
^रष्यान्तञ्रतस्तधा छतजरत्कन्या नवस्या- + 

ध्वगैः 

सव्ासच्च सकोतुकञ्च सदयं इष्टस्य तेनौगरेः । 

निर्वीजोज्ञत वितृसुधारससुदा निद्रायमाणस्य 

ष्यति ॥" 
पुष्टिस्तु महाभारतादौ द्र्टव्या । 
“निरडङ्ाररूपत्वात् दयावौरादिरेष नो । 
दयावोरादौ दि जोसूतवादइनादौ अन्तरा 
मलयवत्याद्यनुरागादेरन्ते च विद्याधरचक्र- 
व्तित्वष्द्यापेदं नादहङ्कारोपशमो न दश्यते । 

शान्तस्तु सवप्रकारेणादङरप्रशमंकरूपत्वात्र 
तवान्तभावमङईति । भतस नामानन्द शान्त 
रसप्रधानल्वमपास्तम् । नलु । 

“न् यवर दुःखं न सुखं न चिन्ता 
नदेषरामौन च काचिदिच्छा। 
गसः स शान्तः कथितो सुनोन्दरः 
सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः ॥ 

इत्येव रूपस्य शान्तस्य मोत्तावस्थायाभमेवातः 
सखरूपापत्तिलचणायां प्रादुभावात् । त्र 
सच्चाथादौनामभावात् कथं रसत्वमिल्युच्यते 

यः शमः स एव 

निःशङ्' करटः कदा करपुटोौ भिक्चां विलुण्ठि- 

शान्तिः 

रसतामेति तदस्मिन् सच्चाादेः खितिख 
न विद्धा । यञ्ास्मिन् सुखभावोऽप्यक्तस्तस्व 
वेषयिकसुखपरत्वात्र विरोधः । उक्तं हि । 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महासुखम् । 
ढणष्णा्चयसुखस्यैते नातः षोडशीं कलाम् ॥ 
सव्वाकारमदङगाररदितत्वं ब्रजन्ति चेत् । 
अवान्तर्भावमर्हन्ति दयावौरादयस्तदा ॥ 
आदिशब्दात् ध्वोरदानवरदेवताविषय- 
रतिप्रश्तयः। तत्र देवताविषया रतियेधा, 
“कदा वाराणस्यामिडह रधुन रोधसि वसन् 
वसानः कौपोनं शिरसि निदधानोऽच्लिपुटम्। 
अये गौरौनाघ विपुरहर शश्मो विनयन 
प्रसोदेति क्रोशत्रिभिषमिव नेष्यामि दिवसान् 

इति साहित्य दपशे २ परिच्छेदः ॥ 
००; [म्] व्य वारणम् । इति भेदिनौ ॥ 

:, पुः (शान्तनोर पत्यं पुमरान्। शान्तनु + 
अण ।) शान्तनुराजयुचः। भोष्रः। इति 
विकाण्डशेषः ॥ (यथा, महाभारते । १।३६ । 
<€०। 

“तथा भोः शान्तनवो गङ्गायाममितदयुतिः। 
वसुवोात् समभवत् महावीर्य्यो मदायशाः॥) 

[णान्तनुः, पुं, इापरयुगस्य चन्द्रवंशौयैकविंश- 
राजः। स तु गङ्गायां भौं जनयामास । तस्य 
पिता प्रदिपः। यथा, 
“जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतायुभूत् । 
ततश्चाक्रोधनस्तम्प्ात् देवातिथिरसुष्य च । 
ऋच्तस्तस्य दिल पोऽभूत् प्रतो पस्तस्य चात्मजः । 
देवापिः शान्तनुस्तस्य वाद्धोक इति चातजाः ॥ 
यं यं कराभ्यां स्ष्शति जे यौवनमेष्यति । 
शान्तिमाप्नोति चैवाग्रयां कशयीणा तेन 

शान्तनुः ॥ 
वाद्नोकात् सोमदन्तोऽभूत् भूरिभूरिवास्ततः। 
शल शान्तनोरासोत् गङ्गायां भौष ्रात- 

वान् ॥* 
इति खौभागवते € स्कन्धे २२. भ्रध्यायः ॥ 

तत्पायः । महाभोष्ः २। इति जटाधरः ॥ 
प्रातीपः २ इति व्रिकाख्डशओेषः ॥ प्रतोप; ४ 
प्रतिपः ५। इति शब्दरब्रावो ॥ ( शन्तनु- 
रिति पाठस्तु बडभिराहतः ॥ ) ककंटौ । इति 
रत्नमाला 
००५८५ सो, दशरथराजकन्धा । दशरथेन कन्या 
लोमपादाय रान्न प्रदत्ता। साच ऋष्यखुङ्ग- 
भाया । इति रामायणम् ॥ ( यथा, 
चरिते १ द्धे । 
“कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजः 

जनत् । 
| अपत्यक्लतिकां राज्ञ लोमपादाययां ददौ ॥) 

शमोमेदः । तत्पायः । शभा २ भद्रा २ धप- 
राजिता ४ जया ५ विजया & । अस्या गुणाः 
शसमोवत् । इति राजनिर्घस्टः ॥ 

शान्तिः, स्तरो, (शम + क्रिन् 1) कामक्रोधादि- 
प्रशमः । चित्तोपशमः। इति भरतः ॥ विषयेभ्य 
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इन्द्रियो परमः) इति नागोजो- 
भटः ॥ तत्पायः । शमथः २ शमः ३ । इत्य 
मरः॥ प्रथमः ४ उपशमः ५ प्रशान्तिः ६। 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ टणष्णाचयः 9 । इति 
हेमचन्द्रः ॥ तज्ञक्षणं यथा,-- 
यक्किञ्चिदस्तु संप्राप्य खल्यैवा यदि वा बड। 
या तुष्टिर्जायते चित्ते शान्तिः सा गय्यते बुपैः॥” 
इति पद्यपुराणे क्रियायोगसारे १५ अध्यायः ॥ 
भद्रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ गोपोविशेषः । यथा, 

राधिकोवाच। 
“शान्त्वा गोप्या युतस््वञ्च दष्टोऽ हं राशमण्डले। 
वसन्त पुष्यशय्यायां माल्यवान् चन्दनोक्ितः ॥ 
रत्प्रदोपेयुक्तख्च रत्रनिर्माणमन्दिरे । 
रब्रभषितभूषाब्यो रन्नभूषितया सड ॥ 
तया दत्तश्च ताम्बूलं भुक्तवा पुरा विभो । 
सदयो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं छतं तया ॥ 
शान्तिदं परित्यज्य भयादौना त्वयि प्रभो । 
ततस्तस्याः शरोरञ्च गुणखेष्ठ' बभूव इ ॥ 
संविभज्य त्वया दतं प्रमृणा प्ररुदता पुरा । 
विडं विषयिणे किञ्चित् स्वरूपाय विष्णवे ॥ 
शदसत्छस्वरूपायै मद्ालच्छैय पुरा विभो । 
तवन्मन््ोपाखकेभ्यख वैष्णवेभ्य्च किञ्चन । 
तपखिभ्य्च ध्याय धर्मिष्ठ भ्यञ्च किञ्चन ॥” 
इति ब्रह्मवैवर्त प्रक तिखण्ड € अध्यायः॥॥ 

दुगा यथा, 
“इत्य त्तिखितिनाथेषु रजादितिगुणा मता । 
सन्ना सर्व्ववेत्तत्वाच्चटान्तित्व च्छान्तिरच्ते॥ 
इति देवौपुराणे देवौनिरुक्ताध्यायः ॥५॥ 

धश्दारा ग्रहटौःखादुःखभ्रादिस्चितेहिका- 
निष्टडेतुदुरितनिहत्तिः । यथा, 
“अथा शख्त्रप्रहाराणां कवचं विनिवारकम् । 
तथा दैवोयघातानां शान्तिर्भवति वारणम् ॥ 
बालग्रहभूतग्रहनरापिपप्रबलतरशवुदुःसद- 
रोगाभिभवाड्, तदुःखप्रग्रहटौ वनिन) 
शान्तिकम्पापि मलमासे कत्तव्यम् । 
प्रतौत्तायामखडत्वे नानन्यगतिकलत्वात् । अत- 
वतमानं सततं गोपायौत इति श्रुतौ सततः 
मित्युक्तम् । इति मलमासतच्छम् ॥ * ॥ उप- 

यथा, 
“एषामिन्द्रो महावौयस्त्रं लोक्यस्येष्वरोऽभवत्। 
शतं क्रतूनामाद्ृत्य सुथान्तर्नाम नामतः ॥ 
तस्योपखगनाशाय नामाच्चरविभूषिता । 
अद्यापि मानवैर्गाथा गोयकतेऽव्र महोतले ॥ 
सथान्तिर्देवराट् शन्तः सुशान्तिं न प्रयच्छति'। 
सहितः शिवसर्थीं दैस्तथैव वशव्तिभिः ॥” 
इति माकंण्ड यपुराशे उत्तममन्वन्तरसमापा- 

` ध्यायः ॥*॥ 
अथाद्ग तशान्तिः। तजाद््, तनिरूपणम्। अद्- 
भुतश्षागरे आआथव्वशाद्. तवचनम्। प्रक्ति- 
विश्चमङग तमापदः प्राकूप्रबोधाव देवा ज- 
न्तौति। तेनापजक्नानाय भूम्यादौनां पूर्वै 
ख भावप्रच्यवो. देव कत्तं कोऽङ्.त इति । 

| पशवः पल्चिणशं व तयैव च सरौदपाः। 
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बुधोदयपवंणि ग्रह्ादोनां गणितागणितत्वेन 
प्रक्रतानामपि यदुत्मातत्वं तद्धाक्तम् । तत्कार 
शद्ध गगसंडिताबाडस्पत्ययोः । 
अतिलोभादसत्यादां नास्तिक्यादाप्यधर्मतः। 

नरापचारान्नियतमुपस्सगीः परवत्तते ॥ 
ततोऽपचारान्नियतमप्रवल्ंन्ति देवताः । 
ताः जन्तयद् तांस्तांस्तु | 
त एव चिविधा लोकै उत्पाता देवनिर्िताः । 
विचरन्ति विनाशाय रूपैः सम्बोध्न्ति च ॥” 
ताञ्च परं न दशेधेदित्याह विष्णुः । नोत्पातं 
दशयेदिति । तवर वेलानक्चत्रमण्डलनिरूपणम् 
यथा, दौपिकायाम् । 
प्राग्दिविचतुर्भागे दनिशोरड् तेषु सर्व्वेषु । 
अनिलाग्निशक्रव रुणा मण्डलपतयः शभा- 

शमेख ॥ 
वेलामण्डलः । 
“सय मृणादि चतुष्कचन्द्रतुरगादित्येषु वायु- 

देषेन्याजविशथाखयाम्ययुगले पिव्राहये 

शान्तिः 

ग्टहे यस्य पतन्त्य ते गेहं तस्य विपद्यते । 
पच्चाश्मासात्तथा वर्षान्म त्युः स्याद्ग्टहमेधिनः। 
पन्नाः पुच्चस्य वा खलत्यद्र व्यच्चापि विनश्यति ॥ 
ब्राह्मणाय गृहं दत्ता दत्त्वा तग््.ल्यमेव वा । 
गृह्णोयाद्यदि रोचेत शान्तिञचेमां प्रयोजयत् ॥ 
इमां वच्छमाणाम् ॥ # ॥ 
“मांसाखोनि समादाय श्मशानाद्गृघ्रवायसाः 
श्वा खृगालोऽथवा मध्यं पुरस्य प्रविशन्ति चेत्॥ 
विकिरन्ति गृहादौ चश्मशोनं सा महोभ वेत्। 
चौरेण न्यते लोकः परचक्रसमागमः ॥ 
संग्रामश्च महाघोरो दुर्भित्तं मरकं तथा । 
अद्तानि प्रसूयन्ते तच देशस्य विद्रवः ॥ 

| अकाले फलयुष्याणि देशविद्रवकारणम् ॥* 
मव्छपुराणे । 
अतिहष्टिरनाहष्टिदुभिक्तादिभयं मतम् । 

| अटृतौ तु दिनादृष हष्टन्नया भयाय च ॥ 
| निरभ्चे वाथं रात्रौ वा शवेतं यस्योत्तरेण तु । 
इन्द्रायुध ततो दष्टा उस्कापातं तधैव च ॥ 
 दिग्दाहपरिवेभौ च गन्धव्वैनगरं तथा । 

चानलः । | परचक्रभयं विद्यादेशोपद्रवमेव च ॥” 
विश्वादिव्रयधाढमै ्रयुगलेष्विन्द्रो भवैष्मण्डलः 
सर्पोपान्शतान्यसरूलयुगलेशानेष्वपामोग्वरः॥ 
पवनद हनौ नष्टौ योगस्तयोरतिदोषदः । 
सुरपतिवरूणौ शस्त्रौ योगस्तयोरतिशोभनः ॥ 
सवरुणमरुष्धि खः शक्रस्तथाग्निसमायुतः । 
फलविरदितः सेन्द्रौ वायुस्तथाम्निुतोऽब्बुपः ॥ 
यन्भण्डलेऽ ङ् तं जातं शाग्तिस्तदेवताखया । 
तथा शान्तिहयं काय्यं मण्डलद्यज्ा्ग ते ॥५”॥ 
विष्ुधर्म्मोत्तरे । 
गरहश्तवेछतं दिव्यं भान्तरौचं निबोध भे । 

उल्कापातो दिशां दाहः परिषेशस्तयैव च ॥ 
गन्धर्वनगरद्धेव ठष्टिञ्च विक्षता तधा । 
रवमादौनि लोकेऽस्मिन् नाभस्मनि विनि्हिं 

शयेत् ॥ 
चरख्िरभवं भौमं भूकम्यमपि भूमिजम् 
जलाशयानां वैक्षत्यं भौमं तदपि कौत्तितम् ॥ 
भौमं चास्पफलं ज्ञ यं चिरेण परिपच्यते । 
नाभसं मध्यफलदं मध्यकालफलप्रदम् । 
दिव्यं तौव्रफलं न्न यं शौघ्रकारौ तथैव च ॥५॥ 
ओोतोष्णताविपयथासः ऋतूनां रिपुनं भयम् । 
पुष्ये फले च विक्षत राज्ञो शल्यं तथा दिशेत् ॥ 
शअरकाःलप्रभवा नाशः कालातोताः प्रजास्तथा । 
विक्लताः प्रसवाश्चेव युग्मप्रसवनं तथा ॥ 
होनाङ्नः भरधिकाङ्काश्च जायन्ते यदि वा व्रयः। 

विनाशं तस्य देहस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत् ॥ 
प्रदोषे कुक्षटारावो हेमन्ते चापि कोकिलाः । 
अर्कोदयेऽकाभिमुखः श्वारावो मयं दिशेत् ॥ 
उल्ुको वस्ते यत्र निपतदा तथा ग्रहे । 
ज्ञयो गृहपतेमेद्युधननाशस्तधेव च ॥ 
गृध्रः कङ्कः कपोत उलुकः श्न एव च । 
विल्ञख ध्मचिह्नञ् भाखः पाण्डर एव च ॥ 

| भासो वनङ्ुक्कटः ॥*॥ कं सनिधनस्चने इरि- 
वंशः ॥ 
नवक्रमङ्गारकशक्रो चित्रायां घोरदशंनः। 
चलत्यपव्वणि महौ गिरिणां शिखराणि च ॥* 
बाणोत्पाते स एव । 
^दक्तिणां दिशमाखाय धूमकेतुः खितोऽभवत् 
वक्रमङ्गारकशथक्रो छत्तिकासु भयङ्करः ॥” ५॥ 

छत्यचिन्तामणौ । 
“त्यक्ञाशौचविवेकतत्ववसुधा लोकाः च्धा- 

पोडिताः 

विप्रा केदहतास्तथा प्रचलिता बह्वाशिनो 
दुःखिताः । 

सौणोमन्दफला पाख विकलाः संग्रामघोरा 
महो 

प्र ताघातदुरन्तपौड्िततरा देवेच्यराद्नोयुतौ ॥ 
रक्त शस्त्रोद्योगो मांस्षाखिवशादिभिमेरकः। 
धान्धद्िरख्त्वक्फलकुसुमाव्ये वर्षिते भयं 

विद्यात् । 

` अङ्कारपां शवे विनाशसुपयाति तन्नगरम् ॥ 
वा यदा प्राणिनो 

दध्या । 
उपल 

| छिदरः वाप्यतिहष्टिं शस्यानामोतिसंजननम् ॥" ` 
बुधकौथिकसंवादे । 
“वक्ञया; प्रपाते च फलं शरटस्य प्ररोहण । 

शोषं राजशियोऽवािभाले चैश्य्थमेव च ॥ 
कंयो्भषणावापिर्ने व्योबेन्धुदथनम् । 
नासिकायाच्च सौगग्य वक्तं मिष्टा्रभोजनम्॥ 

ह चैव चियोऽवापिर्मुजयोविभवो भवेत् । 
धनलाभो बाहमूले करयो नहदिदः ॥ 
स्तन मूले च सौभाग्य हदि सोख्यविवनम् । 

पृष्ठं नित्यं महोलाभः पाश्वयोवं न्धुदथेनम् ॥ 
कटिहये वस्रलाभो गुञ्णं खव्य समागमः । 
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जघ चार्धच्यो नित्यं गुदे रोगभयं भवेत् ॥ 
उर्वोस्तु वाहना षािर्व्नानुजङ्गेऽर्धसं चयः । 
बामदक्चिखयोः पादे भ्रमणं नियतं भवेत् ॥ 
वक्षाः प्ररोहण चैव पतने शरटस्य च । 
श्यत्यासाच फलस्ेव तदेव प्रजायते ॥ 
वज्ञाः प्ररोहखं रातौ शरटस्य प्रपातनन् । 
निषनार्थाय भवति व्याधिपौड़ा विपश्चये॥ 
पतनानन्तरं चैवारोहणं यदि जायते । 
घने फलसुत्छष्टं रोइशेऽन्धत् फलं भवेत् ॥ 
अरोडहणचोषुवक्तं अधोवक्तं च पातनम् ॥ 
भधैदिष्टफलं तस्य तत्काले जायते ध्रुवम् ॥१॥ 
स्छृष्टमाव्रे तयोः सद्यः सचेलं जलम विशेत् । 
पञ्चगव्यप्राशनञ् कुाद कौवलोकनम् ॥ 
वज्ञौरूपं सुवशंस्य रज्ञवस्त्ं ख वेष्टयेत् । 
पूजयेदन्धपुष्यादेस्तदपे पू्ंकुम्धके ॥ 
पञ्चगव्यं पञ्चरब्नं पञ्चाख्तं सपनज्ञवम् । 
पञ्चहच्च कषय निकिष्यावाइयैत्ततः ॥ 
पूजयेदन्धपर ्ा च्यर्लोकपालां स्तथा यहान् । 
खल्युच्येन भन्ते समिद्भिः खदिरैः शमैः। 
तिलैर्ग्याद्तिभिर्होमिमष्टोत्तरसदहस्कम् ॥ 
वङ्गो ग्टइगोधिका। खत्युच्नयमन्बख्यम्बकमन् 
इति विद्याकरः॥*॥ गगेसंडिताजबाइष्डत्ययोः । 
“चे तेषु शन्तिं कुर्वन्ति न सै यान्ति परा- 

भवम्। 
थे तु नप्रतिङुवन्ति क्रियया खदयान्विताः । 
दाश्धिक्याह। विमोहादा विनण्यन्त्येव तेऽचि- 

रात् ॥*॥ 
अत्र निभित्तनिख्चयवतोऽषिकारोऽन्यथा दोष 
इत्याइ मव्छपुराणम् । 
भिच्रमर्डलबेलायां यै भवन्त द्भुताः कचित्। 

तव शान्तिदयं काश्ये निभित्तं सति नान्यथा । 
निनिंमिन्तज्ञता थान्तिर्निमित्तमुपपादयेत् ॥ 
एतच्च तत्तद् वि शेषविहितथान्तिविषयम् । 
अन्यधा वेलामण्डलसन्देहे शान्तिनं स्थात् ॥१॥ 
अतएवोक्तं योभियाज्ञवल्केयन । 
“यवर यत्र च संकोदंमामानं मन्यते दिजः । 
तव त्र तिलंहीमो गायता समुदातः ॥ 
मायन्नप प्रयतः शदः सक्यापेः प्रसुश्ते । 
शान्तिकामख जु इयात् गायच्चौमच्चतै 

शुचिः ॥ 
इन्नु कामद पतेघुतेन जुडयात् चिः । 
खाविव्रा शान्तिहामांय कुर्यात् पव 

नित्यशः ॥ 
प्रणवव्याद्ृतिभ्याच्च खाहान्तो होमकर्दखि। 
प्रतिलोमा प्रयोक्तव्या फट्कारान्ताभिचारिकै ॥ 
माकंण्डेयपुरा षम् । 

"दिम्देशजनसामान्धं टृपसामान्धमालनि । 
नच्त्रग्रहसामान्य नरो भुङ्क्ते शुभाशुभम् । 
परख्मराभिरक्षा च ग्रहटोपिषु जायते ॥ 
ला 

“तस्प्ाच्छान्तिपरः प्रान्नो लोकवादरतस्तधा । 
लोकादि शान्तोख ग्रहपौड़ाषु कारयेत् । 
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भूदोडानुपवासांख शस्तं चैत्यादिवन्दनम् । 
क्यात् डोमं तथा दानं जां क्रं 

नन् 
अद्रोहं सर्वभूतेषु मैत्रो कुवन्ति पर्छिताः। 
व््जयेदुषतों वाचमतिवादास्तैव च ॥ 
रहपूजाच्च कुर्व्वीत सर्वपौड़ाश मानवः । 
एवं शाम्यन्त्यशेषाणि घोराणि दिजसत्तम । 
प्रयतानां मनुष्याणां अहर्चोलयान्धनेक थः ॥*५॥ 
लोकवादाख तत्ेवोक्षा यथा, 
भाकाशादेवतानाख्च देव्यादोनरञ्च सौष्टदात् 

एधिव्यां प्रतिलोके च लोकवादा इति स्मृताः॥” 
ते च सर्व॑भूतडा किन्धाद्यभिभवशान्त्यथे लौकि 
कौषधमन्त्रादयः। विषडरौमङ्गलचख्छिका- 
गौोतादयः । चेत्यादौ चेत्रपालकुलदेवता- 
पूना च ॥*॥ तथा चापस्तम्बः। सौभ्योऽवर- 
वर्येभ्यो धर््शेषान् प्रतोयादित्येक इति) धमं 
शेषान् अुतिस्मृतिसदाचारेष्वभरसिद्धान् इति 

-नारायशोपाध्यायाः ॥ भृदोहश्च पात्रं विना 
भूमौ गोस्तनं निष्यौच्यं दुग्धोत्सर्भः । 
पूज्यत्वेन ख्यातो ग्राम प्रधानहच्ः। तथा च 
बाणोत्पाते इरिवंशः। 
“अनेकशाखश्चं त्वञ्च निपपात महोतले । 
अर्चितः सर्वकन्याभिर्दानवानां महालनाम् ॥ 
उषतो अकल्याणोम् । अतिवाद पृज्यमति- 

` क्रम्य भावणम् ॥*॥ मद्छपुराखम् । 

“काकस्यकरव चरावः प्रभाते दुःखदायकः । 
काको मेथुनकासक्तः खतो वा यदि द्मे ॥ 
उलुको वसते यत्र निपकेत् वा तथा षे । 
ज्रयो टइपतेछं त्वधंननाशस्तधेव च ॥*५॥ 
वराहइसंहितायाम् । 

“क्रौडःतुरक्ो रतिमांससुग्धो 
भोतो रुजार्तः पतितो विशङ्कः । 
नासौ गटडख स्य विनाथेतु- 
दोषः समुत्पाद्यत श्राडरा्यः ॥ 

ग्टहे पञ्चिविकारेषु 
देवाः कपोता इति वा जघव्यं सक्षभििंजैः॥ 

गावश्च देया विविधा दिजानां 

शान्तिः 

“नमस्त सर्दलोकेश नमस्तं गु नन्दन् । 
- | कवे खन्वाथंसिषठयथे गृहा गार्य नमोऽस्तु ते + 

एवं शक्रोदये कुव्बन् याव्रादिषु च भारत। 
सर्व्वान् कामानवाश्नोति विष्णुलोके महौयते ॥ 
नमस्त ऽङ्किरसां नाथ वाकपतैऽथ हहस्मते । 
क्र रग्रहः पौडिताभामद्ताय नमो नमः ॥ 
खंक्रान्तावपि कौन्तेय याच्ाख्भ्य दयेषु च । 
वेन् हस्यते; पूजां सर्वाम् कामान् सम- 

शते ॥१५ 
वैष्णवाख्ते व्यासः । 
ग्रहयज्ञं: शान्तिक विं क्िश्डन्ति नरा 

दिल) 
महाशान्तिकरः ओोमान् तुन्ञस्या पूजितो इरि 
उत्ादान् दाशान् पुंसां दुर्निमित्ताननेकशः। 
तुलस्या पूजितो भक्तया महाशान्ति करो 

इरिः ॥" 
अत्र ब्रह्मपुराणोयो मन्तः । 
“नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमातने 

खाहेति ॥” 
। छन्दोगपरिशिष्टम् । अथातो रजखलाभिगमने 

गोऽश्वभायास् गमने यमजजनने विजातीय 
जनने वा काककः चह्कपो 
तानां गृहप्रवेशे मानुषस्योपरिविखामणे एषा 
मेव क्रियमारे गृहदारारोहणे अन्येषु चाद- 
भुतेषु कल्पदृष्टेन विधिनाग्नि मुपसमाधाय प्राव 
चित्तान्याइतौोच्छं होति अद्धताय अग्नये खाहा 
सोमाय विष्णवे सद्राय वायवे सूवधाय खत्यवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाति स्थालोपाकाहतान्च 
दिति ॥ *॥ कपोतं विशेषयति शौनकः । 

पाकेति कत्तव्यतया पायसचरूभिरेतेभ्यो देवेभ्यो 
जुडइयात् । छन्दोगपरि शिष्टम् । पञ्चात् छत- 

स काञ्चना वद्युगोत्तरौयाः । पायसेन ब्राह्मणान् भोजयित्वा गोवरं द्वा 
एवं छते पापमुपेति भान्ति शान्तिभंवतोति। गावर गोष्ठम् । दिखा 
खगै जर्वापि निवेदितं तत् ॥ तां गां त्वा दोषान्तिभवतोति। तथा 

दिजः पक्चिभिः। अपिना अन्धंरपि ॥ * \ | चोक्तम् । 
भुजबलभौमे । "जौर्विशिष्टतमा लोकै वेदेष्वपि निगद्यते । 
“एको हस्तयो गावः ख्राण्ला नव दन्तिनः । | न ततोऽन्बदरं यस्मात् तखादोवेरसुच्यते ॥* 
सिंहपरखतिकाचं व कथिताः लामिषातिकाः॥० छन्दोगर्पारिष्टम् । यसं षामन्धतममापन्ः 
सिदप्रसूतिका गावः ॥ * ॥ मव्छपुराशे । प्राय्चित्तं न कूयात्तस्य सवख- 

“अङ्गे दचिभागी तु अस्तं वि्णुरणं भवैत् । | नाथो वा भवति त्त् प्रायचित्त कर्तव्यं कमा - 
अप्रशस्तं तथा वाम शस् दयस्व च ॥ पवर्गे वामदेव्यमानं शान्तिः शान्तिरिति । अप 
लाञ्छनं पिटकद्धंव श्नंयं विच्छ लितं तथा । | वर्गे मासौ । वामदेव्यगानं शान्तिः कार्य्या । 
विपये विहितं खै सौणां फलं तथा ॥” | भाठत्तिः प्रकर्समाष्यर्था । बारंसत्य । 
“अनिष्ट चि्कोपगमे दिजानां काय्यै चुवर्थंन च | “मयन्त्वासतादहात् कम्यादिकतं निमित्त- 
तपंणं स्यात् ।" शङ्खः दुःखश्ानिष्टदशथैनादौ हतं माच्ेव। 
हिरख्डञ्च दद्यादिति ॥*॥ माच्छे । पतिव्षशोपवासत्रतदो चाजप्यवनानि ॥५५* 



शान्तिः 

वराहः। 
^ओै च न दोषं जनयन्त त्यातान् ताङ्तुखलभाव- 

क्ञतान् । 
ऋषिपुचचछनेः स्ञोकोविं यादेभिः समासोक्षः ॥” 

“वष्याशनिम हौकम्यसन्ध्यानि्घातनिखनाः। 
नोधूमरकषारकास्तमयोदयाः ॥ 

इभेभ्योऽथ रसज्ञेहम धपुष्यकलोदमाः । 
गोपच्चिमदष्ठदिच शिवाय मक्षमाधवे ॥०॥ 
तारोखूकापात कलुषं कपिलारकेन्दुमण्डलम् । 
अनम्निज्चलनं स्फोटं धूमरेगानिराकूलम् ॥ 
रक्ञपञ्चा रणा सन्व्या नभः चुन्धाणंवोपमम् । 
खरिताश्चाम्बुसंशोषं ट्टा मोखे शमं वदेत्॥५॥ 
अक्रायुघपरोषेभौ विद्युच्छष्कविरोडणम् । 
कम्पोदत्त नवेल्त्य' रसनं दरणं चितेः ॥ 
नुद पानसरसां दष्टयया भवनञ्गवाः । 
पतनच्चाद्विगीद्ानां वर्षासु न भयावहम् ४" 
इरिवंगे वर्भाव्नायाम्। 
“कचित् कन्दरहासाद्य शिलोन्धाभरणं 

कचित् ।” 
इति दशेनात् वर्षा शिलोन्धोदमो न भयावहः 
““दिव्यस्नौभूतगन्धवेविमानादुुतदश्चेनम् । 
श्रहनचन्रताराणां दशंनश्च दिवाम्बर ॥ 
जौतवादिवनिर्घोषो वनयवेलसानुषु । 
शस्यहौ रलोत्पत्तिरषापाः शरदि स्मृताः ॥१॥ 
शौताजिलतुषारत्वं नरन खगपक्िणाम् । 
रचोयच्ादिसत््वानां दशनं वागमानुषौ ॥ 
दिये धूमान्धकाराश्च थलभा वनपरदेताः। 
डचैः सूर्यो दया स्तत्वं हेमन्ते शोभना मताः ॥५॥ 
हिमपातानिलोत्यधातविरूपाद्भुतदभं नम् । 
दष्ाच्ननाभमाकाशं तारोर्कापातपिश्लरम् ॥ 
चिव्रा गर्भोद्वाः खोषु गोऽजा खगप्िखाम्। 

विकाराः शिशिरे शभाः ॥१॥ 
ऋतुखभावजा च तै दष्टाः खत्ता शमावहाः । 

 ऋतावन्धन्र चोत्याता दृष्टास्ते शशदा णाः॥५ 
खन््त्तानाञ्च या माथा शिशूनां चेटितद्च यत्। 
स्रियो यच्च प्रभाषन्ते तत्र नास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
पूवश्चरति देवेषु पथादच्छति मानुषान् । 
नादेभरिता वाम्बदति सत्था छ्य षा सरख्तौ ॥* 
बदस्यतिः । 
“ज्योतिर्न तथोत्यातमविदित्वा तु ये दशाम् 
शरावयन््थे लोभेन विनेयास्तेऽपि यन्नतः ॥” 
विनेया दण्डनोयाः। इति ज्योतिस्तस्तम् ६५॥ 
भौमदिव्याल्लरोचोत्पातथान्तिमाौब्छ २५२ 
श्रष्यायावधि २१२ अध्यायपयन्तं द्रष्टव्या । 
लथा देवोपुराथे मडाभ्युदयपादे ख्वेदेवोकौ- 
सर्व्वोत्पातथान्तिसमासाध्याये चण्डोशब्दे च 
द्रष्टव्या । तन्वोक्ता शान्तिः षटकर्मथष्दे 
द्रष्टव्या ५५५ अथ श्ान्तिकपौष्टिककमदिनम् । 
तवर वारा रविरोमवुघहदस्यतिश्क्राखां तब्र 
नचव्राणि उत्तराषाढा छत्तरफलगुणो उन्तर- 
भाद्रपत् रोहिणो चित्रा श्रनुराधा खगशिरः 
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शाफरि 

शोभनः! लग्नं शोभनम् इति च्योतिषतच््वम् 
शःन्तिः,पुःहत्ताहदिशेषः। जिनचक्रवर्तिविशेषः 
इति हेमचन्द्रः ॥ दशमन्व न्तरोयेन््रः । यशा, - 
क ुललास्तु दशमस्य मनोः अशु । 

गजा भूभियेख्छओ वख वान् ॥ 
छलानौ को निरभिल्ी इषभेनो जयद्रथः । 
भरिष्यु्णः सवर्था शान्तिरिन्द्रः प्रतापवान् ॥ 
पापो मूर्तिंहेविखां ख खछति खाव्ययस्तथा । 
नाभागोऽप्रतिमखं ब सौरभा ऋषयस्तथा ॥ 
प्राणाख्याः शतसंख्याख. देवतानां गास्तथा । 

वालिथतरुस्तं इरि श्च गदया घातयिष्यति ॥#” 
इति गारं ८७ अध्यायः ॥ 

वि, (थान्तिं कामयते इति । 
कम + णि + अच् ।) शान्यभिलाषौ।। यथा, 
“शओ्ौकामः शान्तिकामो वा ग्रहयन्न समा- 

चरेत् । 

लथ्रैवाभिचरब्रपि ॥” 
इति संस्कारतत््वम् ॥ 

, क्तौ, (शान्तेगृहम् । ) शान्त्यानयः। 
यज्ञान्ते शान्तिकुश्रजलेन स्ानस्य ग्टहम् । 
तत्वर्ग्यायः । भ्राथव्वम् २.। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, हव्छ हितायाम् । ४४। ५। 

। “कण्ठेषु निबश्नौयात् युष्टाथै शान्तिग्टहइमानाम्” 
प सान्यम्। इत्यमरटौकासारसुन्दरौ। 

:, खो ब्राह्मणयरिका। इति शब्द्- 
चन्द्रिका ॥ पुश्तकान्तरे शवान्नतिरिति च षाठः 

पुंः(अयनभिमि । शप + घञ् ।) ्राक्रोशः। 
( यथा रुः । ५।५६। 

“संमोचितः खत््ववता त्वया 
शापािरप्रार्धितद्शनेन ॥" ) 

दिग्यम् । इति भेदिनौ ॥ भराद्यस्य पायः । 
अकारशिः २ । इत्यमरः ॥ अजोवनिः 
अजननिः ४ चवश्रह्धः ४ निग्रहः ६। इति 
भरतः ॥ अभिसम्धातः ॐ । इति ग्रन्धान्तरम् ॥ 
ओषस्व पायः} शपनम् २ शपथः २ । शत्य 
मरः ॥ भिष्वानिरसनम् ४। इति शब्द्रन्ना- 
वलौ ॥ (उपद्रवः । यथा, रामायणे ।१।२६।१५ 
“वास रजनीं तत्र ताडकाया वने सुखम् । 
मुक्षश्ापं वनं वच्च तस्िन्नव तदाइनि । 
रमणौयं विबभ्याज यथा चेचरथं वनम् ॥* 
“सुक्षशापं अ्रयमतोपद्रवम् ।” इति तदौका ॥ 
जलम् । यथा, ऋ्बेदे । १०।२८। ४। 

“प्रतोप्रं शापं नदो वदन्ति 1” 
“नद्यो गङ्गाद्याः सरितः प्रतोपं प्रतिकूलं शापं 
उदकं वदन्ति ।” इति सद्धाख्ये खायखः ॥) 

हष्टयायुःपशिकामो वा 

:, धुं, मयुरः । इति केचित् ॥ 
;, यु, (शाप एव अ्रस्र यस्य ।) मुनिः। 

इति त्रिकाच्छशेषः ४ 
:, पु, ( शफरान् इन्तोति । फर + 

“पचिमकाख्गान् इन्ति ।” ४।४।३५। इति 
ठक. । ) मच्छयवारकः । इति केचित् ॥ 

शाब्दबो 

रेवती पुष्या भश्िनो इस्ता ततर चन्द्रः [शाण्टः, चि, ( शब्दश्यायमिति । शब्दं + सण्) 
शब्दसम्बन्धो । यथा । एकः शाग्दोऽपरचा्ः । 
इति दायभागः ॥ ( शब्द्मयः। यथा, भाग- 

॥२।२।२। 

““आाब्दख्य हि ब्रह्मण एव पन्वा 
यज्रानभिध्यायति पौर पारः $") 

खरखत्यां खरौ; शाष्टो । इति केचित् # 
\„ पुं, ( शाब्दः शष्दरग्बन्धो योधः }) 

शब्डार्थज्रानम् । न्धायमते यदार्थज्रानलन्ध. 
चानम् । तस्य करं पदश्नानम् । तस्य कार्थं 
पदशक्िज्नानम् | कदाचित् शश्चणशाञ्चानम् । 
एवं  भकाङ्कायोम्बताखतसि तात्पयच्चानच्च । 
यथा.-- 
“पदज्नानन्तु करकं हारं सत्र पदायधोः ! 
श।ष्टबोधः फलं तत्र शक्तिधोः सहकारिष्यै ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ *॥ 
शाब्द्बोधप्रकारं दर्शयति पदन्नानग्छिति) 
न तु ज्नायमानं पदं करणं पदाभावेऽपि मौनि- 
श्लोकादौ शाब्दबोधात् । पदाथैधौरिति पद- 
जन्यपदाथंस्मरणशं व्यापारः । अन्यथा पदन्नान- 
वतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपखिताबपि शाब्दबो- 
धापत्तेः। तव्रापि हच्ा पद अन्धत्वं बोध्यं अन्धा 
घटादिपदात् खमवायससम्बन्धेन अकाश 
खमरणे जाते भाकाथस्यापि शाब्दबोधापत्ते । 
हत्तिः शक्तिलक्षणान्यतर सम्बन्धः । अत्रेव शक्ति- 
ज्ञानस्य उपयोगः। पूवं शक्तिब्रहाभाषे 
पदज्ञानेऽपि ततृखम्बन्धन सखमरणानुपपत्तेः । 
पदज्ञानस्य हि सम्बन्धिश्चानविधेयाथेश्मार- 
कत्वम् । *। शक्िश्च पदेन सड पदाधेस्य 
सम्बन्धः । योव्य इत- 
श्वरेच्छारूपा भाधुनिके नानि शक्तिरख्येव 
एकादशे$इनि पिता नाम कुखादितौग्वरै- 
च्छायाः स्वात् भाधुनिके तु सङ्कते म गक्ि- 
रिति सग्प्रदायः। नव्यास्तु देण्वरेच्चछा न शकिः 
किज्छिच्छेव तेनाधुनिकषष्ं तेऽपि शक्तिरस्तीति 
वदन्ति \# शच्चिग्रह्च व्धाकरथादितः। 
तथा डि । 

"शक्धिग्रदधं व्याकरकोपमान- 
कोषाक्षवाक्छादययहारतख । 
वाक्धस्य येषा दिषतेर्वदन्ति 
सान्धिष्यतः सिद्दपदस्य ठाः ४" 

धातुप्रक्षतिप्रत्बयादौनां शक्िशरषो व्थाकरथाद्- 
भवति कचित्तु खति बाधक त्वज्यसेऽपि। यथा, 
बैयाकरकैराख्यातस्य क्तरि शधि कुष्यते । 
चैव्रः पचतीत्यादौ कर्व र चेषस्माभेदान्धख- 
स्त्र मोरवाब जन्धते किन्तु तौ शक्तिश्तौ 
लाघवात् । छतिशं व्ादौ प्रकारोभूय भाषते । 
न च कत्तुरगभिधानाचैत्रादिपदानन्तरं कलौया 
खादिति वाच कत्तं संख्थानभिधागख तब 
तन्धत्वात्। संख्याभिधानयोम्बख कमलासन 
वरदः । प्रथ मान्सपदोपख्ाप्यशगसय दोसस्य 
विचेषखत्व तात्रा विषयत्वमर्थः सेम चेच इवं 



शाब्ट्बो 

गच्छतोत्यादौ न चेते संख्यान्वयः। यत्र 

क्ममादौ न विशेषणत्वतात्पये तद्दारशाय 

प्रथमान्तेति। यदा धातवर्थातिरिक्ञाविशे- 

घ्णत्य प्रथमदलार्धः सैन चेत्र इव गच्छ 
तोत्य्र चै्रादि््वारणं स्तोकं प्रचतौत्यादौ 

स्तोकादैर्वारणाय च ददितीयदलम् । तस्य 
हितौयान्तोपस्थाप्यत्वादारणम् । एवं व्यापार 

ऽपि न शक्तिर्गौरिवात् । रथो गच्छति इत्यादौ 

तु खब्धापारे भा्रयत्वे वा लचणा । जानाति 

इत्यादौ तु भ्राखयत्वे नश्यतोत्यादौ प्रतियोगित्व 
निरूदृलच्णा | उपमानाद यधा |
 

स्तथोक्तम् ॥*॥ एवं कोषादपि शक्तिग्रह 
सति बाधके कचिक्यज्यते यथा नोलादि 

शदानां नौलरूपादौ नोलादि विशिष्टे च शक्ति 
कोषे व्युत्पादिता तथापिं लाघवात् नोलादौ 
अक्षिः नौलादिविशिष्टं लक्षणेति ॥ * ॥ एव- 

मा्षवाक्थादपि । यथा, कोकिलः पिकपद- 
वाच्यः इत्यादिशब्दात् पिकादिशक्तिग्रहः ॥*॥ 
एवं व्यवदहारादपि। यथा, प्रयोजकहद्वेन घट शामनं, ज्ञो,(अमनमेव । खाये ख् । | 

धु © 

शाम्भवो 
पद्कजपदमवयवशक्षथा पङ्जनिकन्तरूपमथे 

संमुदायशक््या च पद्मत्वेन रूपेण 
पद्मं बोधयति। यब्र श्रवयवार्थरूग्यथंयोः स्वात 
न्तरेण बोधस्तद्यौगिकरूढु' यथोद्धिदादि 
पदम्। तत्र हि ऊर्चैमेदनकर्ता तरूगुप्ादि 
रपि बध्यते ¦ इति सिददान्तसुक्तावलो ॥ | 

:, पु, (शब्दं करोतोति। शब्द् + “शब्द 
द्रं करोति” ४।४।२३४। इति ठक्।) 
शब्दशथास्रवेत्ता । वैयाकरणः! आदिशाब्द्का 

यथा, 
“इन्दरशन्दरः काशकतृसा पिशलो शाकटायनः। 
पाणिन्धमरजेनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ 

इति कविकस्यदुमः ॥ 

पद्मनाभमिश्रः। बोपदेवः। खल्वानन्द: । 
भरतमज्ञिकप्रश्तयः ॥ शब्दसम्बन्धिनि, वि ॥ 

शाम, [न्] ज्ञौ, साम। इत्यमरटौकासाद- 
 खुन्द्रौ ॥ 

-मानधै्युक्तं तत् शरुत्वा प्रयोज्येन घट श्रानोत- 
स्तदवधाय पाश्वेखो बालो घटानयनरूपं 
कायम् । घटमानय इति शब्दप्रयोज्ये अव 
धारयति ततञ्च घटमृपसारय गामानय इतं 
अवापोदहापाभ्यां घटादिपदानां काओान्वित- 
चटादौ शक्तिं ग्टद्वाति ॥*॥ एवं वाक्व शेषा 
दपि शक्तिग्रहः । यथा यवमय रुभेवतौत्वव्र 
यवयदस्य दोष शूकविशिष्टं भायाणां प्रयोगः 
कड च ज्ञं च्छानाम्। तत्र हि यथान्धा भ्रोष- 
धयो खायन्ते तथैदै मोदमाना इवो त्तिष्टन्ति ॥ 
“वसन्तं सर्व्यशस्यानां जायते पचरथातनम् । 
मोदमानाञ्च तिष्ठन्ति यवाः कशणिशथशालिनः॥ 
इति वाक्यशेषात् दौर्घशूके शक्तिनिर्णीयते 
कङ्नै तु शक्तिश्चमात् प्रयोगः। नानांशक्ति 
कल्पने गौरवात् । इरिपदादौ तु विनिगमका- 
भावात्रानाशक्तिकल्यनम् ॥*॥ एवं विवरणा 
दपि शक्तिग्रहः! विवरणन्तु तस्मानाथ- 
पदान्तरेण तदर्थकथतम्। यथा घटोऽस्ति 
इत्यस्य कलसोऽस्तौत्यनेन विवर्णादघटपदस्य 
कलसे शक्तिग्रहः! एवं पचति इत्यस्य पाकं 
करोति इत्यनेन विवरणादाख्यातस्व यब्नाधैकलव 
कल्पयते ॥*॥ एवं प्रसिद्पदसान्निध्यादपि 
शक्तिग्रहः यथा। इह सहकारतरौ मधुरं 
पिको रौति इत्यादौ पिकपदस्य शक्तिग्रह 
इति। तत्र जातावेव शक्तिनं तु व्यक्लौ व्यभौ 
चारादानन्त्या्च ॥*॥ शक्त पदन्तु क्षचिद्- 
रौभिकं चिद्रू कचिद्योगरूद्ः कछचिद- 
यौभिकरूढृम् । यव्रावयवयै एव बुध्यते तद- 
यौगिकं यधा पाचकादिपदम्। यव्रावयव 
शक्तिनेरपेक्चेण समुदायशक्तिमातरेण बध्यते 
तद्रद' यथा गोपदमण्डपादि पदम्! यत्रतु 
अवयवशक्तिविषये समुदायशक्षिरप्यस्ति तदः 
योगरूढ यथा पङ्कजादिपदम्! तथा हि 

शान्तिः । इति केचित् ॥ 
मनः, पं, (शमन एव । प्रन्नाव्य् ।) शमनः । 
इति पुराणम् ॥ 
शमनो, सो, (मनस्य यमस्वेयमिति। शमन + 
अष् । छ् । ) दिशा दिक् । इति राज- 
निष्ट 

, क्ली, यज्रम् । पशबन्धनम् । यन्नपाव्रम्। 

इति केचित् ॥ (शमितुरिदम् । णमिढ + अण्) 

पशचददिंसनम् । यथा, भागवते । १।१६।८। 

इोपड्ृतो भगवान् सखल्युः शामित्रकर्मणि । 
न कञ्चिग्धि यते तावद् यावदास्ते इडान्तकः।”) 

शामोलं ज्ञी, ( शम्याः विकारः । 
लख ।” ६) ३।१४२ । इति टलज ।) भस्म । 

इति सिडान्तकौमुदो ॥ 

ल्ञालादिमाया । इत्यमरभरतौ ॥ 
पं, शाङ्किकः) इति जटाधरः । 

शामोलो, सो, ख क । इति सिदान्तकोमुटो ॥ 
भाम्बरो, खा, शम्बरदेत्यनिभितमाया । इन्द्र 

शाम्बुकः, पु, शम्बूकः । इति शब्दरत्रावलो ॥ 
शासुक इति भाषा॥ 

शारदा 

शायकः, पुं, (शाययति शबुन् । शो + णिच् + 
रवुल् । यदा, शेते तुणौरे इति । शो + खुल ।) 
बाणः । इति जटाधरः ॥ (यथा, नषधचरिते। 
४।१०१। 

““परियस्लख्डोनिवहेन सद्दा सा 
। 

छदयमर्मखि मन्मथशायकेः 
ततमाः बड भाषितुमच्मा ॥*) 

खङ्गः! इत्यमर्टोकायां खामौ ॥ 
(शार, त् क दौर्बस्ये। इति कविकल्पदुम: ।(्रदन्त 
चुरा०-पर०-अक०-सेट् । )अशशारत् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

, चि, (भृ + घज् ।) कवरवर्शः । इत्यमरः ॥ 

नव्यशाग्दिका यथा! क्रमदोश्वरः । सर्ववसा । शारः, पुं, ( शोतेऽनेन खृणाति वा । शृ + 
“श वायुव्शंनिढत्तेषु ।” ३।३।२१ । इत्यस्य 
वार्भिकोक्तया घञ् । ) वायुः। इत्यमरः ॥ 
अत्तोपकरणम् । इति मेदिनो ॥ हिंसनम् । 
कर्वरवणेः। कुशे, स्त्रो । इति केचित् ॥ 
“५ पं, ( भौत भातः । थ + ^तरत्या- 
दिभ्यश्च ।” उणा. १। १९९ । इति अङ्गच् }) 
चातकः । ( यथा,- 
अष्टौ मासान् जलधर तवापे्चया शष्ककयटः 

ारङ्गोऽहं निरवधिवतव्यानिनायाति कतल्नात् 

“एष राजेव दुखन्तः शारष्गेथातिरं इसा \” ) 
इच्छ । अङ्कः! मयुरः। कर्व रवकीविथिष्ट 
वि। इत्यमरटौकायां सुक्टादयः ॥ 

“शम्या्ट- [शारङ्गे, सो, ( शारङ्ग + ष् । ) वाखयन् 
विशेषः) इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

शारदं, क्ञो,(शरदि भवम् । शरद् + “सन्धिवेला- 
श्युतुनक्षत्रेभ्योऽण्” । 8।३ । १६। इति अण् }) 
शितकमलम् । राजनिधेश्टः ॥ ( यथा, 
महाभारते । २।६१। ३४६1 

शाम्बकः, पं, शम्बकः। इत्यमरटोकायां भरतः॥ 
शाश्वं, क्तौ, (अन्भोरुपवेशाय इदम् । अण् । ) 
देवदार । इति राजनि खटः ॥ 
शाग्भवः, पु, कपुर! भिवमज्ञो । गुमयुजुः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ विषभेदः । इति शब्दचन्द्रिका 

रपुः । शम्भुपूजकः । शन्भुखम्बन्धिनि, चि॥ 
(यथा, कथासरिख्छागरे । १२।१६०। 

"त्र च प्रविशन्त्यग्रे बहवः शाग्चवा गणाः ॥”) 
शावौ, सनो, नोलदूव । इति राजनि खटः ॥ 
दुर्गा । यथा,-- 
“शावौ देवमाता च चिन्ता रब्नप्रिया 

सदा ॥* 

इति तन्व्वारे दुर्गाशतस्तोत्रम् ॥ 

शस्यम् । इति मेदिनोशब्दरब्ावस्थौ ॥ 
शारदः पं, ( शरद् + भण् । ) कासः । वक्रुलः । 

। इति राजनिर्घण्टः ॥ वच्छरः । इतिं 
॥ पौतसुद्गः। इति हेमचन्द्रः ॥ रोगः । 

1 वि, (शरदि भवेः। शरद् + अष् । ) 

श्रज्जातः । (यथा, मनौ । ६ । १९1 
न्यसेः खयमादतः ॥" ) 

नतन । अप्रतिमः । इति मेदिनौ ॥ शालोनः। 
इति विश्वः ॥ 
शारदा सौ, सरखतौ । इति विकाणडगेषः ॥ 
( बथा, म्दिन्लस्तोते । 
“लिखति यदि खदहौत्वा शारदा शवंकाशम्॥”) 
दुर्ग (यथा, भागवते । १०।२। १२ ॥ 

काका `  - 



शारदौ 
ममाया नारायणोशानो शारदेत्यम्बिकेति 

। च ॥”) 
श्रस्या व्युत्यत्तियथा,-- 
“शरत्काले पुरा यस्पात् नवम्यां बोधिता सुरेः। 
शारदा सा समाख्याता पठे लोके च नामतः॥” 

। इति तिष्यादितत्लम् ॥ 
वौशाविरेषः । इति शब्दरत्रावलो ॥ ब्राह्मो । 
सारिवा। इति राजनिघेर्टः ॥ 

शारदिकं, जगे, (शरद् + “खादते शरदः ।” ४।३। 
१२। इति ठञ् ।) अम् । इति सिदान्त- 

॥ 
शारदिकः, यु, (शरद् + “विभाषा रोगातपयोः 

४।३।१३) इति ठञ् ।) रोगः । भ्रातपः। 
इति सिद्ान्तकौमुदौ ॥ 

शारदौ, स्तौ, (शारद + प् ।) तोयपिष्यलो । 
सद्कपरः । इति मेदिनो ॥ कोजागरपूरिमा । 
इति शब्द्रन्नावलौ ॥ शरत्कालोने, ति । 
यथा, स्कान्दभविष्वयोः। 
“शारदौचर्डिकापूज्ना त्रिविधा परिगौयते। 
साच्िकौ राजसो चैव तामसौ चेति तां खण्। 
साच्िको जपयन्ना दोरनँवे दख निरामिषैः । 
माहा भगवत्याखच पुराणादिषु कौत्तिंतम् ॥ 
धाठस्तस्व जपः प्रोक्ञः पठेदेवोमनाः पिये । 
राजसो बलिदानेन ५ नकु ॥ 
शरामांसादुपहारेजेपयन्नं विना .तु या। 
विना मन््ेस्तामसो स्यात् किरातानाच्च 

सन्प्रता ४" 
इति तिथ्यादितच्छम् ॥ 

(संवस्सरसम्बन्धिनो । यथा, ऋग्वेदे ।१।१३१।४ 
“यदिन्द्र्ारदौरव!तिरः सा सहानो अ्रवा- 

तिरः ॥") 
शारदौयमडहापूजा, स्न, (शारदोया महापूजा) 
शरत्कालोनदुर्गामडापूजा । यथा, 
शशारदोया महापूजा चतुःकर्नीमयो शुभा । 
तां तिथिव्रयमासाद्य कुर्यात् भक्त्वा विधा- 

नतः ॥” 

शति तिष्यादितक्छम् ॥ 
अपिच) 
“इते घोरे महावोरे सुराशुरभयङ्करे । 
देवोसुपएसका देवा: प्रभूता राच्चसास्तथा ॥ 
समेताः सर्वदेवास्ते देवीं भक्तया तुतोषिरे । 
बलिश्च ददुभूतानां मदिषाजामिषेण च ॥ 
एव सस्मिन् दिने वच्छ प्रेतभूतसमाकुलम् । 
तवान् सवदेवख पूज! खच शाग्वतोमं हान् ॥ 
जलदान्ते ऽभ्विने मासि महिषारिनिवरिणोम्। 
देषो संपूजयितव) तु अष्टमोष्वदैरातिषु ॥ 
ये घातयन्ति सदा भका ते भवन्ति महाबलाः 
बलिश्च ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतविनाशनम् ॥ 
तेषान्तु तुष्यमे देवौ यावत् कल्पन्तु शाङ्करम् । 

विविधेर्भोगिदंवलोके 

५१ 
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प्राहटकाले विशेषेण भाश्िने द्म्टमोषु च । 

इन्द्र उवाच। 
भ्राश्िने घातिते घोरे नवमो प्रतिवस्रम् । 
ओतुमिच्छाम्यहं तात उपवासत्रतादिकम् ॥ 
महाव्रतं महापुण्य शङ्करादोरनुष्ठितम्। 
कत्तव्य देवराजेन्द्र देवोभक्तिसमद्धितेः ॥ 
कन्यासंस्थे रवौ शक्र शक्तामारभ्य नन्दिकाम् । 
अ्रपाशौ त्वथ वैकाशो नक्ञाशो वाथ वायुदः ॥ 
प्रातःखायो जितदन्दः चिकालं शिवपूजकः। 
जपहोमसमायुक्तः कन्धकां भोजयेत् सदा ॥ 
अष्टम्यां नवगीडानि दारुजानि शुभानि च। 
एव वा चित्तभावैन कारयेत् सुरसत्तम ॥ 
तख्िन् देवी प्रकत्तव्या डेमो वा राजतौ च वा 
खदाच्चीं लवणोपेता खङ्ग शूलेऽय पूजयेत् ॥ 
सर्वोपद्वारसम्पन्रो वस्त्ररन्रफलादिभिः। 
कारयैद्रथदोलादौन् पूजाश्च बलिदैवकौम् ॥ 
पुष्यादिद्रोणविखवास्रजातौपुन्नागचम्पकेः । 
विचित्रां कारयेत् पूजां अष्टम्यासुपवासयेत् ॥ 
दुर्गाग्रतो जपेग्मन्तमेकचिततः सुभावितः । 
तदश्च्यामिनौशेषे विजयार्थं पोत्तमैः ॥ 
पञ्चाब्दं लच्षणशोपेतं गन्धधुपसखग्ितम् । 

,| विधिवत् कालि कालोति जघना खङ्गेन घात- 
येत् ॥ 

तस्योख रुधिरं मासं हौत्वा पूतनादिषु । 
जैऋ'ताय प्रदातव्या महाकौशिकमग्वितम् ॥ 
तस्याग्रतो दपः खायाच्छक्र' छत्वा तु पिष्टजम् 
खङ्ग न घातयित्वा तु दद्यात् स्कन्दविशा- 

खयोः ॥ 
तलो देवीं खरापयत् प्राज्न: सौरसरपिंजेला- 

दिभिः) 
कुडमागु रकपूरचन्दनेारुधुपकेः ॥ 

हेमानि पुष्यरन्नानि वासांसि खाइतानि च । 
निवेद्यं सुप्रभृतन्तु देयं देव्याः सुमावितेः ॥ 
अरश्मेधमवाघ्रोति भक्तिमान् सुरसत्तम । 
महानवम्यां पूजेयं सवेकामप्रदायिका ॥ 
सर्वेषु सर्ववर्णेषु तव भक्त्वा प्रवर्तिता । 
क्षत्वाप्नोति यशो राच्यं पुच्तायुधेनसम्पदः ॥ 
इति देवौपुराणे २९।१० भध्यायात् खङ्कलितं 
नतु सक्रमकम्॥ 

शारिः, षु, ( श हिं घायाम् ¬ इञ् । ) भच्चोप- 
करणम् । पाशकादेवंलम्। -गुटिका। इति 
मेदिनो ॥ तत्पायः । शारः २ खेलनो २। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

शारिः, सौ, (भ + “यः शकुनौ ।* उशा० ४। 
१२७ । इति इञ्!) शकुनिकाभेदः । यु्ठाथे- 
गजपर्याणम् । व्यवडारान्तरम्। इति मेदिनो 
कपटः । इति धरणिः ॥ 

विंशेषः। मयना इति भाषा। तत्यय्यीयः । 
पोतपादा २ गोराटौ २ गोकषिराटिका ४। 
इति हेमचन्द्रः ॥ सारिका ५ शारो चित 

महाशब्दो नवम्याञ्च लोके ख्यातिं गमिष्यति॥ 

(। सलौ, (शारिरेव 1 खाये कन् 1) | 

शारोरं 
लोचना ॐ शारिः ८। इति शब्द्रब्ञावलो ॥ 
मदनशारिका € शलाका १०। इति जटा- 
धरः ॥ वौखादिवादमम् । तत्पर्य्यायः। कोशः 
२। इति हेमचन्द्रः ॥ 

शारिफल, ज्ञी, पु, (शारोशां खेलनोनां पलम्) 
शारिपष्टः ! शारिखेलनाधारः। छक्र इति 
भाषा । तत्प्य्थायः । अष्टापदम् २ । इत्यमरः ॥ 
फलकः २। इतिशब्दरब्रावलो ॥ भकष; ४ 
शारिफलकः ५ बिन्दुतन्तः ६ भअक्चपोटौ 9। 
इति जटाधरः ४ 

: षु, कौ, (णारौणां फलकः ।) ध्ारि- 
फलम् । इति जटाधरः ॥ 
रिवा, सनो, श्यामलता । तत्पर्यायः । मोपौर् 

श्यामा २ अनन्ता ४ उत्पलश्ारिवा ५। इत्य- 
मरः ॥ पश्च श्यामलतायाम् । नागजिन्नाया- 
मिति केचित् । गोभ्यादिव्रयं श्यामलतायां 
अनन्तादिदयं भनन्तसूले इति केचित् । गुपू 
रक्षणे ओणादित्वादौप् गोपा च । । 
'भोपौश्यामा गोपपन्नौ गोपा गोपालिकापि च" 

इति वाचस्यतिः । 
“एकं वा शारिवासूलं सर्वत्र शविगोधनम् ।* 

इति वैद्यकम् । इति भरतः ॥ 
अस्या गुणः। वायुपित्तर क्ष्णा च्छदिं ख्वर्- 
नाशित्वम् । इति राजवक्ञभः ॥ 

1, स्तो, ( थारोणां गष्ला यत्र । ) 
पाशथकविशेषः । यथा,- 
शचुशुरो तिन्तिडौ द्यूतं पञ्चमो शारिच्हला । 
नयपौटौ चाष्टकाक्तो नयः स्वाञ्जययुच्चषकः । 
एते पाथकमेदाः स्य॒जैयकोलाइलोऽपि च ४” 

+ इति शब्दरल्नावलो ४ 
रौ, स्तो, (भ + इञ । वा ङष् ।) कथा । 

इति केचित् ॥ (शङुनिकामेदः । यया, भराखा- 
सप्तत्थाम् । ६२३ । 
“खा विरदहनदूना खल्वा खतवापि जोवति 

वराको । 
शारोव कितव भवत्रनुकूलिता पातिताचेणष) 

रौरं, गौ, हषः । ( शरोरे भवः। शरोर + 
अश् ¡) शरौरजाते, वरि । इति शिनौ ॥५॥ 
शारोरदण्डो यथा-- 
^दिग्दण्डे प्रथमं कुर्य्यात् वाग्द्डं तदनन्तरम् 
ढतीयं धनदश्डश्च वधदण्डमतः परमिति ॥” 
वधद्ण्डोऽपि शारौरो ब्राह्म्छव्यतिरिक्षानाम्। 
इति मिताचरायां व्यवहारकाख्डम् ॥१॥ 
शरोरदुःखं वथा, 
“प्राध्यासिको वे दिविधः शारौरो मानस- 

स्तथा । 

शारौरो बडभिमेदेभिंद्यते मूयताच्च सः ॥ 
शिरोरोगप्रतिश्यायल्वरशूलभगन्दरेः । 
गुख्पार्भग्बयथश्वा खच्छर्यादिभिरनेकधा ॥ 

+ 

तथाचिरोगातोसारङ्ुष्ाङ्गामयसंज्नकंः । 
भिद्यते देहलस्तापो मानसं खोतुमशखि ॥ 
कासक्रोषभयदं षललोभमोहविषाद्रज्ञः । 



शारीरं 
शोकषासूयापमानेर्थामासयादिभयस्तथा ॥ 
मानसोऽपि दिजगरेष्ठ तापो भवति न कधा । 
इत्येवमादि भिरमैरे स्तापो द्याध्यात्मिकः स्मतः ॥ 
दुःखं सहस्रशो मैदे भिद्यते मुनिसत्तम । 
शुकुमारतनुगभं नन्तुबइमलाहते ॥ 
उख्बसंबेश्टितो भुग्नषए्ष्ठ गरोव तिसंहतिः । 
अरत्यम््कटु तोरूणोष्णलवणे माठ भोजनेः ॥ 
अतितापिभिरत्यथं वदमानातिबैदनः । 
प्रसारणाकुञ्चनादौ नाङ्गानां प्रभुरातनः ॥ 
शक्षनभूवरम इापङ्शायौ सर्वच पौडितः। 
निश्च्छासः सचेतन्धः स्मरन् जन्प्शतान्धथ ॥ 
श्राम्ते गर्भेऽतिदुःखेन निज्ञकमनिबन्धनः। 
जायमानः पुरोषाखङ मू त्रश्क्राविलाननः ॥ 
भ्रजापत्येन वतन पौद्यमानाखिवन्धनः;। 
अधोमुखो वे छियते प्ले; सूतिमारुतः ॥ 
जञर्निष्कान्तिमाप्रोति जठरा्मातुरातुरः । 
मू््छामवाप्य महतीं संसृष्टो बा्मवायुना ॥ 
विज्ञानं श्र शमाप्नोति जातख मुनिसत्तम । 
कण्टकोरिव तुत्राङ्गः क्रकचचैरिव दारितः ॥ 
पूतित्रशाच्रिपतितो धरण्यां क्रमिको यथा । 
कण्डयनेऽपि वाशक्तः परिवक्तेऽप्यनो श्वरः ॥ 
खानपानादिकादारमप्याप्नोति परेच्छया । 
अशचिः सस्तरे सपः कौोटदंादिभिस्तथा 
भश्यमाणोऽपि नेवेषां समर्थो विनिवारणे । 
जदुःख न्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च ॥ 
बालभावे यदाप्नोति भाधिभौतादिकानि च। 
अश्नानतमसाच्छत्रो मूटान्तःकेरणो नरः ॥ 
न जामाति कुतः कोऽहं क्र वा गन्ता किमा- 

तमकः ॥” 

इति विष्णुपुराणे ६ भरे ५ अध्यायः ॥५॥ 
अथातः शरौरसंख्याव्याकरणं शारोरं व्याख्या- 
स्यामः । शक्रशोखितं गर्भाशयखमालप्रलति- 
विकारसंमूच्छितं गं इत्यच्यते । तश्च चेतनाः 
वख्ितं वायुर्विभजति । तेज एनं पचति । 
अपः क्रेदयन्ति । एथिवौ संहन्ति, भाकाशं 
विवदंति । एवं विवहः स यदा इस्तपाद्- 
जिद्काघ्राणकणं नितम्बादिभिरङ्गेर्पेतस्तदा श- 
रौरमिति संज्नां लभते, तच्च षडङ्ग शाखा- 
चतस्लो मध्य पञ्चमं षष्ठ शिर इति ॥*॥ अत 
परं प्रत्यङ्गानि कच्यन्ते । मस्त कोदरण्नाभिः 
ललाटनासाचिदुकवस्ति्ौवा इत्येता एकेकाः। 
कर्णनेवनासाभ्यृशङ्गा सगर्डकचस्तनहषणपा 
स्फिक्जानुबाडरप्रशतयो इं हे । विंशतिरङ्ग- 
लयः । खोतांसि च वच्छमाणानि। एष प्रत्यङ्ग 
विभाग उक्तः ४ तस्य पुनः संख्यानम् । त्वचः 
कला छातवो मला दोषा यक्ततुद्नौडहानौ फष्- 
कंस उण्डको दयमाशया अन््राणि ठकौ 

| जङ्घायां दे । जानुन्य कम् । ॥ 

स्ीर्तासि कर्डरा जालानि कृच्च रख्जवः सेवन्यः 
संघाताः सौमन्ता भखोनि सन्धयः खाथवः 
वेश्छो मर्माणि बिरा धमन्यो योगवडहानि 
खओ्तासि च ॥५॥ त्वचः खत । कलाः सपर । 
भ्राययाः सप! धातवः सत॑। सन्त चिरा- 

५२ 
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शतानि। पञ्च पेशोशतानि। नव ख्ञायुशतानि। 
चोख्शिशतानि। दे टशो तरे सन्धिशते। सपो- 
त्तरं ममशतम्। चतुर्विंशतिर्धमन्यः। व्रयो 
दोषास्त्रयो मलाः। नव सलोतांसि इति 
समासः ॥४॥ विस्तारोऽत उद्वम् । त्वचोऽभि- 
हिताः कला धातवो मला दोषो यक्लतुदनौहानौ 
फपफुख उण्डको इदयं ठकौ च ॥*॥ भरा 
यास्तु वाताशयः पित्ताशयः ञ्ञ भाशयो रक्ता- 
शय भामाशयः पक्षाशयो मूवाशयः स्नौणां 
गर्भाशयोऽष्टम इति ॥५॥ सां विव्यामान्य 
पंसां स्नौणामर्दव्यामदहोनानि। अवणनयनः 
वदनघ्राणगुदमेदाणि नव सखरोतांसि नराणां 
बदहिमखान्धं तान्येव स्नोणाम्रपराणि च तौखिः 
दे स्तनयोरधस्ताद्रक्रवहच्च ॥*॥ षोड़श कण्डरा 
तासाञ्चतस्लः पादयोस्तावत्यो दस्तग्रोवाण्ष्ेषु । 
तव हस्तपाद गतानां कण्डराणां नखाः प्ररोहा; 

ग्रोवाष्दयनिबन्धिनौनां अधोभागगतानां मेदः 
खोणिष्ष्ठनिवन्धिनोनां भधोभागगतानां विम्ब 
मूर्डोरुवक्ोऽ्पिण्डादोनाच्च मांसखिराखायु- 
स्थिजालानि प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि । तानि 
मणिबन्धगुलफसंयितानि परस्मरनिबदानि 
परस्मरसंच्चिष्टानि परस्परगवाक्तितानि चेति। 
यैगवाचचितमिदं शरोरम् ॥*॥ षट् कर््स्ते 
इस्तपादग्रोवाभेद् षु । इस्तयोदौ पादयो 
्रोवाभेद्योरेकं कः । महत्यो मां सरज्जवश्चतसरः 
एृष्टवंशसुभयतः पेशौनिबन्धनाये इहे वाच्ये 
अभ्यन्तरे च इं ॥*॥ सप्त सेवन्यः। शिरसि 
विभक्ताः पश्च जिद्भासेफसोरेकंका ताः परि- 
हन्तव्याः शस्त्र ण ॥५॥ चतदेशाख्थां संघाताः । 
तेषां बयो गुल फजानु वङ्कशेषु । एतेनेतरसकधि- 
बाह च व्याख्यातौ । व्रिकभिरसोरेकोकः ॥*॥ 
चतु गेव सौमन्ताः। ते चाखिसंघातवद्णः 
नोया यतस्तेयुक्ता अखिसंघाताः । ये छुक्ताः 
संघातास्तु खरखष्टादओ केषाम् ॥*॥ व्रौणि ख 
षष्ठाज्यखिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते । शस्य 
तन्वे तु लौख्वेव शतानि । तेषां सविंशमखि- 
शतं शाखासु । सप्षदशोत्तरं शतं योखिपाश्ड 
षष्टोदररःसु। गोवां प्रत्यहं त्रिष्टिः। एव- 
मस्थां ्रोणि शतानि पूथन्तं । एकंकस्यान्तु 
पादाङ्गल्यां तोरि चोणि तानि पञ्चदश । तल 
कूचगुल्फसंधितानि दश । पाष्ण्ाभिकम् 

विंशदेवमेकस्मिन् सक्थि भवन्ति । एतनेतर- 
सक्यिबाह च व्याख्यातौ । ओोख्थां पञ्च तेषां 
गुदभगनितम्बेषु चत्वारि । विकसंथितभेकम्। 
पारं षटविंशदेवभेकस्मिन् दितौवेऽप्येवम् । 
पृष्ठं त्रिंशत् । अष्टावुरसि ! इ अर्षकसंञ्चं । 
ग्रौवायां नवकम् । करठनाच्यां चत्वारि । 
इन्वोः । दन्ता इातिंत् । नासायां तरौखि । 
एकं तालुनि । गच्डकणंशङ्केष्ठेकेकम् । षट्- 
शिरि । एतानि पञ्चविधानि भवन्ति । तद्- 
यथा । कपाल चकतर्णबलयनलकसंज्नानि। 

शारोरं 
तषां जानुनितम्बांसगण्डतालुशङ्शिरःसु कया- 
लानि। दशनास्तु रुचकानि ॥ घ्राखक्श- 
गोवास्िकोषेषु तरुशानि । पाणिपादपा््- 
षृष्टठोदरोरःख वलयानि । शेषाशि नलक- 
संज्ञानि ॥*॥ भवन्ति चादर । 
श्रभ्यन्तरगतेः सार्था तिष्ठन्ति भूरुहाः । 

अखिसारैस्तथा देषा भ्रियन्त टेहिनां ्रवम्॥ 
तस्छा्चिरविनषटेषु त्वश्चांसेष॒ शरोरिखाम् । 
अख्ौनि न विनश्न्ति साराश् तानि देहि 

नाम्॥ 
मांसान्यव्र निबदानि शिराभिः ज्ायुभिस्तवा। 
अस्थौन्यालम्बने कत्वा न शौखन्ते पतन्ति वा #” 
सन्धयस्तु दिविधाखे्टावन्तः खिर । 
शाखासु इन्वोः कट्या चेष्टावन्तस्तु सन्धयः। 

शेषास्तु सन्धयः सवे विश्चेया हि खिरा बुधैः ॥” 
संख्यातस्तु दशोत्तरे इं शते । तेषां शाखा- 
खष्टषष्टिरेकोनषषटिः । कोष्ठं । योवां प्रत्यु 
व्रशोतिः। एकेकस्यां पादाङ्कल्थां तरयस््नयो 
हावङ्कन्ठं ते चतुदश । जानुगुल् फवङ्क्णेष्वेकोकः। 
एवं सषदभेकस्िन् सक्थि भवन्ति । एतै- 
नेतरसक्थिबाद् च व्याख्यातौ । बयः कटौ- 

चतुव शतिः शृष्ठवं शे । तावन्त एव 
पाश्वयोः । उरस्य्टौ । तावन्त एव ग्रौवायाम्। 
त्रयः कण्ठे । नाड़ोषु इदयक्तोसनिवहाखष्टा- 
दश । दन्तपरिमाणादन्त मूलेषु । एकः काक- 
लके नासायाच्च। हौ बलम मच्डलजौ नेवाचयी। 
गर्डकखं शङेष्व कोकः । हौ इनुसन्धो । दावु- 

बन्धगुलफजानुकप॑रेषु कोराः सन्धयः { कचाः 
न ० 1. 
साभुद्गाः। : प्रतराः; । चिर 
कटोकपालेषु तु्रश्ेवनौ । इन्वोरुभयतस्तु 
वायसतुरडाः। कर्ठद्दयनेचक्तोमनाडोषु 
मण्डलाः । खोवशङ्गाटकेषु शङ्खावत्ताः । 
वैषां नामभिरेवाञ्ञतयः प्रायेण व्याख्याताः । 
“भस्थान्तु सन्धयो श्चेते केवलाः परिकौर्तिताः। 
पेशोच्ञायुशिरानान्तु सन्धिसंख्या न विद्यते ॥ 
नवसखायुतानि। तासां शाखासुषट् शतानि। 
हे शते चिंशच्च कोषं । रोबां प्रयै खलतिः । 
एकंकस्यान्तु पादाष्कःल्वां षट् निचितास्ताः 
च्जिशत्। तावत्य एव । तावत्व 
एव जंघायाम्। दश जानुनि । चल्वारिश- 
दूरौ । दश व्ये । 
खक्यि भवन्ति। रएतनेतरसकथिबाङ्के च 

हे | व्थाख्यातौ । षष्टिः कव्याम् । भग्ोतिः पृष्ठं । 
चार्यः ष्टिः । रसि वियत् । वटविंथत् 
सरौवायाम् । मूर्धि, चतुखरच्ि शत् । एवं नव- 
ज्ञायुग्तानि व्याख्यातानि ५१॥ भवन्ति चात्र) 
'खायुखतुविधा विद्यात्तास्तु सर्वा निबोष मे । 



 श्रामपक्ताशयान्तेषु वस्तौ च ॥ खलु । 

न अक 

शारौरं 
प्रतानवत्यो हत्ताख एष्वयश्च शषिरास्तथा ॥ 
प्रतानवत्यः श्वान स्व्वसन्धिषु चाप्यथ । 
इत्तास्तु कण्डरा सव्या विन्नं याः कुगलेरिह ॥ 

पार्श्ोरिसि तथा पृष्ट षथलाख शिरव्यध॥ 
नौर्यथा फलकास्तो णा बन्धनेवेडभियुं ता । 
भारक्षमा भवेद, दयुता सुसमाहिता ॥ 
एवमिव शरौरेऽ सखिन् यावन्तः सन्धयः स्मृताः । 
ऋायुभिये इभिबदास्तेन भारसहा नरा 
न द्खौनि नवा पेश्यो न थिरान च सन्धयः। 
व्यापादितास्तथा इन्धु्थया चायुः शरौोरिणम्॥ 
यः चायु प्रविजञानाति वाद्याबभ्यन्तरा- ` 

स्तथा । 
ख गूढं शस्य मारत रेह च्छक्रोति देहि- 

नाम् ॥* *॥ 

पश्च पेशोशतानि भवन्ति। तासां चत्वारि 
शतानि थाख्ठासु) कोष्ठं षटबष्टिः। ग्रौवां 
प्र्युङश्चतुखिं थत् एककस्यान्त॒ पादाङ्ूलयां 
तिज्ञस्तिख्लस्ताः पञ्चदश । दग परपदे । पादो- 
परि कूशंसत्निवरष्टास्तावत्य एव । दश गुल्फ- 
तलयोः । गुल्फजान्वन्तरे विंशतिः। पच्च 
जानुनि । विशतिरूरौ । दश वङ्गे । शतमेव 
मेकस्मिन् खक्थि भवन्ति! एते नेतरसक्धि- 
बाह च व्याख्यातौ तिल्लः पायी। एका 
मेद् । सेवन्धां चापरा । डे ठषण्योः । स्फिचो 
पश्च परञ्च इ वस्तिशिरसि। पञ्चोदरे। 
नाभ्यामेका । ृष्टोष्वसंनिविष्टाः पञ्च॒ पञ्च 
दौघौः। षट् पाष्वेयोः। दश्च वक्षसि 
कासौ प्रति समन्तात् सक्ष । हे छदयामाश् 
ययोः। षट् षु। ग्रौवाया- 
अतसः र्टौ इन्धो: । एकेका काकलकगलयो 
इः ताज्नि। एक जिन्नायाम्। भ्रोष्टयोह' । 
चोषायां इं । इ नेव्रयोः। गख्छयोखतस्ः । 
कर्चयोरह' ¦ चतो ललाटे ¦ एका चिरसौ 
त्येवभेतानि पञ्च पेशौोशतानि ॥ ^ ॥ 

पर्व्वाखि सन्धय शरोरिशाम्। 
पेशोभिः संहतान्धत्र बलवन्ति भवन्त्वतः ॥* 
शओशान्तु विं्रतिरधिका । दग्र तासां स्तनयो 
रेवोकस्िन् । पञ्च पञ्च यौवने तासां परिढहिः। 
भपत्धपथे चतल्लस्तासां पर्तेऽभ्बन्तरलो हं 

सनर्िरा घमनोदोतमामन्यव प्रविभागः; ॥ 
अङ्नाभ्व!छ्तिर्योनिः ज्नावत्तो सा प्र 

श. 14 

ततो 

धस्तन्मौ चेति । तु कटौकतरुश- 

| चेति। बाडम्कि तु चिप्रतलष्दयकूचं कूच, 

कथधरद्चति। एतैनेतरो बाडइव्याख्यातः । 

५३ 

शारौरं शारीरं 
तस्यास्तुतोधे त्वावत्े गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥ | शङ्गाटकान्धे कोऽधिपनिर्ति । तच तरु्कद- 
यथा रोडितमद्छस्य मुखं भवति रूपतः। येन्द्रवस्ति गुदस्तनरोहितानि मांसमर्मायि। 
तत्संख्यानां तथारूपां गर्भशय्यां विदुबुधाः ॥ | नोलधमनो-माढकार्ङ्घाटकापाङ्गखपनौफण 
आभुग्नोऽभिसुखः शेते गर्भो गभाशये द्ियाः। | स्तनम्रूलापलापापस्तन्भषदयनाभिपाशसन्धि- 
स योनिं शिरसा याति खभावात् प्रसवं प्रति ॥ हहतौलोहिताक्लोव्वयः सिरामन्यणि । भाषि 
ल्वकपयन्तस्छ ठेहस्य योऽयमङ्गविनिख्यः। | विटपकचधरकूचकूख शिरोवस्तिचचिप्रांसविधु 
अस्थ त्नानाहते मेष व्॑पतेऽङगेषु केषुचित् ॥ रोत्चेपाः खायुम्माणि। कटौकतर्शनिन- 
तस्माज्निःसंशयं ज्ञानं इत्ता शस्यस्य वाञ्छता । 9. । पर 
शोधयित्वा खतं सम्यक द्रष्टव्योऽङ्गविनिशयः ॥ |सोमन्ताधिपतिगुल्फम छलका 
प्रत्य्तो हि यदृष्टं शास््रदृष्टञ्च यडवेत् ¦ टिक्षाखेति सन्धिमन्धाखि। तान्ये तानि पश्च 
समासतस्तदुभयं भयो ज्ञानविवदेनम् ॥ विकल्पानि मग्माणि भवन्ति । तदयथा। सद्यः- 
तस्मात् समस्तगावम विषोपहतं भरदौघंव्या 
पौड़ितमवर्षशथतिंकं निःखष्टान्तर एरोषं पुरुष- 
मवहन्खामापगायां निबद' पच्रस्थं सुच्- 
वरकलकुशशणादोनामन्यतमेनावेषिताङ्ग भ्रप्र- 
काणे देशे कोधयेत्। सम्यकप्रकुथितच्चोषत्य 

नामन्धतभेन शनेः शनेरवधषेयंसत्वगादौन् 
स्वानेव बाद्याभ्यन्तराङ्गपरत्यङ्गविशेषान् यथो 
शान् लचयेद्षा । श्लोकौ चात्र भवतः । 
न शक्यश्चक्षुषा द्रष्ट देडे स॒च्छतमो विश्रु: । 

हश्यते ज्ञानचच्र्भिस्तपशचक्लुभिंरेव च ॥ 
शरौरे चेव शास्त्र च दृष्टार्थः स्यादिशारदः। 
दृष्टश्ताभ्यां खन्देहमवापो द्याचरेत् क्रियाः ॥* 

षष्ठोऽध्यायः । 
अधातः प्रलयेकममानिरदेशं शारौरं व्याख्या 
स्यामः । सप्तोत्तरं मभ शतम् । तानि मनधराखि 
पञ्चा्कानि) तदयथा। मांसमम्मायि 
सिरामर्माणि श्ायुमन्यणि। भखिमन्धाणि। 
सज्धिममाखिचेति। म खलु सांससिरा- 
जायुखिसन्धिव्यतिरेकेशान्यानि मर्ग्राणि 
भवन्ति यस्मान्नोपलभ्यन्ते । तव्रेकादश मांस- 
मग्धाशि। एकचत्वारिंशत् शिरामश्धाणि। 
सप्तविंशतिः खायुममाखणि) अष्टावयि 
मश्धाखि । विंशतिः सन्धिमाणि। तदेतत् 
खपोत्तरं मर्ोशतम् ॥*॥ तेषाभमेकादणकस्मिन् 

भवन्ति । एतेनेतरसक्थिवाह्क च 
व्याख्यातौ । उदरोरसो्ादश ¦ चतुद श पृष्ठं 
योवां प्रतु स्वरं शत् । तज सक्धिमर््ाणि 

१ न्द्रवम्तिजान्वाः 
श्््वोलोहिताच्चाणि विटपञ्चं ति। एतेनेतरः 
शक्थि व्याख्यातम् ॥५॥ उदरोरसोस्तु । रुद- 

नरोहितापलापान्ध. 

कुकुन्दर-नितभ्वपाश्वेसन्धिष्ठहत्यं सफलकान्धं सं 

अच मर्ाचि चतन्लो धसन्योऽ्टो माढसाः। 
च छकाटिकै। द्वं विरे, डो फणौ, 
फाङ्गौ । दावावर्तो। दावुत्चणौ । हौ शङ्गा 
वेका खपनो \ पञ्च सोमन्ताः। चत्वारि 

प्राशइराणि। कालान्तरप्राणष्राणि । विशण्य- 
न्नानि। वैकस्य कराणि । रुजाकराणोति।. तत्र 
सद्यःप्राणराख्यं कोनविंशतिः। कालान्तर- 
प्राशडराणि व्रयद्ि शत्! वोरि विशष्य- 
घनानि । चतुखलत्वारिं शदे कशवकराणि ! अष्टौ 
सजाकराणोति ॥ # ॥ भवन्ति चात्र। 
“अङ्गगटकान्यधिपतिः शद्धो कष्ठशिरोगुदम् । 
दयं वस्तिनाभो च प्रन्ति सच्योहतानि तु ॥ 
वक्तोमर्माणि सौमन्ततलचिपेन््रवस्तयः। 
कटोकतरुणे सन्धौ पाश्वेडौ बृहतौ च या ॥ 
नितम्बाविति चतानि कालान्तरहराणि तु) 
छत्चधेपौ खयपनौ चेव विशस्यक्नानि निर्दिंयेत्॥ 
लोदिताक्षाणि जानूरवी कूर्चा विटपकूर्पदाः । 
कुकुन्दरे कचचधरे विरे सक्तकाटिके ॥ 

. अं सांसफलकापाङ्गा नोले मन्ये फणौ तथा । 
वेकस्थकरथान्धाडइरावर्तौ दौ तधैव च ॥ 
गुल्फौ हौ मणिवन्धौदौषे ह कू्चथिरांसि च 
रुजाकराणि जानोयादष्टावेतानि बुिमान् ! 
चिप्राणि वि्माव्राखिश्नन्ति कालान्तरेण च॥ 
मगाण नाम मांसखिराख्ञायखिसन्धिसनि- 
पातास्तेषु खभावत एव विशेषे प्राणास्विष्ठन्ति 
तस्माशमग्धखभिइतास्तांस्तान् भावानापस्चन्ते । 
तत्र॒ सद्यःप्राणरा्याग्नं यान्धम्निगुचेष्वाश 
सोखेष् ्षपयन्ति। कालान्तर प्राणष्रामि 
सोम्याम्ने यान्यग्निरा शेष्वाश सौरेषु कमेण घ 
सोमगुखेषु कालान्तरे चपयन्ति । विष्यः 
प्राश्राणि वायव्यानि शच्यसुखनिश्चो याव- 
दन्तर्व्बायुस्तिष्ठति तावव्लौवल्युशृतमत्रे तु 

प्राशावलेभ्बनं करोति । दजाकराखाभ्निवाबु 
गुखभूयिष्ठानि विथेषतच्च तौ इजाकरो । 
पाञ्चभौतिकोश्च रजामइरेके, कैचिदाहइ- 
मांखादोनां पष्ठानामपि शमेस्ाना विष्ठश- 
भाश्च समवाया सथ्यःप्राशशराणि। पभ 
इोनानामख्यामां वा कालान्तरपराणदराखि । 
दिष्धोनानां विशश्वप्राणराधि । तिदोमान। 

, | वैकस्य कराणि । एकस्िन्रेव सजाकारायोति।. 
यतेवमतोऽखिममीख्प्यभि हतेषु भोखिता- 
गमनं भवति ॥५॥ 



शारौरं 
“चतुर्विधा यास्तु शिरा शरौरे 
प्रायेण ता मन्मीस सत्िविष्टाः। 
ख्ञायुख्िमंसानि तथैव सन्धोन् 
सन्तर्प्य देदं प्रतिपालयन्ति ॥ 
ततः चते मम्णि ताः प्रह 
समन्ततो वायुरभिस्तु णोति । 
विवेमानस्तु स मातरिश्वा 
खजः सुतोव्राः प्रतनोति कायै ॥ 
रुजाभिभूतन्तु पुनः रौरं 
प्रलोयते नश्यति चोस्य संत्ना । 
अतो हि शल्यं विनिहन्तुमिच्छन् 
मम्धाखि यत्रेन परोश् कर्वेत् ॥” 

एतेन शेषं व्याख्यातम् । तवर सद्यःप्राणडर- 
मन्ते विदं कालान्तरेण म।!रयति । कालान्तर- 
प्राशष्रमन्ते विद वैकल्यमापादयेंति ¦ विशस्य - 
प्राणरमन्ते विदे कालान्तरेण क्तं शयति 
सजाश्च करोति. रुजाकरमतीत्रवेदनं भवति । 
तवर सद्यःप्राशहराशि सप्तराव्ाभ्यन्तराग््रार- 
यन्ति। कालान्तरप्राणडराणि पक्ताश्राक्ादा । 
तेष्वपि तु चिप्राणि कदाचिदाश मारयन्ति । 
विशख्यप्राणदराणि वैकल्यकराणि च कदाचि- 
दत्यभिषतानि मारयन्ति ॥ *॥ श्रत छव 
प्रत्येकशो मर्खानान्यनुव्याख्यास्यामः। तव्र 
पादाङ्कषठाङ्ूव्योध्यं चिप्र नाम म्य तत्र 
विदस्याक्ेपकेण मरणम्। मध्यमाङ्गलोमनु- 
पूर्व्वेण मध्यं पादतलस्य तल्दयं नाम तत्रापि 
उलाभिर्मरणम् । चिपरस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो 
नाम यत्र पादस्व ्चमणवेपने भवतः! गुलफ- 
सन्धेरध उभयतः कूच शिरो नाम तच रुना- 
शओोफौ । पदजङ्भयोः सन्धाने गुल्फो नाम तच 
रुजस्तन्धपादता खच्तां वा। पाण्णिं' प्रति 
जङ्घामध्यं इन्द्रवस्तिनौम तत्र शोणितच्चये 
मरणम् । जङ्खोर्व्वोः सन्धाने जानु नाम तव 
खद्ता जानुन ऊर्ंमुभयतस््राङ्गलमाणिनौम 
तवर भोफाभिहद्धिः स्तब्धसक्थिता च । ऊर- 
मध्ये ऊर्वी नाम तजर शोणितच्चयात् सकथि- 
शोषः। जब्यौ ऊष्मधोवङ्कणसन्धरूरमूले 
लोहितां नाम तव लोहित्तयेण प्ता- 
चातः । वह्कन्णहष्णयोरन्तरे विटपं नाम तवर 
षाण्डयमस्पश्क्रता वा भवति। एवनेताग्धं का- 
दशसकथिमर्राणि व्याख्यातानि । एसेनेतर- 
खक्धिवाङ्क च व्याख्यातौ । विेषतस्तु यानि 
खक गुलफजानुविटपानि तानि वांहो 
वन्धकूपंरकचधराणि ! यथा वद्कणद्रषणयो- 
श्न्धरे विटपमेवं व्षःकच्योर्मध्ये कचचधरं 
तस्मिन् विचेत एवोपद्भवाः । विशेषतस्तु मणि- 
बन्धे कुष्डता। कुर्पराख्ये कुशिः। कच्चधरे 
कच्षाघातः । एवमेतानि चतुखचल्वारिशच्छछाख्डास 
म्या व्याश्यातानि॥ * ॥ भत छ 
मुदरोरसोर्मग्धेखानान्यनुव्याख्यास्वामः । तच 
वातवर्बोनिरसमं गुदं नाम मर 
तत्र खद्योमरणम् । भल्पमांसशोणितोऽभ्यन्तरत, 

शारीरं 
कय्यां सू्राशयो वस्तिनाम तत्रापि 
मश्मरोव्रणाटते । तव्राप्युभयतो भिर न जोव- 
ल्येकतो भिरे मूवखरावो व्रणो भवति \ सतु 
यन्नेनोपक्रान्तो रोहति । पक्तामाशययोमंध्ये 
सिराप्रभव। नाभिर्नाम तव्रापि सद्य एवं मर- 
णम् । स्तनयीस्पष्यमधिष्ठायोरस्यामाश्यद्ारं 
सत्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयं नाम तव्र सद्य 
एव मरणम् । स्तनयोरधस्तात् छदङ्लमुभयत- 
स्तनमृले नाम मर्मणो तत्र कफपूणंकोष्ठतया 
कासग्वासाभ्यां ज्ियते। स्तनचुचु कयोरूद 
दाङ्गलसुभयतः स्तनरोहितौ नाम त्र 
लोदहितपूर्जकोष्ठतया कासण्बासाभ्याश्च ज्यते 
भंशकूटयोरधस्तात् पार्ण्वोपरिभागयोरपलापौ 
नाम तत्र रक्तन पूयभावं गतेन मरणम् । 
उभयो्ोरसो नाद्यौ वातवहे भरपस्तस्मी नाम 
तव्र वातपूंकोष्ठतया कासग्वासाभ्याञ्च मर- 
णम्। एवभेतान्ध्,दरोरसोर्दादशथ मर््ाणि 
व्याख्यातानि ॥ * ॥ अत ऊ्ं' एष्ठमर्म्माण्यनु- 
व्याख्यास्यामः । तत्र षृष्ठवंशसुभयतः प्रतिश्रोखौ 
कार्डमस्यौनि कटौकतरुणे नाम ममेणो तव 
शोणितक्षयात् पाण्डुर्विवर्णो हौनरूपञ्च 
ज्ियते। पा्ंजघनवदिरभागी एृष्ठवंशसुभयतो 
नातिनिन्ने कुङ्कन्दरे नाम ममीणौ तत्रस्प्शा- 
ज्ञानमधःकाये चेष्टोपघातश्च। खोणोकाण्डयो- 
रुपयाशयाच्छछादनौ पा खान्तरप्रतिबद्ौ 
नितम्बौ नाम तव्राधःकायथोषो दौर्व्वल्याचच 
मरणम् । अधःपी््बन्तरप्रतिबदौ जघनपाश्व- 
मध्ययोस्तिथगूडंञ्च जघनात् पाश्वैषन्धो नाम 
तत्र लोहितपूशंकोष्ठतया ज्यते । स्तनमृला- 
दुभयतः श्ष्टवंशस्य बृहतो नाम तवर शोि- 
सातिप्रहत्तिनिमित्तैरुषद्रवैन्बिं यते । ष्टोपरि 
एष्टवंशसुभयतस्रिकसम्ब श्रं सफलके नाम तव्र 
बाद्नोः खापः शोषो वा । बाइुमूद ग्रोवामध्ये - 
$ सपौटस्कन्धनिवन्धनावंसौ नाम तच स्तव्- 
बाइता । एवमेतानि चतुदश ्म्ाणि 
व्याख्यातानि ॥ * ॥ अत ऊं जवुगतानि 
व्याख्यास्यामः । तत्र कण्डनाड़ोसुभयतश्चतस्ो 
धमन्धो हे नोले दे च मन्छे व्यत्यासेन तत्र 
मुकता खरवैछतमरसग्राहिता च । ग्रोवाया- 
मुभवतश्चतसखः सिरामाटकास्ततव्र सद्योमरणम् 
शिरीग्रौवयोः सन्धाने छकाटिके नाम तव्र 
चलमूदैता । कं एठलोऽधःसंत्रिते विरे नाम 
तव व्याधिम् । घ्राणमार्गसुभयतः खोतोमामं- 
प्रतिबद्धं अभ्यन्तरतः फणि नाम तव्र गन्धा- 
ज्ञानम् । भ्व.पुच्छान्तयोरधोऽच्छोर्वाद्मतोऽपाङ्नौ| ततो घ 
नाम तवाख्वं दध्य्, पघातो वा। म्बू बोरुपरि- 
निख्योरावर्तौ नाम तव्राख्य' दृष्टुापघातख । 
भ्वुवोःपच्छान्तयोरुपरिकर्थललाटयोर्म॑ध्वे शङ 
नाम तत्र सद्योमरणम् । णहवयोरुपरि केथान्त 
उत्चेपौ नाम तत्र सशस्यो जोवति पाकात् 
पतित्ल्यो वा नोद् तथस्यः। भन् वोध्ये खपनो 

शारौरं 
विभक्ताः सोमन्ता नाम तचोख्ादभयचित्त- 
नाओेमरणम् । घ्राणश्रो वाचचिजिद्वासन्तर्पणोनां 
सिराशां मध्यं सिरासत्रिपातः शृङ्गाटकानि 
तनि चत्वारि मर््राणि तत्रापि सद्योमरखम् । 
मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात् सिरासन्धिसच्रिपातो 
रोमावत्तः अधिपतिस्तव्रापि सुद्योमरणम् । 
एवमेतानि स्विंशदूदं जवुगतानि मग्धणि 
व्याख्यातानि ॥ * ॥ भवन्ति चात्र । 

“व्यैः शिरांसि विटपे च सकच्चपाण्ड' 
एकैकमङ्लमिता स्तनपूरवंमृलम् । 
विदाङ्लदइयमितं मणिबन्धगुलफं 
तौख्छेव जानु सपरं सड कुर्पराभ्याम् ॥ 
दस्थिकूच गुदनाभि वदन्ति मूहि" 
चत्वारि पञ्च च गले दश यानिचदडे) 
तानि खपाखितलकुख्ितसंमितानि 
ओेषाख्छवेहि परिविस्तरतोऽङग,लादंम् ॥ 
एतत् प्रमाणमभिवोच्छ वदन्ति तज॒च्राः 
शस्त्रेण कमा करणं परिष्टत्य ममी । 
पार्श्वाभिघातितमपौह निहन्ति मग्रं 
तस्माद मग्पखदनं परिवल्न नयम् ॥ 
छिन्नेषु पाणिचरणेषु शिरा नराणां 
सङ्गोचमोयुरखगल्पमतो निरेति । 
प्राप्यामितव्यसनमुग्रमतो मनुष्याः 
सं्ित्रशाखतरुवत्निधनं न यान्ति ॥ 
च्विप्रषु तत्र सतलेषु हतेषु रक 
गच्छत्य तोव पवनख रुजं करोति । 
एवं विनाशसुपयान्ति हि तवर विदा 
ठत्ता इवायुधविघातनिक्षत्तमूलः ॥ 
तस्मा्नयोरभिहतस्य तु पाणिपादं 
छेत्तव्यमा श मण्टिवन्धनगुल् फदेशे । 
मममाणि शल्यविषया्सुदारन्ति 
यस्माच्च मन्यस हता न भवन्ति सद्यः ॥ 
जौवन्ति तत्र यदि वैद्यगु शेन केचित् 
ते प्रग्र वन्ति विकलत्वमसंशयं हि । 
सभ्चिन्रजव्नं रितकोष्टशिरःकथाला 
जोवन्ति शस्तरवि हतश्च शरोरदेशेः । 
छिवैश्च शकथिभुजपादकरेरणेषे- 
यषां न मर्बापतिता विविधाः प्रहाराः ॥ 

सोममारुततेजां सि रजःसत्त्वतमांसि च 1 
मश्वस प्रायशः पुंसां भूताला चावतिष्ठते ॥ 
मश्धखभिदहतास्तस्माच उरेवन्ति शरौरिणः। 
इद्दरियार्थेव्वसंप्रापिर्मतोबुद्िर्विं पय्यैयः.॥ 
रुज विविधां स्तोव्रा भवन्त्या हरे इते । 
इते ष ४० तु रवो घातुच्चयो कृशाम् # 

नश्यति 
इते वैकल्य जनमे केवलं वैद्यनेपुणात् ॥ 
शरीरं क्रियया युक्त' विकलत्वमवाभ् यात् } 
विशच्धन्नेषु विन्न यं ` यच्च कारम् ॥ 
रुजाकराशि "१ विविधा रुजः । 
कुर्वन्तयन्ते च वैकल्यं कुवै द्यवशगो यदि ॥ 
छेदमेदाभिघातेभ्यो दहनादारणादपि । 

नाम तव्रोत्च्ेपवत्। पञ्च सन्धय; भिरखि उपघातं विजानोयाश्र्मणान्तुल्य लचच्यम् ॥ 
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मनग्ाभिछातश्च न कचिदस्ति 
योऽल्पात्ययो वापि निरत्ययो वा । 
प्रायेण मगखभिताडितास्तु 
वैकल्यर् च्छन्त्यथव स्ियन्ते ॥ 
मर्ाणयधिष्टाय हि ये विकारा 
मूच्छत्ति काये विविधा नराणाम्। 
प्रायेण तै छच्छतमा भवन्ति 
नरस्य यत्ने रपि साध्यमानाः ॥* ॥" 

सप्तमोऽध्यायः । 
अधातः सिरावर्णनविभक्तिनाम शारीरं व्याख्या 
स्यामः । सप्त सिराशतानि भवन्ति । याभिरिदं 
शरौरमाराम इव जलदह्ारिणोभिः केदार इव 
च कुल्थाभिरुपन्निद्यते अनुग्टद्यते चाकुञ्चन- 
प्रसारणादिभि्व्विेषैः । दरुमपत्रसेवनोनामिव 
च तासां प्रतानास्तीसां नाभिरलं तत 
प्रसरन्तुहगमधस्तिक् च ॥*५॥ भवतञ्चात्र । 
^“यावत्यस्तु सिराः काये सम्भवन्ति शरौरिणाम् 
नाभ्यां सर्व्वां निबहास्ता प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥ 
नाभिखाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्राभिरवयुणा- 

यिता 
सिराभिरादता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः॥” 
तासां म्रलसिराञ्त्वारिंशत् । तासां वात- 
वाहिन्यो दश । पित्तवाह्िन्यो दश। कफ- 
वादिन्यो दश । दश रक्तवादिन्यः। तासान्तु 
वातवादहिनौनां वातस्थानगतानां पञ्चसप्षति- 
शतं भवति । तावत्य एव पित्तवादिन्यः। पित्त- 
स्थाने कफवादिन्यश्च । कफस्थाने रक्तवाहि- 
न्यञ्च । यज्त्नह्कोरेवमेतानि स्सिराशतानि 
तव्र वातवादिन्यः सिरा एकस्मिन् सक्थि पञ्च- 
विंशतिः । एतेनेतरसक्थिबाद च व्याख्यातौ । 
विशेषतस्तु कोष्ठे चतुस्विंगत्तासां गुदमेदरा- 
च्रिताः । ओोख्यामष्टौ । इ इ पार्श्वयोः । षट्. 
षृष्टे। तावत्य णव चोदरे), दश वक्षसि। 
एकचत्वारि शव्लचुग कर्डम् । तासां चतुदश 
गरोवायाम् । कणंयोच्चतखः । नव जिह्वायाम् । 
षट् नासिकायाम् । अष्टौ नेत्रयोः । एवमेत 
पञ्चसप्तत्यधिकशतं वातवहानां सिराणां | 
व्याख्यातम् । एष एव विभागः शेबाणामपि । 
विशेषतस्तु पित्तवाहिन्यो नेतयोदग । कणं- 
योद । एवं रक्वा कफबहाख । एवमेतानि 
स्शिराशतानि सविभागानि व्याख्याता नि॥*॥ 

भवन्ति चात्र 
“क्रियाणामप्रतीघातममोहं बुहिकर्ममणाम् । 
करोत्यन्धान् गुशांखापि खु; सिराः पवनश्चरन्॥ 
यदातु कुपितो वाुः खाः सिराः प्रतिपद्यते । 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते वात्म्धरवाः ॥ 
श्राजिष्णुतामब्ररुचिमग्निदीपिमरोगताम् ।' 
संसपेत् खाः सिराः पित्तं कु थाच्ान्यान् गुणा- 

नपि ॥ 
यदा प्रकुपितं पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः। 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसम्भवाः ॥ 
खं हमङ्गेषु सन्धोनां सेयं बलमुदौ यताम् । 
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करोत्यन्यान् गुणांश्चापि बलासः खा; शिरा- 
रन् ॥ 

यदा तु कुपितः शेषा खाः सिराः प्रतिपद्यते 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते श्र मसम्भवाः॥ 
धातूनां पूरणं वण स्पर्शन्नानम संशयम् । 
स्वाः सिराः सञ्चरद्र्ं कुर््याचान्धान् गुणानपि 
यदा तु कुपितं रक्त सेवते खवहाः सिराः । 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते रक्तसम्भवाः ॥ 
न दहि वातं सिराः काचिन्न पित्तं केवलं तथा। 
स माणं वा वहन्त्येता भ्रतः स्ववहाः स्मृताः ॥ 
प्रदुष्टानां हि दोषाणामुच्छितानां प्रधावताम् 
घ्रवमुन्मागेगमनमतः सवेवहाः स्मृताः ॥ 
तत्रारुणा वातवहाः पूयन्ते वायुना सिराः । 
पित्ता दुष्टाश्च नौला गोता गौः खिराः 

कफात् । 
अदग्बहास्तु रोदिश्यः सिरा नाल्युष्णशोतलाः॥ 
अत ऊं प्रवच्यामि न विष्यं द्याः सिरा 

भिषक् । 
वैकल्यं मरणञ्चापि व्यधात्तासां भर वं भवेत् ॥ 
सिराश्तानि चत्वारि विद्याच्छाखठास् बुि- 

मान् । 
षट्तरि श्च शतं कोष्ठं चतुःष्टिश्च सूदैनि ॥ 
शाखासु षोडश सिराः कोष्ठ. इा्धि'शदेव तु । 
पञ्चाणज्जानुनोदमवेध्याः परिकोत्तिताः ॥” 
तवर सिराशतमेकेकस्मिन् सक्थि भवति तासां 
जालधरा लेका तिखख्ाभ्यन्तराः। तवव 
सन्न इं लोहितात्तसंन्ना चैवोतास्त्ववेध्याः। 
एतैनेतरसकथिबाहइ च व्याख्यातावैवमशस्त्र- 
त्याः षोड़श शाखासु) दातिश्त् ओश्यां 
तासामष्टावशस््रक्तत्याः। दे हे विटपयोः कटौक- 
तरणयो । अष्टावष्टावैक कस्मिन् पाश्वं 
तासामेकौकासूड गां परिहरेत्। पाश्वंसम्धिगते 
च दइे। चतस्रो विंशतिख ए्टवंशसुभयतस्तासा- 
सूईगामिन्यी दे इं परिहरे्.हतो सिरे । 
तावत्य एवोदरे तासां भेदोपरि रोमराजो- 
सुभयतो इं इं परिहरेत् । चत्वारिशदत्तसि 
तासां चतुदंशाशस््रकषत्या। हदये इं दे । 
दं स्तनम्रूले । स्तनरोदितापलापस्तम्बेषुभयतो 
इष्टौ । एव इतिं शदशस््रकलत्याः पृरष्ठोदरोरःसु 
भवन्ति। चतुःषष्टिशिराशतं जलुण ऊष भवति 
तवर षट्पच्चाशच्छिरोधरायां तासामष्टौ चत- 
खञ्च मम्यसंन्नाः परिहरेत् । इं ऊककाटिकयोः। 
हं विधुरयोः। एवं योवायां शोडशाव्यध्याः । 
इन्वो रुभयतोऽष्टावष्टौ तासान्तु सन्धिधमन्यौ 
दे दं परिहरेत् षटविंशज्जिद्ायां तासा- 
मधः षोड़भाश्स््रकत्याः रसवहे हं वाग्बहे च 
इ । दिदाटश नासायां ताखामौपनासिक्य- 
तख: परिहरेत् । तासामेव च तालुन्धेकां 
ख दावदेशे। अष्टातिंशदुभयो्नँ बयोस्तासामे- 
ककासमपाङ्गयोः परिहरेत् । कर्णयोदंश तासां 
शब्दवादहिनोनाभेकौकां परिहरेत् । नासानेच्- 
गतास्तु ललाटे षर्टिस्ताश्षां केणान्तानुगता- 
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अतसः । श्रावर्तयोरेकंका खपन्याच्ैका परि- 
₹त्तव्या । _क्योदंश तासां शङसन्धिगता- 
मेकंकां परि्ररेत्। दादश मृद्धं तासासुत्- 
चेपयोहं परिहरेत् सोमन्तेष्वेकंकामधिपता- 
विति। एवमश््जञत्याः पञ्चाशव्नतुण ऊद - 
मिति। भवति चाच्र। 
“व्याश्ुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रता: सिराः। 
प्रताना पद्चिनोकन्दादिसादौनां यया जलम्॥” 

अ्रष्टमोऽध्यायः। 
अथातः सिराव्यधविधिशारौरं व्याख्यास्यामः । 
बालख्थविररूचच्ततक्तौणभोरुपरिश्रान्तस्नीम- 
द्याध्वकर्षिंतमत्तवान्तविरिक्षाखापितानुवासि- 
तजागरितक्गतोवक्ञशगर्भिणोनां कासश्वासशोष- 
प्रहदचज्वराचचेपकपक्ताघातोपवासपिपासामू्ी- 
प्रपोडितानाच्च सिरां न विष्ये त् । याश्ाव्यध्या 
व्यध्याञ्ाद्ृ्टा दृष्टाञ्चायन्विता यन्विताश्ानु- 
सिता इति । शोणितावसेकसाध्याख्च विकाराः 
प्रागभिदहितास्तेषु चापक्घष्वन्य षु चानुक्तेषु 
यथाभ्यासं यथान्यायच्च सिरां विष्यं त् । प्रति- 
षिद्वानामपि च विषोपसगं भआत्वयिकंषु 
सिराव्यधनमप्रतिषिच्म्। तत्र लिग्धखिद्र- 
मातुरं यथादोषप्रत्यनो कद्रवप्रायमत्रं भुक्तवन्तं 
यवागूं पौतवन्तः वा यथाकालसुपस्थाप्यासोनं - 
स्थितं वा प्राणानवाधमानो वस््रपटचग्धान्त- 
वर्कललतानामन्यतमेन यन्यित्वा नातिगाद् 
नानिशिधिलं शरोरप्रवेशमासाद्य यथोक्तं श्रः 
ग्टद्ोत्वा सिरां विध्य त् ॥ *॥ 
^नेवातिशोते नात्युष्णे न प्रवाते न चाबभ्विते । 
सिराणां व्यधनं कायमरोगे वा कदाचन ॥* 
तव व्यध्यसिरं पुरषं प्रत्यादित्यसुखमरतरिमा- 
वोच्छरिते उपवेश्यासने सकधोराकुञ्चितयो- 
निवेश्य कुपंरसन्धिदयस्योपरि इस्तावन्तगृढा- 
इ्ल्लतसमुष्टोमन्ययोः खापयित्वा यन््रणशा- 
टकं ग्रोवासु्योरुपरि परि्तिप्यान्येन पुरुषेग् 
पात् खितेन वामहस्तेनोत्तानेन शणाटकान्त- 
इयं ग्राहयित्वा ततो वैद्यो ब्रूयादक्तिणदस्तेन 
सिरोलापना्धं नात्यायतशिथिलं यन्वमावेष्टः 
यत्यरक्खरावणाथें यन्त्रं पृष्ठमध्यं च पोडयेदिति 
कम्प्र पुरुषच्च वायुपूण॑मुखं खापयेदेष उत्त- 
माङ्गगतानामन्तसुद्डवर्ज्यानां सिराणां व्यघेन 
यन्वणविधि;। तवर पादव्यध्यसिरस्व पाद् सभे 
ख्याने सुसिरं खापयिलवान्य' .पादमोषत्सङ्क - 
चितसुच्धैः कत्वा व्यध्यपादं जानुसन्धेरधः शाट- 
केनावेच्च हस्ताभ्यां प्रपोडय गुल्फ ̀  व्यध्यप्रदेश- 
स्योपरि चतुरङ्कलं श्रोतादोनामन्यतमेन कहां 
प्रादसिरां विष्यं त् । अरथोपरिष्टादस्तौ गूढा- 
हक्लतसुष्टौ सम्यगासने श्यापयित्वा सुखोए- 
विष्टस्य पूववद्यन्त्रं बहा हस्तसिरां विष्यं त्। 
ग्टधघरसोविश्वाच्योः सङ्ग चितजानुकुपंरः स्यात्। 
ओओयोष््टस्कन्धेषु्रामितणषटस्यावा कथिरस्कश्य 
उपविष्टस्य विस्फ्जितष्ृष्ठस्य विध्व त् । छदरो- 
रसोः प्रसारितोरस्कस्योक्रमितथिरस्कस्ब् 



शारोरं 
विस्फ,च्जितदेहस्य व 
पाश्वेयोः। अरवनामितमेदृस्य मेदं । उन्रा- 
मितविदष्टजिद्धाग्स्याधोजिद्वायाम्। अति- 
्यत्ताननस्य तालुनि दन्तमूलेषु च । एवं यन्त्रो 
पायानन्धां खच सिरोल्यापनहेनुन् बुदयावेच्छ 
शरोरवओेन व्याधिवेन च विदध्यात् । मांम- 
लेष्ववकाशेषु यवसं शस्तं निदध्यादतोऽन्यं - 
ष्वहईयवमावरं ज्रोहिमातरंवा ब्रोहिमुखेन । 
अरसनामुपरि कुठारिकया विष्येददयवमाब्रम् 
भवन्ति चात्र । 
“व्यव्भ्े वर्षासु विध्येत मोखकाले तु शोतले। 
हेमन्तकाले मध्या शम्तर कालास्तरयः स्मृताः ॥ 
सम्यक् शस्त्रनिपातेन धारया या सवेदख्क् । 
सुह्ृत्तं रुडा तिष्ठं च सुविडान्तां विनिर्दिशेत् ॥ 
यथा कुसुश्चपुष्पेभ्यः पूवै खवति पौतिका । 
तथा सिरासु विद्यासु दुष्टमगरे प्रवत्तंते ॥ 
मूच्छितिस्यातिभोतस्य चान्तस्य ठषितस्य च । 
न वहन्ति सिरा विद्ास्तथानुलितयन्तिताः । 
चोणस्य बइदोषस्य मू च्छया विद्रुतस्य च । | 
भूयोऽपराह्ग विखाव्या सापरेदयुस््राहेऽपि वा ॥ 
रक्तं सशेषदोषन्तु कुादपि विचत्तणः। 
न चातिप्रयुतं कुजाच्छें सं शम नै्जयेत् ॥ 
बलिनो बडइदोषस्य वयःस्थस्य शरोरिणः। 
परं प्रमाणमि च्छन्ति प्रख्यं शोणितिमोक्षे ॥* 
ततर पाददाइप।द हष†ववा ड कटिष्यविसर्पवात- 
शोणितवातकर्टक विचर्चिंकापाददारौप्रथतिषु 
चिप्रम््ण उपरिष्टात् इङ्गले त्रौहिमुखेन 
सिरां विध्येत्। श्चोपदे तद्चिकिस्सिते यथा 
वच्मते। क्रोष्टकशिरःखच्ञपङ्गलवातवैदनासु 
जद्वायां गुल्फस्योपरि चतुरङ्गले । भपच्या- 
भिन्द्रवस्तेरधस्ता्ङ्गले । जानुसन्धेरुपयधों 
वा चतुरङ्ले घ्रस्याम् । ऊरुमूलसेखितान्तु 
गलगर्डे । एतेनेतर सक्थि बाड च व्याख्यातौ 
विशेषतस्तु वामवाङौ कुप॑रसन्धेरभ्यन्तरतो 
बाइमध्यं श्ञोद्कि कनिठिक्षानामिकयोर्मध्ये वा 
एवं दक्षिणबाहौ यक्लहाल्ये कफोदरे चैतामेव 
च कासश्वासयोरम्यादिशन्ति । रटध्रस्यामिव 
किलाच्याम्। ओोणिप्रति समन्तात् दाङ्कले 
प्रवाहिकायां शूलिन्यां परिकर्तिकोपदंशशूक- 
दोष शक्रव्यापत्सु मेदरमध्यं । ठषण्योः पारं 
मूबहदयाम् । नाभेरधञ्चतुरङ्गले सेवन्या वाम- 
पां दकोदरे वामपा कच्लास्तनयोरन्तर- 
$्तविद्रधौ पाश्च शूले च । बाहशोषाववाडु- 
कयोरप्येके वदन्त्य योरन्तरे। विकसन्धिमध्य- 
यतां ठतोयके अधःस्कन्धसन्धिगतामन्यतर- 
पण्ड संखिताच्चतुयंके । हनु सन्धिमध्यगतामप 
श्मारे। शङ्केशान्तसन्धिगतासुरोऽपाङ्लला- 
टेषु चोग्मादेऽपस्मारे च । जिद्धारोगैष्वधो- 
जिद्नायां दन्तव्याधिषुं च तालुनि तालब्येषु । 
कयो रपरि समन्तात् कर्णशूले त दरोगेषु च । 
गन्धाग्रहणे नासारोगेष च नासाग्रे तिमिरा- 
चिपाकमग्तिष्वामयेषुपनािके । लालाख्या 

५६ 
शारौरं 

मपाञ्चाच्चैता एव 
रोगष्विति ॥ * ॥ अत ऊद दुष्टव्यधनं भनु- 
व्याख्यास्यामः । तव दुविंहातिविद्धा कुिता 
पिचविता कुटिता प्रश्.ता अल्युदोणौ अन्ते ऽभि- 
इता परि शुष्का कूणिता वैपिता अतुलिता विदा 
शस्त्रहता तियग्बिहा अ्रविद्ा अ्व्याध्यावि 
धेनुका पुनः पुनविंडा शिराल्रायुग्निसन्धिम- 
नस चेति विंशतिदृष्टव्यधाः। तत्र या सूच्छश- 
स्त्रविद्धा न व्यक्तमद्धक् खवति रुजा शोफवत 
चसा दुर्विदा प्रमाशातिरिक्षविद्दायामन्तः 
प्रविशति शोणितं शोणितातिप्रहत्तिर्वा खाति- 
विदा । कुञ्ितायामष्ये वम् । कुण्ठशद्प्रम- 
थिता इृलोभावमापन्रा पिञ्विता । अनासा. 
दिता पुनःपुनरन्तयोख बशः शस्त्राभिहता 
कुदिता । शोतभयमू च्व्छभिर प्रहत्तशोणिता 
भरप्रस्.ता। तौचणा महामुखशस््रविद्दा अल्यु- 
दौणी । अल्परक्षश्ाविग्यन्तं विदा अन्तेऽभि- 
इता । चौणशो शितस्यानिलपूण परि श्ष्का । 
चतुर्भागावसादिता कि्चिग्रहत्तशोकिता 
कणिता । दुःखानवन्धनाद पमानायाः शोणित- 
मग््ोहो भवति सा वैपिता। ॑ 
याम्ये वम् । छित्रातिप्रहत्तशोणि ता क्रिया- 
सङ्करो शस्त्रहता । तिक् प्रणिहतशस्त्रा 
किचिच्छेषा तियग्बिहठा । बहुशः चता हौन- 
शस्त्र प्रणिधानेनाविदा । अशस्त्रज्लत्या अव्याध्या 
अननवस्थितविद्वा विद्रुता । प्रदेशस्य वडशोऽव- 
घटनादारोयव्यधा सुमु हःशोणितखवा 
घेनुका। सुच्छ शस्तव्यधनादडशो विच्छित्रा 
पनःपुनविंहा। स्रायुखिशिरासन्धिममीसु 
विदावा रुजां शोषं वैकल्यं मरणं वापाद- 
यति ॥ * ५ भवन्ति चात। 
“सिरासु शिकितो नास्ति चला देताः खभा- 

वतः । 
मत्सयवत् परि वर्तन्ते तस्माद्यत्नेन ताडयेत् ॥ 
प्रजानता खहोते तु शं कायनिपातिते । 
भवन्ति व्यापद ता बहवञ्ाप्युपद्रवाः ॥ 
खे हादिभिः क्रियायोगेन तथा लेषनेरपि । 
यान्ाश व्याधयः शान्ति यथा सम्यक् सिरा- 

व्यधात् ॥ 
सिराव्यधञिकित्साच' शल्थतन्ते प्रकीर्तितः । 
यथा प्रणिहितः सम्यक् षस्ति; कायचिकित्- 

सिते ॥” 
तवर जिग्धखिश्वान्तविरिक्ताखथापितानुवा 
सिराविद् : परिश्तव्यानि। क्रोधायासमैथुन- 
दिवाखप्रवागव्यायामयानोल्ाना सनचंक्रमण- 
शोतवातातपविरुासात्मयाजोर्णान्यावललाभा 
न्मासमेक्ते मन्यन्ते ॥*॥ एतेषां विस्तरसुपरिष्टा- 
इच्यामः । भवतश्राव । 
°लिराविषाणतुम्बेस्तु जलौकाभिः पदस्तथा । 
अवगादः यथापूर्व निहरेद् शोणितम् ॥ 
भ्रवगादृ जलौका स्यात् प्रच्छव' पिष्डितेहितम् 
सिराङ्व्यापकै रक्तं ग्रङ्गालावुत्ववि सखिते ॥” 

शारीरं 
नवमोऽध्यायः । 

अथातो धमनोव्याकरणं शारीरं व्याख्या - 
स्यामः। चतुविंशति्धंमन्यो नाभिप्रभवग 
अ्रभिहिताः। तवर कैचिदाडइः सिराधमनौ 
खोतसामविभागः सिराविकारा एव धमन्यः 
सख्लोतांसि चेति। तत्तु न सम्यक्। अन्या एव हि 
धमन्यः खलोतांसि च सिराभ्यः कस्मादाच्ञनान्ध- 
त्वा लसत्रियमात् क्ीवशेष्यादाममाश्च केव- 
लन्तु परस्परसन्रिकषात् सटशागमकमत्वात् 
सौच्छाच्च विभक्षकम्परशामप्यविभागद्व कम्म 
भवति । तासान्तु नाभिप्रभवाणां धमनोना - 
मूर्गा दश दश चाधोगामिन्यखतस्रस्तिय- 
म्गाः। ऊष्ुगाः शब्दस्प्रूपर समन्धप्रश्वा- 
सोच्छासजुश्भितच्तुदसितकथितसदितादोन्विओ- 
षानभिवडन्ताः शरोरं धारयन्ति । तास्तु इदय- 
मभिप्रपन्नाख्िधा जायन्ते तासि थत् । तासान्तु 
वातपित्तकफशोणितरसान् दे इं वहतस्ता दश 
शब्द्रूपरसगन्धानष्टाभिगंहोते । हाभ्यां भाषते 
च इषभ्यां घोषं करोति दाभ्यां खपिति दाभ्यां 
प्रतिबुध्यते । इं चास्तुवाहिन्यौ । इं स्तन्धं स्तिया 
वडइतस्तेन संखिते ते एव शुक्र' नरस्य स्तनाभ्वा- 
मभिवहतः। तास्त्वेता्िं शत् । सविभागा 
व्याख्याताः । रएताभिरुै नाभेरुटरपाश्व- 
एृष्टोरःस्कन्धग्रोवावाहवो धायन्ते याप्यन्ते 
च ॥४॥ भवति चात्र । 
ऊं गतास्तु कुवन्ति कर्यं तानि सर्व्वशः । 

अरधोगमास्तु वच्यामि कर्मी तासां यथायघम् ॥” 
अधोगमास्तु वातमूचपुरौषशक्रात्तवादोन्यधो 
वहन्ति । तास्तु पित्ताशयमभिप्रतिपब्रास्तवसख्- 
मेवात्रपानरसं विपक्रमोष्णाादिरचयन्तोऽभि- 
वहन्ता: शरोरं तर्पयन्तार्पयन्ति चोद्ंगतानां 
तिथग्मतानां रसखयानच्चाभिपूरयन्ति मूवर- 
युरोषस्वेदां ख विरेचयन्तयामपक्ताश्यान्तरे च 
विधा जायन्ते तासि शत्। तासन्तु वातपित्त 
कफशोनितरसान् इं इ वहतः ता दश दे अनर 
वादहिन्यावन्त्ाशचितै तोयवहे इं मूच्रवस्तिमभि 
प्रपन्ने मूतवहे इ शुक्रवहे इ शुक्रपरादुर्भावाय 
इ विसर्गाय ते णव रक्ञमभिवदतो नारोख।- 
मात्तेवसंन्नम्। इं वर्ोनिरसन्यौ स्थृलान्त्- 
परतिवदे। अष्टावन्धास्तिगगानां धमनोनां 
खेदमपयन्ति । तास्त्वेतास्ति शत् सविभागा 
व्याख्याताः । एताभिरधोनामैः पक्षाशयकटी- 
मूत्रपुरोषगुदवस्तिमेद् सक्धोनि धायन्ते याप्व- 
न्त च ॥*॥ भवति चाच । 
“श्रधोगमास्तु कुवन्ति क्ाण्ं तानि सव्वेथः 
तिग्माः संप्रवच्छामि क्म तासां यथा- 

यथम् ॥” 
तिखग्गानान्तु चतदणां धमनौनामेकका शत- 
घा सहस्रधा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्तं तास्त्वसंस्ये- 
यास्ताभिरिदं शरोरं गवाच्ितं दिवदमएत- 
तच्च । तासां सुखानि रोमकूपप्रतिवहानि वैः 
स्वं दमभिवदन्ति रसच्चापि सन्तर्पयन्लान्तरवडिख् 



शारीरं 
तैरेव चाभ्यङ्परिषैकावगाडहाकलेपनवीर््याणयन्त 
शरीरमभिपद्यन्ते त्वचि विपक्षानि। तैरेव 
स्यशंसुखमसुखं वा खुह्वाति! तासत्वेतःखतसो 
धमन्यः सर्व्वाङ्गताः सविभागा व्याख्याताः। 
भवतश्चात्र । 
“यथा खभावतः खानि ख्णालेषु विसेषु च। 
धमनोनां तधा खानि रसो वै रपचौयते ॥ 

पञ्चाभिभूतासू्वथ पच्चक्ततवः 
पञचेन्दरियं पञ्चसु भावयन्ति । 
पञ्च न्द्रियं पञ्चसु भावयित्वा 
पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥”*॥ 

अत उङ्क सोतसां मूलविदलक्तणमुपदेच्यामः। 
तानि तु प्राणात्रोदकरसरक्तमांसमेटोम्व- 
पुरौषशक्रात्तववद्ानि येष्वधिकार एतेषां 
बहनि । एतेषां विशेषा बहवः। तत्र प्राण- 
वहे इं तयोमलं दयं रखवाडहिन्यञ्च धमन्यः । 
नल विडइस्य 

सरणं वा भवति । अन्नरवडे इं तयोमेलमामा- 
गदोऽद्रवाहिन्यश्च धमन्यस्तत्र विद्स्याष्मानं 
शूलान्रदंषौ छर्दिः पिपासान्यं मरणं वा। 
उदकवहे हे तयोमलं तालुक्तोम च। तव 
विस्य पिपाक्षा सद्योमरणच्च । रसवहे इं 
तयोमलं दबं रसवादिन्यञश्च धमन्यस्तत्र 
विद्धस्य शोषः प्राणवहविदवच्च मरणं तज्ञि- 
गनि च। रक्तवहे दं तयोमेलं यल्लत् 
श्नोहानौ रक्तवादहिन्यश्च धमन्यस्तत्र विदस्य 
ग्यावाङ्गता ज्वरो दाहः पाण्डुता शोणिताति- 
गमनं रक्तनैवता चेति । मांसवहे इं तयो 
मलं सखायुत्वचं रक्तवदाश्च धमन्यस्ततर विद्धस्य 
श्वयथुमासशोषः सिराग्रन्थयो मरणम् । मेदो 
वहे द तयोमलं कटोहक्तौ च ततर विस्य 
ख दागमनं िग्धाङ्गता तालुशोषः स्थलशोफता 
पिपासाच। मूत्रवह इ तयोमृलं वस्ति 
मेदृञ्च तत्र विद्धस्यानदवस्तिता मूतरनिरोधः 
स्तच्धमेद्ता च। पुरोषवहे दे तयोमलं पका- 
शयो गुदञ्च तत्र विदस्यानाहो दुगन्धता ग्रधि- 
तान््रता च। शक्रवहे इं तयोमलं स्तनौ 
इषौ च तव विस्य क्तीवता चिरात् प्रसेको 
रक्तशुक्रता च। श्रात्तववद्े इं तयोमलं 
गर्भाशयः भात्तववादिन्यश्च धमन्यस्ततर विद्धाय। 
वन्ध्यालव मैथुनासदिष्णुत्वमा्तवनाशश्। सेवनो 
च्छेदाहुजाप्रादुर्भावः। वस्तिगुदविदलक्तां 
प्रागुक्तमिति । खोतोविहन्तु प्रल्याख्यायोपचरे- 
दुद्व तशल्यन्तु च्तविधानेनोपचरेत् । 
मूलात् खादन्तरं देह प्रतन्त्भिवाहि यत्। 

स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवज्जिं तम् ॥ 
दशमोऽध्यायः। 

श्रथातो गर्भिंणोव्याकरणं शारोरं व्याख्या- 
स्यामः । गर्भिणो प्रथमदिवसात् प्रति नित्यं 
प्रहृष्टा शच्यलङ्कुता शु्लीवसना शान्ति 
मङ्गलदेवताब्राह्मणगुरुपरा च भवैन््मलिनः 

परि हरेदुद जनोयाश्च कथाः शुष्कां 
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शायर 

कुथितं क्तित्र चाब्रं नोपभुल्नोत | वहि 
्निष्कमणं शुन्यागारचैत्यश्मशानठक्षाखयान् 

क्रोधभयसंड्गरांच भारानुचचैभाष्यादिकं परि- 
इरेद्यानि च गभं व्यापादयन्ति। न चाभौचण 
तैलाभ्यङ्ोव्स।दनादौनि निषिषेत । न चाया- 
सये च्छरोरं पूर्वोक्तानि च परिहरेत् । शयना- 
सनं खदास्तरणं नाल्युञच्चमपाश्चयोपेतमसम्बाधं 
विदध्यात् । हदयं द्रवं मधुरप्रायं खिण्ध' दौप- 
नोय संस्तच्च भोजनं भोजयेत् सामान्यमेतदा 
प्रसवात् ॥*॥ विशेषतस्तु गर्भिंणो प्रथमदितीय 
तोयमासेसु मधुरशौतद्रवप्रायमादारमुपसे- 
वैत । विगेषतस्तु ठतोये षटि कौदनं पयसा 
भोजयेचतुे दघ्ना पञ्चमे पयसा षष्ठं सपिंघा 
चेत्येके । चतुर्थे पयोनवनोतसंष्टमादहारये- 
ज्जाङ्गलमां ससितं दद्यमन्नं भोजयेत् । पञ्चमे 
चोरसरपिःसंख्टष्टम् । षष्टं खदं ट्ासिद्स्य सरपिंषो 
सावरां पाययेद्यवागू वा । सप्तमे सर्पिः ण्थक् 
पर्यादिसिदमेवमप्याय्यते गभेः। अष्टमे वदरो 
दकेन बलातिवलाशतपुष्यपललपयोदधिमस्तु 
तेललवशमदनफलमधुष्टतमि खरेण स्थापयेत् । 
प॒राणपुरौषशदयथेमनुलोमनार्थच्च वायोः । 
ततः पयोमधुरकषायसिदचेन तेलेनानुवास्येदनु 
लोभे हि वायौ सुखं प्रयते निरुपद्रवा च 
भवति। श्रत ऊहं लिग्धाभियवागूभिर्जाङ्गल- 
रसंथोपक्रमेदाप्रसवकालादेवसुपक्रान्ता लिग्धा 

बलवतो सुखमतुपद्रवा प्रसूयते । नवमे मासि 
सूतिकागारमेनां प्रवेशयेत् प्रशस्ततिष्यादौ । 
ततरारिष्टं ब्राह्मणक्तचियवेश्यशूद्राणां गेतरक्त- 
पौतक्ृष्णेषु भूमिप्रदेभेषु विल्वन्ध्रोधतिन्दुक- 
भज्ञातकनिभ्पितं सर्व्वागारं यथासंख्यं तन्मय 
पङ्कमुपलिप्तभित्ति सुविभक्तपरिच्छदं प्राग्- 
हारमुदगद्वारं द्तिणदारं वाटहस्तायतच्चतु- 
इस्तविस्त॒तं रक्तामद्लसम्यन्रं विधेयम् ॥*॥ 
“जाते हि शिथिले कुत्चौ मुक्तं हदयवन्धने । 
सशूले जघनेनारौ ज्ञेया सा तु प्रजायिनो ॥ 
ततीपखितप्रसवायाः कट्ठं प्रति समन्ता- 
इ दना भवत्यभोच्छं पुरोषप्रहत्तिमेचं प्रसि 
ते योनिसुखात् चेरा च । प्रजनयिश्यमाणां 
क्तमङ्गलसरस्तिवाचनां कुमारपरिदतां पुत्राम. 
फलहस्तां सख्भ्यक्तामुष्णोदकपरिषिक्लामधेनां 
सष्टेतां यवामूमाकण्ठात् पाययेत् । ततः क्षतोप 
धाने खदुविस्तोशें शयने खितामाभरम्नसकथो 
सुत्तानामशङ्नोयाश्चतखः स्वियः परिणत 
वयसः भ्रजननकुशलाः कत्तिलनखाः परिचरेयु- 
रिति॥*॥ रथाख्या विशिखान्तरमनुलोममनु- 
सुखमभ्यज्यात् ब्रूया्चैनामेका सुभगी प्रवाह- 
स्वति न चाप्राप्तावो प्रवाहस्र विशिखान्तर- 
मपत्यमार्गम्। ततो विमुक्ते गभंनाडोगप्रबन्धे 
सशूलेषु श्रोणिवङ्कणवस्तिशिरःसु प्रवाहेधाः 
शनेः शने; । ततौ गर्भनि्गमे प्रगाढं ततो गर्भे 
योनिसुखं प्रपन्ने गाढृतरमावि शल्यभावात् ॥*॥ 

शारोरं 
अकालप्रवाहणात् वधिरं मूकं व्यस्तदनु 
मूर्दाभिघातिनं कासण्वासशोषोपद्ुतं कुल 
विकटं वा जनयति । तत प्रतिलोममनुलोमयेत् 
गर्भसङ्गः तु योनिं धूपयेत् कष्ण सपं नि््ोकिण 
पिण्डौ तकेन वा । वश्नौयादिरण्यपुष्मोमूलं हस्त- 
पादयोर्धारयेत् सुवञ्चलां विशल्यां वा ॥५॥ 
अध जातस्योल्व मुखच्च सेन्धवस्पिषा विशोध्य 
ताक्त सूदं पिचं दव्यात् ततो नाभिनाडो 
मष्टाङ्लमायम्य सतेण बद्वा छेदयेत् तत्च्रूत्रेक- 

देशच्च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यग्बभ्रोयात् ॥*॥ 
अथ कुमारं शोताभिरङ्धिराश्वास्य जातकमणि 
छते मधुसर्पिरनन्ताब्राह्मीरसेन वणं 
मङ्ल्यानाभिकया लेहयेत्ततो बलातेलेनाभ्यज्य 
्लोरठकत्तकषायेण सर्वंगन्धोदकेन वा रूप्य- 
हेमप्रतपेन वा वारिणा खरापयेदेनं कपिलपव्र- 
कषायेण वा कोष्णन यथाकालं यथादेशं 
यथाविभवं च । 
““धमनोनां हदिस्थानां वित्रतत्वादनन्तरम् । 
चतूरातव्राच्चिराव्ाहा स्त्नोणां स्तन्ध प्रवत्तते ॥ 
तस्मात् प्रथमेऽद्कि मधुसपिरनन्तामिसं मन्त- 
पूतं विकालं पाययेहितोये लच्छयासिद्ं सपि 

तोये च । ततः प्राङ्निवारितस्तम्य मधु 
सर्पिः खपाणितलसभ्मितं दिकालं पाययेत् ॥*॥ 
अथ सूतिकां वलातेलाभ्यक्तां वातहरौषधनिः- 
क्राधेनोपचरेत् सथेषदोषान्त॒ तदः पिष्यलो 
पिष्यलोमरलदस्तिपिष्यलो चित्रकगृङ्गवेर चव्यचुणं 
गुडोदकेनोष्णन पाययेत् । एवं दिरात्ं 
विरात्र वा कुयादादुटणोखितात्। विश्च 
ततो विदारिगन्धादिसिदां खे यवागू चोर 
यवागू वा पाययेत् विराम् । ततो यवः 
कोलकुलल्यसिष्ठेन जाङ्गलरसेन शाल्योदनं 
भोजयेदलमग्निवलच्चावेच्य । श्रनेन विधिना 
अध्यदमानमुपसंस्छता विसुक्ताद्ाराचारा 
विगतसूतिकाभिधाना स्थात् । पुनरात्तवदश- 
नादित्येके । धन्वभूमिजातां सूतिकां छततेलयो 
रन्यतरस्य मातां पाययेत् । पिष्पल्यादिकषा- 
यानुपाना खे हनित्या च स्याचिरावं पञ्चरातं 
वा बलवतो । अबलां यवागूं पाययेतिरात्ं 
पञ्चराव्ं वा अत ऊं च्िग्ध नान्नसंसर्गेणोप- 

चरेत् । प्रायशश्ैनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परि 
षिद्ध त् । क्रोधायासमेथुनादोन् परिहरेत् ॥*। 
भवतश्चात्र । 
“मिष्याचारात् सूतिकाया यो व्याधिङूप- ५ 

जायते । 
स छच्छसाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्ययतप णात् ॥ 
तस््ात्तां देशकालौ च व्याधिसाक्तयन कश्यय । 
परौच्योपचर्देवं नेयमत्ययमाश्रुयात् ॥५॥* 
अथापरापतन्तयानाद्ा्मानौ करते तस्मात् 
कण्ठमस्य: कैशवेष्टितयाङ्गल्या प्रखजेत्। कटु 
कालावुकछ्लतवेधनसपसप्यनिर्मो कंवा कटुतेकष- 
विमिैर्योनिस्ं भूपयेत् । लाङ्लोमूलकशेन 
वास्याः पाणिपादतलमानिम्येत्। सूदि वाश्रा 



शारोरं 

महाहक्च वीरमनुषचयेत् । कुष्टलाङ्गलोमुल- 
कल्कं वा मद्यमूव्रयोरन्यतरेण पाययेत् 
शालिमूलकल्कं वा पिष्पल्यादिं वा मद्येन 
सिहार्थकङुछलाङ्गलोमहाठच्तत्तौरमिेण सुरा- 
मण्डन वा खथापयेत् । एतेरेव सिद्ेन सिह 
धकतेलेनोत्तरवस्तिं टटात्। च्िग्धेन वाक्ष- 
नखेन इस्त नापदरेत् । प्रजातायाख नार्य्या 
रूक्षशरोरायास्तौच्लोरविशोधितं रक्त वायुना 
तद शगनातिसं रुदं नाभेरधःपाश्ंयोरवस्तौ वा 
अस्थिवाशिरसिवा ग्रयि करोति। तत 
नाभिवस्युदरष््ठशूलानि भवन्ति । सूचोभिरिव 
निस्तुदयते भिद्यते दोव्य॑त इव च पक्षाशयः। 
खमन्त(दा्यानसुदरे मूतसङ्गख्च भवतोति 
मकल्ललत्षणम् । तत्र वोरतर्व्बादि सिचं जल- 
भूषकादिप्रतिवापं पाययेत् । यवक्तारचुण वा 
सर्पिषा इुठोदकेन व। लवशचुणं वा पिष्यल्या- 
दिज्ञायेन पिष्पल्यादिचणेः वा सुरामण्डन 
वरुणादिक्षाधं वा पञ्चकोलेलाप्रतोवापं एथक् 
पर्यादिक्राधं वाभद्रदारुमरिचसंखष्ट' पुराण- 
गुड' वा वरिकटुकचतुजातकङुस्तुम्ब रमि 
ग्ठादेद च्छं वा पिवेदरिष्टमिति ॥*॥ भथ बालं 
तोमपरिहतं कच्ौमवस्त्र स्ततायां शय्यायां 
शाययेत्। पौलुवदरोनिम्बपरूषकशाखाभिखं नं 
वौजयेत् । सुदि चास्याहरस्तेलपिचुमवचा 
रयेत् । धृपयेचवेनं रक्ोप्न धूपेः। रक्षोघ्नानि 
चास्य पाणिपादशिरोग्रौवाखवद्धजैत्। तिला 
तसौसषंपकणां शाव प्रकिरेत्। अधिष्ठाने चाग्निं 
प्रज्वालयेत् । व्रणितो पासनोयच्चावेच्चेत । ततो 
दशमेऽहनि मातापितरौ क्तमङ्गलकौतुकौ 
खस्तिवाचनं क्त्वा नाम कुर्यातां यदभिप्रेतं 
नक्षचनाम वा ॥*॥ ततो यथावर्णान्धातौ- 
सुपैयाग्मध्यमप्रमाणां मध्यमवयसामरीगां भौल- 
बतोमचपलामलोलुपामक्षशामस्थुलां प्रसच्- 
चरां अलम्बौष्टोमलम्बोदुस्तनोमव्यङ्ामव्यस- 
निनीं जोवदत्सां दोग्धों वत्सलामन्ञद्रक््िणीं 
कुखे जातामतो भूयिष्ठं ख गुरीरन्वितां श्यामा- 
मारोग्यवलदये बालस्य । तत्रोडं स्तनो 
करालं कुयात् । लम्बस्तनो नासिकामुखं 
छादयित्वा भरणमापादयेत् । ततः प्रशस्तायां 
तिथौ शिरः्रातामहतवाससमुदङमुखं शिश 
सुपवेश्य धात्रीं प्राश्युखोमुपवेश्य दच्तिणं स्तनं 
घौतमोषत्परिखतमभिमन्ता मन्तेणानेन पाय- 
येत् ॥*॥ 
“चत्वारः सागरास्तुभ्य' स्तनयोः न्ौरवाहिशः, 

भवन्तु सुभगे नित्यं बालस्य वलये ॥ 
पथोऽखतरसं पौत्वा कुमारस्ते शुभानने । 
दोघंमागुरवाग्नोतु देवाः प्राश्याखतं यथा ॥ 
भ्रतोऽन्यथा नानास्तन्ोपयोगस्यासात्मपादयाे 
जग्ध भवति । अपरिखते 
स्तनपानादुत्न्नहितसख्ोतसः शिशो 
वमो प्रादुभावः। तस्मादेवं विधानं स्तन्य न पाय 
येत् । क्रोधगोकावा्षल्यादिभिश सिया स्तन्ध- 

५८ 
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नाशो भवति ॥*॥ अथास्याः चौरजननाये | 
नस्यमुत्पा्य यवगोधुमशालिषष्टिकमां सरस 
सुरासौवौरकपिण्याकलश्नमव्छकसेसकगङ्गा- 
टक-विसविदारिकन्दमधुक-णतावरौः नालिका- 
लावूकालशाकप्रशतोनि विदध्यात् ॥*॥ 
अथास्याः स्तन्यमप् परोच्ेत । तचेच्छोतल- 
ममलं ततु शङ्गावभासमपसु न्यस्तभेकोभावं 
गच्छत्यफनिलमतन्तुमन्नोत्क्चवते न सोदति वा 
तच्छदमिति विद्यात्तेन कुमारस्यारोग्यं शरोरो 
पचयो बलदद्धिश्च भवति । न च श्ुधित 
शोका्त-ख्ान्तप्रदुटधातुगभिणौज्चरि तातिक्तो- 
शातिख्थल-विदग्ध-भक्तविरुहाहार-तपिंताया 

स्तन्य' पाययेब्राजो ्यौषधच्च बालं दोषौषध 
मलानां तीत्रवेगोत्पत्तिभयात्॥ * ॥ भवन्ति 
चाव। 
धावास्तु गुरुभिर्भोज्यिविंषमे रदो षलेस्तथा । 

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्य प्रदुष्यति ॥ 
मिष्याहारविदारिश्या दुष्टा वातादयः स्तिया 
दूषयन्ति पयस्तेन शारोरा व्याधयः शिशो ॥ 
भवन्ति कुशलस्तां ख भिषक् सम्यक् विभावयेत् 
अ्ग्रत्यङ्गनदेओे तु रुजा यत्रास्य जायते ॥ 
सुडमुहः स्पशति त् स्एश्यमाने च रोदिति । 
निमौलितान्नो मूडस्थे शिरोरोगे न धारयेत् ॥ 
वस्तिख्ये मूतरसङ्गर्तो रुजा ठष्यति मूच्छ ति । 
विशम तरसद्गवैव्यं च्छर्याधप्रानान्कूजनेः । 
कोष्ठं दोषात् विजानौयात् सव्वेतरस्थांखच 

रोदन ॥ 

तेषु च यथाभिहितं खदुच्छ दनोयमोषधं 
मातया क्षौरपस्य जोरसपिषा धाच्च 
केवलमेव विदध्यात् । चोराव्रादस्याकनि 
धाव्याश्चात्रादस्य कषायादोनातलन्येव न 
धाच्रयाः। तत्र॒ मासाद ज्नोरपायाङ्गलि 
पवदयग्रहणसम्प्ितामौषधमावां विदध्यात् 

कोलाखिसम्प्ितां कल्कमावां चोराब्रादाय 
कोलसम्धितामन्रादायेति ॥ *॥ 
येष; गदानां ये योगा; प्रवच्यन्ते ऽगद ङ्गाः । 
तेषु तत्कल्कसंलिप्तौ पाययेत शिश स्तनो ॥ 
एकं इं त्रोणि चाह्नि वातप्रित्तकफञ्वरे । 
स्तन्यपायाहितं सर्पिरितराभ्यां यधा्धेतः ॥ 
न च ठष्णाभयादव्र पाययेत शिश स्तनौ । 
विरेकवस्तिवमनाद्धयते कुर्य्याच्च नात्ययात् ॥ 
मस्तुलुङ्गक्षयादुयस्य वायुस्ताललख्ि नामयेत् । 
तस्य ठढड़ देन्ययुक्तस्य सर्पिंमंधुरकेः सृतम् ॥ 
पानाभ्यच्छ नयोर्योज्यं शोताम्बुद्ं जनं तथा । 
वातेनाध्मापितां नाभिं सरुजां तुर्डिसंच्चिताम् 
मार्तच्नः प्रयमयेत् खं इख टोपनाइनेः । 
गुदपाके तु बालानां पित्तघ्नं कारयेत् क्रियाम् 
रसाच््नं विशेषेण पानालेपमयोदहिंतम् ॥* 
च्ौराहाराय सपि: पाययेत् सिदाथकवचा 
मासो ध 
प्यलोहरिद्राकुष्ठसेन्धवसिदम्। च्ोराच्रादाय 
मधुकव चापिष््लोचिव्रकत्रिफलाभिष्म् । भव्रा- , मालिकागैरिकसव्लेरसर साश़्नचेगे मधना- 
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दाय दिपच्चमूलोच्तौरतमरभद्रदारुमरिचमधु- 
विडङ्गद्रात्तादिव्रा द्रो किम् । सैनारोग्यवल- 
मेधायुंषि भिशोरभवन्ति ॥ * ॥ बालं पुनर्गावर- 
सुखं ्टद्लोयात्र चैनं तजंयेत् सषा न प्रति- 
बोधयेदिव्रासभयात् । खसा नापडरेदुत्चि- 
पेद्वा वातादिविघातभयात्। नोपवेशयेत् कौल 
भयाचित्यं चनमनुवर्तेत प्रियश्तेरजिघांसुः । 
एवमनभिडहतमनासत्वभिव्ैते नित्यमुद ग्रसत्व- 
सम्पन्नो नोरोगः सुप्रसन्रमनाञखच भवति। वाता- 
तपविद्यग्रभापाद पलता-दशेन-दौपावलोकनः 
शून्यागारनिन्नस्थानग्टहच्छायादिभ्यो दुग्र 
होपसगतञ्च बालं रक्तेत् ॥ * ॥ 
“नाश्ुचौ विजेदालं नाकाओे विषमे न च। 
नोमारतवर्षेषु रजोधूमोदकेषु च ॥ 
स्ौरसात्मातया न्ौरमाजं गव्यमथापि वा। 
दद्या रास्तन्यपय्धापे बालानां वोच्छ मातया ४" 
षर्मासच्चं नमन्र प्राशयेज्ञषु हितञ्च । नित्य- 
मवरोधरतश्च स्यात् क्ततरच्च उपसगंभयात् ¦ 
प्रयब्रत् ग्रहोपसर्गेभ्यो रच्य 1 बाला भवन्ति ॥ 
अथ कुमार उदिजते व्रस्यति रोदिति नष्ट 
सन्नो भवति नखदगेनेर्धाचोमातानच्च परि- 
शदति दन्तान् खादति कूजति जुग्भते भवौ 
विचिपत्य द्धै निरोक्तते फेनमुदमति सन्द्टौष्ट 
क्र रो भिव्रामवर्खादौनात्तेखरो निशि जागत्ति 
दुब॑लो स्त्ञानाङ्गो मल्ाद्च्छन्दरोमत् कुणगन्धो 
यथा पुरा धात्रा स्त न्यमभिलषति तथानाभि 
लषतोति सामान्यंन ग्रहोप्ष्टलच्तणमुक्त 
विस्तरेशोत्तरे वच्यामः ॥*॥ शक्तिमन्तश्चं नं 
च्नात्वा यथावशं विद्यां ग्राहयेत् । श्रधाख् 
पञ्चविंशतिवर्षाय दादशवषां पन्नोमावहेत् 
पिव्ाधरमाथंकामप्रजाः प्राष्छतोति ॥५॥ 
“ऊनषोडशवर्ष याम प्राप्तः पञ्चविंशतिम् । 
यद्याधत्ते पुमान् गभे कुक्िस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिरं जोवेत् जोवेदा दुर्बलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥” 
अतिहद्ायां दौधंरोगिख्यामन्येन वा विकारे- 
शोपद्ष्टायां गर्भाधानं नैव कुर्वीत । पुरुष- 
स्याप्येवं वधस्य त एव दोषाः संभवन्ति । तव 
पूर्ववत; कारेः पतिष्यति गभं गर्भाशयकटो 
वहनणवस्तिशूलानि रक्तदणंनञ्च । तत्र शोते 
परिषेकावगाह-प्रदेहादिभि-रुपचरेव्नो वनोयः 
शृतभौतच्चौरपानेख । भर्भस्फा रणे सुडमडइ- 
स्तव्छन्धारणाथें चौरसुत्यलादि सिद पाययेत् । 
प्र समाने सदाडपाश्वणष्ठशलाङ्गुदरानादः 
समूच्रसङ्गाः। सानात् खानच्चोपक्रामति गभे 
कोष्ठं संरग्धस्तव्र खिग्धाः शोता क्रियाः वेद 
नायां महा कण्ट 
कारिकासिद्' पयः शकंराक्चौद्रमिशरं पाययेत् । 
मूतरसङ्ग दर्भादिसिदम्। आनाह हिद्गःसौवश्चेल 
लश्नवचासिदम् । भ्रत्यत्यं स्वति रक्ते कोष्ठा 
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वलिष्यात् । यथालाभं = प्रबाल- 

कलर्क' वा पयसा पाययेदुत्पलादिकल्क वा 

क्ेरुशृङ्ाटकशालककल्क व शृतेन पयसो 

दुम्बरफलौदककन्दकाथेन वा स 

शालिपिष्ट न्यग्रोधादिख्वरसपरिपोतं वा वस्त्रा 

वयवं योन्यां धारयेत् ॥*॥ भ्रथादृ्ट शोणित 

वेदनायां मधुकटेवदां खपयस्यासिद्ध पय | 

येत् तदेवाश्मन्तकं ताव रोपयस्यासिहं विदारि 
गन्धादिसिह' वा हहतो दयोत्पलशतावरोषारि- 
वापयस्यामधुकसिद्धं पयस्याकंपुष्योसिदः वा 
पथः याययेदिति। एवं च्िप्रसुपक्रान्ताया 

उपावन्तन्ते सजो गभेखाप्यायते। व्यवसिते 
च म्भे गव्येनोड़ म्बरशलाटसिद्धेन पयसा भोज- 
येत्। भ्रतोते लवणच्र हवज्जाभिर्यवागूभिर- 
हालकादौनां पाचनोयोपसंस्कताभिरुपक्रमेत 
यावन्तो मासा गभेस्य तावन्त्यहानि । व्यु 
दरशूलेषु पुराणगुड़ं दौपनोयसंयुक्घं पायथेद- 
रिषटंवा वातोपद्रवग्डहोतत्वात्। सोतसां लोयते 
गभं: सोऽतिकालमवतिष्ठमानो व्यापद्यते तं 

 खटुना खं हादिक्रमेणोपचरेत् । उत्कोशरस- 
संसिद्धामनल्यन्न हां यवागं पाययेत् । माष- 
तिलविख्वशलाटुसिद्वान् वा कुल्माषान् 
भन्तयेखधुमाष्वौकं चानुपिवेत् सप्तराचम्। 
कालातौतस्थायिनि गर्भं विशेषतः सधान्य- 

सुदूखवलं मुषलेनाभिहन्धात् विषमे वा याना 
सन सेवेत। वाताभिपन्र एव शुष्यति गभः । 
समातुःकुक्षिंन पूरयति मन्दं स्मन्दते चतं 
छ'हणोयेः पयोभिमांसरसेश्चोपचरेत्। शक्र 
खितं वायुनाभिप्रपब्रमवक्रान्तजोवमाध्रा- 
परयत्यदरम् । तत् कदाचित् यदच्छयोपशान्तं 
नेगमेयापडतमिति भाषन्ते । तमेव कदाचित् 
प्रलोयमानं नागोदरमित्याइस्ततरा पि लोनवत् 
प्रतोकारः ॥*॥ अरत ऊख मासानुमासिकं 
वच्यामः। 
"मधुकं शाकवोजच्च पयस्या सुरदारु च । 
श्रश्मन्तकस्तिलाः कष्ण स्तास््रवज्ञो शतावरो ॥ 
हच्तादनौ पयस्या च लता चोत्मलसारि वा । 
अनन्ता सारिवा राख्ना पद्मा मधुकमेव च॥ 

छदत्यौ काश्मरौ चापि चोरिशुङ्गावचो 
तम् । 

षृश्चिपर्णो बला शिग्र खदष्रा मधुपणिका 
शृङ्गाटकं विसं द्रात्ता कशेरु मधुकं सिताः। 
वल्येते खस योगाः स्यरदंश्नोकसम।!पनाः ॥ 
यथासंख्य प्रयोक्तव्या गभस्रावे पयोयुताः । 
कपिलयहहतोविखपटोलेश्ुनिदिग्धिकाः ॥ 
नूलानि क्ोरसिद्ानि पाययेद्धिषगष्टमे । 
नवमे मधकानन्तापयस्यासारिवाः पिवेत् ॥ 
चोरं शुरठोपयस्याभ्यां सिद स्यादशमे हितम्। 
सक्चोरा वा हिता शणो मधुकं सुरदाङ् च । 
एवमाप्याय्यते गभस्तोत्रा रुक् चोपशाम्यति॥ 
निहन्तप्रसवायास्तु पुनः षड्भ्यो वर्षेभ्य कष 
प्रसवमानाया नार्य्याः कुमारोऽल्यायुर्मवति 1५ 
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शाकंरः 
श्रध गभि णीं व्धाध्यत्यत्तावत्यये छर्दये्धरा 
ग्न नान्नोपदहितेनानुलोमयेच्च संशमनोयञ्च खदु 
विदध्यादव्रपानयोरश्रोयाच्च खदुवोग्ये मधुर- 
प्रायं गभाविरुदख्च गर्भाविरुदाख क्रिया यथा- 
योगं विदधत खदुप्रायाः ॥५॥ भवन्ति चात्र । 
“सौव सुक्लतं चण कुष्ट मधु तश्च वा । 
मल्छाक्तकः शङ्पुष्यौ मध सपि: सकाञ्चनम्॥ 
अकपुष्पो मधु तं चुतं कनकं वचा । 
हेमचुर्णानि कौटयः श्वेता दूर्वा ् टतं मधु ॥ 
चत्वारोऽभिहिताः प्राणाः ज्लोकार्देषु चतु- 

ष्वपि। 
कुमाराणां वपुर्मेधावलवहिविवद्ना 

समाम् ॥ इङ्ग रेजोभाषायां एनाटोमोतयुक्त- 
मेतत् ५*॥ शारौरं तपो यथा, 
““देवदिजगुरुप्राज्नपूजनं शौचमाव्जवम् । 
ब्रह्मचयमदहिंसा च शारोरं तप उच्छते॥ 

इति भगवद्गोतायाम् १० अध्यायः ॥ 
शारोरकं, क्ती, (शरौरमेव शारौरं कुत्सितत्वात् 
तत्रिवासौ शारौरको जोवस्तमधिह्त्य कतो 

मीमां सास्व्रम् । यथा । तथा च वयमस्यां 
शारौरकमोमांसायां प्रदशंयिश्चामः । वेदान्त 
मोमांसाशःस््रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं 

भाष्यम् ॥ (शरोरमेव शरोरकं तत्र भवम् । 
शरोरक +अण्। शरोरभवे, चि। यथा, 
भागवतं । ३।२१।१९। 

“पश्यत्ययं धियणया ननु सप्तवध्रिः 
शारौरके दमशरोयधपरः खदेदे ॥”) 

:; वरि, ( शरौर +ठक् ।) शरोर- 
सम्बन्धि! तत्पर्य्यायः। कालेवरिकः २ गाचिक 
३ वापुषिकंः ४ सांइननिकः ५ वार्भिंकः ६ 
वैग्रहिकः © कायिकः ८ रहिकः < मौर्तिक 
१० तानविकः ११। इति. भमरोक्तशरोर- 
पर्य्यायशब्दात् श्णिकप्रत्ययेन निष्यद्रमिदम् ॥ 

शारुकः, वि, (खृणातोति ! श + “लषपतपद- 
स्येति ।* ३।२। १५४। इति उकञज. । ) 
हिषकः। शखाभूकम गमेत्यादिना जुकप्रत्य- 
येन॒ निष्यन्नमिदम्। इति सुग्धबोधब्याक- 
रणम् ॥ (यथा, सुग्धवोधे कारकप्रकरणे । 

“ष्टा दधिं शारुकमेतदश्चकान् 
उन्नोतवन्त' यतिभिः सुदर्थनम् ॥*) 

शावाः, पु, शर्वारा। इति शब्दरत्रा्रो ॥ 
शाकंकः, पु, दुग्धफनः। शर्करापिष्डम् । इति 
मेदिनो ॥ 

शाकरः, पु, दुग्धफनः। शकरासत्यतरेति । शकरा 
+ “देये लुबिलचौ च ।*५।२। १०५ । इति 
अण्! ) शकाराग्बितदेशः। इति भेदिनो ॥ 
शवा रासम्बन्धिनि, वि ॥ (शर्वारेव । “शकरा- 
दिभ्योऽख् 1” ५।३ । १०० । इत्यण् ! शकरा- 
सदृशम् ॥ इति काथिका ॥५॥ “सिकताशकंः 

इति सुश्रुत भ्रायुवेदशास््नं ढतोयं शारोरख्थान 

ग्रन्थः! शारीरक + अरण ।)वेदबव्यासक्लषतवेदान्त- 

सूत्रम् । भ्रथातो ब्रह्मजिन्नासति । इति शङ्र- 

शार्ईूलः 
च ।” ५।२।९०४ । इति भ्ररि शकरा- 

विशिष्टश्च ॥ यथा, शाकंरं मषु! इति च 
काशिका॥) 

करकः | चि, शकवरावहइलदेशः । .शकंरा- 
शावारिकः / शब्दात् कण्परत्ययेन श्णि कप्रत्ययेन 
च निष्यन्नः॥ 

रोय, वि, शकंरायुक्तदेशः । शर्व राशब्दात् 
णोयप्रत्ययेन निष्यच्नमिदम् ॥ 

शाङ्ग, कौ, भादरंकम्। इति राजनिघेण्टः ॥ 
(श्क्कस्य विकारः शृङ्ग + भण) विष्शुधनुः। 

धनुमावम् । इति मेदिनी । गे, २६ ॥ (यथा, 
रघुः । ४।६२। 
शाङ्ग कूजितविन्न यप्रतियो घै रजस्यभूत् 1") 

अङ्गसम्बन्धिनि, ति ॥ 
टा, सो, महाकरच्छः। इति राजनिर्धष्ट.॥ 

पुस्तकान्तरे शाङ्गो्ा इति च पाठः ॥ 
, [न्] षु, (आङ्गः भस्यास्तोति । शाङ्ग + 

इनिः । ) विष्णुः । इत्यमरः ॥ ( यथा, रघुः । 
१२. 1 ७० । 

“स सेतु बन्धयामास वग लवणान्भसि । 
रसातलादिवोन्म्न' शेषं स्दप्राय शाद्गिः शः॥*) 
धन्विमाव्रम् । इति शाङ्ग शब्दाथदंनात् ॥ 

गार्देलः, पु, (शुं सायाम् + “खर्धिपिच्ञादिभ्य 
छरोलचौ ।* उणा० ४।९०। इति ऊलच् 
प्रत्ययेन साधुः । ) व्याघ्रः । उत्तरपदे येष्टा्थ- 
वाचकः। इत्यसरः ॥ राक्तसः । पशभेदः। स 

तु सरभः । इति मेदिनो ॥ पक्ठिविशेषः। इति 
धरणिः ॥ चिचकः ! इति राजनिघष्टः ॥ 

लललितं, क्ल, तिहत्तौ अ्टादशणाक्तर- 
पादच्छन्दोविशेषः । यथा, 
“मः सो जः स-त-सा दिनेश ऋतुभिः शाल 

ललितम् । 
क्त्वा कंस्गे पराक्रमविधिं शादु लललितं 
यथक्र च्ितिभारकारिषु सुररातिष्वतिदवम्। 
सन्तोषं परमन्तु देवनिवडहे च लोक्यशरणं 
खेयो वः स तनोत्वपारमदहिमा लच्छोप्रिय- 

तमः.॥” 
इति छन्दोमध्ञरो २ स्तवकः ॥ 

[पाष रवाहनः, पुं, पञ्चविंधतिपूव्वजिनान्तर्गत 
जिनविशेषः । इति विकार्डगेषः ॥ 

लविक्रीडितं, क्री, अतिष्टतिठत्तौ ऊन 
विंशतिपादच्छन्दोविशेषः। यथा, 
“सूययाश्वेम-स-ज-स्त.ताः सगुरवः शाद ल- 

विक्रौडितम्। 
गोविन्द प्रणमोत्तमाङ्ग रसने तवं घोषयाहर्निंशं 
पाणो पूजयतं मनः स्मर पदे तस्यालय गच्छ- 

तम् । 
एवञ्चेत् कुरुताखिलं मम हितं शो्षादय- 

स्तद्धुवं 
भ् प्र श्यं भवतां कतै भवमहाशाह लविक्रौी- 

डतम् ५ 
चति ह्न्दोमख्रौ २ स्तवकः ॥ 
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शाव्वरं, ज्ञो, बन्धतमपम्। घातुके, ति । इति 
मेदिनो ॥ ( श्यशा इदम् । शवरो + भण् ।) 
गव रौ सम्बन्धिनि, चि ॥ 

छवरौ, स्तौ, रावि; इत्यमरटोकायां भरतः 
छ्तवाचत्मतिः ॥ 

शाल, ङ ऋ केल्यने। इति कविकल्यदुमः॥(भ्बा०- 
आस्म--सक०-सेट् ¦) कल्यने प्रशंसायाम् । ड, 
शालते गुखिणं गुकौ। ऋ, भशशालत्। 
इति दुर्गादासः । 

शाल, पु, { शल्ये प्रशंस्यते इति । शाल ~+ 
घञ । ) मव्छभेदः। गजाड इति ख्यातः। 
प्राकारः। इक्तविशरेषः। तत्पायः । सज; २ 
काष्येः ३ अश्वकणं कः४ शस्यसस्बरः ५। इत्य- 
मरः ॥ शङ.ठचचः ६ । इति रब्रमाला ॥ नद~ 
मेदः। इति शब्दरब्रावलो ॥ शालनुपः। सतु 
शालिवाइनराजः। इति. विण्वः ॥ ठत्तमावम्। 
इति राजनिघर्टः॥*॥ शालो भसे धौवर एव 
दाख इल्युमेदात्तालव्यादिः। दन्त्यादिश्च। 
कौवर्त द्व वदराजोवोत्पलसालो व्रसन्तकाल 
आजगाम । इति वासवदत्त ञ्च षात् ! कैवत्त- 
पके सालो मच्छविरेषः। बसन्तपत्े सालस्य 
पुष्पं सालम् । इति भरतः ॥ 

शालग्रामः, पु, विष्णुसूत्तिविशेषः। सच गण्ड- 
क्त् इववज कोः छतचक्रयुक्तभिला इारकोञ्व- 
लादशणिला च। तख माहात्ममलच्षणादि 
यथा,- 
“प्रसङ्गात् कथयिष्यामि शालग्रामथिलाच्चनम् 
निष्कामो सुक्तिसद्ोति मूत्तिं ध्यायन् स्तुवन् 

जपन् ॥ 
शङ चक्रमटापद्य केशवाख्यो गदाधरः । 
साज्नक्ौमोदकोचक्रशङ्ञौ नारायणो विभुः ॥ 
स च शङ्गाजपदो माधवः ओगदाधरः। 
गदाज्ञशङ्कवक्रौ वा मोविन्दाख्यो गदाधरः ॥ 
पञ्चशङ्गादिगदिने विष्णुशङ्काय वै नमः । 
सशङ्काज्गदाचक्रमधुसूदनमूत्तये ॥ 
नमो गदासिचक्रालयुक्तवं विक्रमाय च । 
साविकौमोद कोपद्मशङ्वामनमूत्तये ॥ 
शङ्गाजचक्रगदिने नमः ओोधरमरत्तये । 
हपोकेथ साविमदाशङ्कपञ्चित्रमोऽस्तु ते ॥ 
साज्ञयङ्गदाचक्रपद्मनाभख्रूपिशे । 
दा सोदर शङ्कगदा चक्रप्चित्रमोऽस्तु ते ॥ 
सा विशङ्गदाज्नाथ बासुदेव नमो नमः। 
र हाजचक्रगदिने दमः सङ्घंणाय च ॥ 
ग्चक्रगदान्नाय एतप्रदयुन्नम् सये । 
नमोऽनिरबद्धाय गदा शङ्काजवरधारिशे ॥ 
साजञशङ्गदाचक्रपुरुषोत्तममूत्तये । 
नमोऽधोचजशूपाय गदाशङ्विधारिणे ॥ 
सिं श्रूत्तये पश्मगदाशङ्कविधारिणे। 
पश्माविशङ्कगदिने नमोऽसूवच्य.तमूत्तये ॥ 
मशङ्गचक्राजञगदं जनादइ नमिहो नमः| 
उपेन्द्रं गदिनं साविपद्मशङ्क नमोऽस्तु ते। 
इचक्ताजगदाशक्गयुक्ताय इरिसूत्तये । 

(= 9 
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सगदाल्ञाविशङ्गाय नमः शरोक्लणमूत्तये ॥ 
शालग्रामशिलाद्ारगतलम्नदिचक्र्टक् । 
शुक्ताभाख्यञ्च सोऽव्यादः सदेव योगदाधरः ॥ 
'लम्नदिचक्रौ चक्राभः पूरवंभागस्तु पुष्कलः । 
सङ्कषंणोऽथ प्रदुखरः सृच्छ्चक्रस्तु पोतकः ॥ 
स दौषः स शिरन्िद्रो योऽनिरुदस्तु वत्तुलः। 
नानाहारदिरेखश्च श्रथ नारायणोऽसितः ॥ 
मध्यं गदाक्लता रेखा नाभिपद्ममहोन्रतः। 
एथुचक्रो सिंहो वः कपिलोऽव्याचिविन्दु कः। 
अथवा पञ्चबिन्दुस्तत्पूजनं ब्रह्मचारिणः । 
वरादशक्तिलिङ्गोऽव्यादिषमदयचक्र कः ॥ 
नोलस्िरेखः स्थुलोऽथ कुर्मूत्तिः | 
छष्णः सवत्तृलाव्ञः पाण्डरोत्रतपृष्ठकः ॥ 
ओधरः पञ्चरेखोऽव्याहनमालागदाङ्कितः । 
वामनो वर्तुलो नाम वामचक्रः सुरेश्वरः ॥ 
नानावर्णोऽनेकमूर्तिर्नागभोगो त्वनन्तकः । 
स्थलो दामोदरो नोलो मध्यं चद्रः §नोलकः॥ 
संकौणंदारको वोऽव्यादथ ब्रह्मा सुमोडितः। 
सदौधेरेख्ा श्षिर एकचक्राम्बुजः णृधुः ॥ 
परत्युच्छिट्रः स्थुलचक्रः कष्णोऽविन्दु् बिन्दुमत् 
इयग्रोवोऽङुःशाकारः पञ्चरेखः ममन्ततः 
वैकुरोऽमलवद्भाति एकचक्रातकोऽसितः । 
मब्धो दोर्घाम्बुजाकारो दाररेखस्तु पार्डरः॥ 
वामचक्रो दक्तरेखः श्यामो वोऽव्याचिविक्रमः 
शालग्रामे हदारकायां खिताय गदिने नमः॥ 
एकेन लच्तितो बोऽव्याद्रदाधारौ सुदशनः । 
लच्छोनारायणो दाभ्यां विभिमू तिस्िविक्रमः॥ 
चतुरि चतुवयुहो वासुदेवञ्च पञ्चभिः। 
प्रयु: षड़् भिरेवाव्यात् सङ्कषेण इतः स्तुतः॥ 
एरुषोत्तमोऽषटभिः स्याच्च नवव्युहो नवात्नितः। 
दशावतारो दशभिरनिरुदोऽवतादथ । 
दादशात्मा दादशभिरत ऊर छयनन्तकः ॥” 

इति पाद्मं पातालखण्डे १० श््यायः ॥ 
श्रपिच। 

ईश्वर उवाच । 
“शालग्रामे मणौ यन्ते मर्डले प्रतिमासु च । 
नित्यन्तु ओहरेः पूजा केवलेन जलेन तु ॥ 
गण्डक्याभेकदेशे तु शालग्रामस्थलं महत् । 
पाषाणान्तभेवं यत्तत् शालग्रामभिति खितम्॥ 
शालग्रामशिलास्यर्णात् कोरिजन्म्राघनाशनम्। 
किं पुनजननं तत्र इरेः सात्रिष्यकार णम् ॥ 
शालग्रामे कयजनात् शतलिङ्गफलं लभेत् । 
बडहभिजन्मभिः पुरं यदि क्षष्णशिलां लभेत् ॥ 
गीष्यदेन च चिङ्कन तेन वै त्रायते नरः । 
श्रादौ शिलां परो चेत ल्िग्धां खेष्ाञ्च मेच- 

काम् ॥ 
अक्त्णा मध्यमा प्रोक्ता मिखा मिखफलप्रदा। 
सव॑कामिप्रदा सौम्या कराला भयदुःखदा ॥ 
ल्िग्धा च योकरो नित्ये रुक्षा दारिद्रय 

दायिका। 
चद्रा शुद्रफला प्रोक्ता ्युल। स्थुलफलप्रदा ॥ 
सदा काष्ठं शितो वङ्किसन्थने च प्रकाशते । 

शालग्मा 

यथा तथा इरिर्व्यापो शालग्रामे प्रकाशते ॥ 
प्रत्यहं हादश शिलाः शालग्रामस्य योऽच्च येत्; 
हारवत्याः शिलायुक्ताः स वैकुण्ठं महोयते ॥ 
शालग्रमशिलायान्तु गह्वरं ल्त नरः । 
पितरस्तस्य तिष्ठन्ति ठाः कल्यान्तरं दिवि ॥ 
शालग्रामशिला यत्र यत्र दारवतौ शिला। 
खते विष्णुपुरं याति कताथ योजनचयम् ॥ 
जपपूजा च होमञ्च सवं कोटिगुणं भवेत् । 
मनस्कामः सदाभोष्ट क्रोशमाच' समन्ततः ॥ 
कोकटेऽपि खतो याति वैकुण्डभवनं नरः । 
शालग्रामशिलायां यो मूल्यमुत्पादयेन्नरः ॥ 
विक्रोता चानुमन्ता च य: परोक्तानुमोद कः । 
सर्वे ते नरकं यान्ति यावदाङ्ृतसंञ्चवम् । 
अतस्तं वञ्जयेदं वि ! इरि विक्रयणक्रमम् । 
शालग्रामोद्धवो देवो यो देवो इारकोड्धवः । 
उभयोः सङ्गमो थत्र मुक्तिस्तव्र न संशयः ॥ 
दारकोडवः शक्तश्च बडइचक्रोण चिद्धितः। 
चक्रमासोत् शिवाकारचित्खरूपनिरच्नम् ४ 
नमोऽसत्बोड्ाररूपाय सदानन्दस्ररूपिशे । 
शालग्रामे महाभाग भक्तस्यानुग्रहं कुर् । 
त्वया युतस्य धम्प्रस्य ऋणग्रखखस्य मे प्रभो ॥* 

इति तत्रैव ११ अध्यायः 
अपरश्च । 

ब्राह्मण उवाच । 
““गर्डकोयं नदौ राजन् ! सुरासुरनिसेविता। 
पुख्योद कपर वाडैहतपातकसञ्चय ॥ 
द्शनान्मानसं पापं स्पर्भनात् कम्पं देत् । 
बाचिकरं खोयतोयस्य पानतः पापसञ्चयम् ॥ 
पुरा दुष्टाः प्रजा नाथः प्रजाःसव्वा विपाफनः! 
खगर्डादिग्रघोऽनेकपापन्नों ङष्टवानिमाम् ॥ 
एनां नदीं ये पुण्योदां स्एशन्ति सुतरद्विशोम् ! 
तै गर्भभाजो नैव स्युरपि पापक्नतो नराः ॥ 
तस्यां भवा ये चाश्मनशक्रचिद्केरलङ्घताः । 
ते सा्ताद्वगवन्तो हि खखरूपधराः पराः ॥ 
शिलाः सं पूजयेद्यस्तु नित्यं चक्रयुताः सदा । 
न जातुचिञ्जनन्धा वै जठरं समुपाविशत् ॥ 
पूजयेद् यो नरो धोमान् शालग्रामशिलां 

वराम् । 
तेनाचारवता भाव्यं दश्भरमोहवियोगिना ॥ 
परदारपरद्रव्यविसुखेन नरेण च । 
परूजनोयः प्रयत्न न शालग्रामः सचक्रकः॥ 
इारवत्या भवं चक्रं शिला वै गर्डकभवा । 
पुंसां चणाइर न्त्व पापं जन्मशताज्निलम् ॥ 
श्रपि पापसहस्ाणां कत्ता तावन्ररो भवेत् । 
शालग्रामशिला रापः पौत्वा पूयेत तत््षणात्॥ 
ब्रह्मणः चतरियो वैग्यः शूद्रो बैदपथे खितः । 
शालग्रामं पूजयित्वा चटस्थो मोत्तमाप्रयात् ॥ 
न कदाचित् ख्या काय्यै शालग्रामस्य पूजनम् 
भन्तृदोनाय सुभगा सर्वलोकषितेषया ॥ 
मोदात् स्ष्शेत महिला जब्शोलगुणान्विता । 
हित्वा पुष्छशम्बू दन्तु सत्वरं नरका ब्रजेत् ॥ 
स्तो पाणिमुक्तपुष्याणि शालग्राम शिल्परेपररि । 

| 



शालय 

परेरधिकपापानि वदन्ति ब्राह्मणोत्तमाः ॥ 
चन्दनं विषपङ्गाभं कुङ्मं वच्सत्निभम् । 
नैवेद्यं कालकूटाभं भवेद्गगवतः कतम् ॥ 
तच्मात् सव्बाकनः त्याज्यः स्तिया; स्पशः 

शिलोपरि। 
कुलो वाति नरकं यावदिन्द्राखतुदं ग ॥५॥ 
अपि पापसमाचारो ब्रह्महत्यायुतोऽपि वा। 
शलग्रामशिलासोयं पौत्वा याति परां गतिम् ॥ 
तुलसो चन्दनं चक्रं शहे घण्टाथ चक्रकम् । 
शिला तास्रस्य पाव्रन्तु विष्णोर्नाम पदाख्तम् ॥ 
पदाखतन्तु नवभिः पापराशिप्रदाहकम् । 
वदन्ति मुनयः शान्ताः सवशास्त्रार्थको विदाः ॥ 
सवंतोर्धपरिखानात् सर्वक्रतुममर्चनात् । 
युष भवति यद्राजन् बिन्दौ बिन्दौ तददतम्॥ 
आलग्रामशिला यत्र पूज्यते पुरुषोत्तमे । 
व्र योजनमावरन्तु तौंकोरौसमन्वितम् ॥५॥ 
शालग्रामः समा; पूज्याः समेषु हितयं न हि। 
विषमा एव पूज्या वै विषमेषु तयं न हि ॥ 
इारवतोभवं चक्रं तथा वै गण्ड कौभवम्। 
उभयोः सङ्गमो यत्र तत गङ्गा ससुद्रगा ॥ 
रुक्ताः कुवन्ति पुरुषान् आयुः खोभिरविवजिं- 

तान्। 

तस्मात् जिग्धा मनोहारिरूपेण ददति धियम् 
अयुष्कामो नरो यस्तु घनकामोऽपि यः पुमान्। 
पूजयन् सव माश्नोति पापं लौकिकमैदिकम् ॥ 
प्राणान्तकाले तु यस्य भवद्वाम्यवलान्रुप। 
वाचि नाम इरेः युधं शिलाक्रतिस्तदन्तिके ॥ 
गच्छत् प्राणमार्गेषु यस्य विखश्भतोऽपि बेत् । 
शालग्रामथिलामूततिंस्तदा मुकतिनं संशयः ॥ 
पुरा भगवता प्रोक्ञमम्बरोषाय धौसते। 
ब्राह्मो न्यासिनो भक्ताः शालग्रामशिला 

मम॥ 
खरूपत्रितयं मह्यमेतदि चितिमण्डले ! 
पापिनां पापनिवारं कर्त ् तमुदश्चताम् ॥ 
निन्दन्ति पापिनो ये वा शालग्रामशिलां सक्लत्। 
कुश्रोपाके पचन्त्या यावदाहत सं्चवम् ॥ 
पूजां समुद्यतं कत्तु यो वारयति मूटृधीः। 
तस्य माता पिता बन्धुः सवे नरकगामिनः ॥ 
यो वे कथयति येषं शालग्रामा्ैनं कुर । 
सद्वतार्यो नयव्याश् वैकुण्ठं खन्तु पू्व्वलैः ॥* 

इति च तत्रैव २० अनध्यायः ॥#॥ 
अन्यच्च । 

ओर्ईश्वर उवाचं । 
“श्ालग्रामथिलायान्तु वैलोकं सचराचरम् । 
सदा वसति तेनाव विष्छुस्ति्ठति सर्व्वदा ॥ 
ष्वालग्रामथिलापूनां प्रकुदष्व षडानन । 
मङ्गामिव मदापुख्यां चतुव्वगफलप्रदाम् ॥ 
छेन मनसा येन स्थापिता पूजिता तथा। 
यज्नकोटिसमं पुरं श्रा तस्म प्रयच्छति ॥ 
छित्रस्तन महासेन गर्मवासः सुदारुणः| 
पौतं येन सदा विष्णोः ालद्रामथिलाललम् 

शालग्रामिला यत्र तवर पुचच वसाम्यहम् ॥ 

ःमाप्रक्तोऽपि यो नित्यं भक्धिभावविवर््जितः। 
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शालग्रामशिलां पश्येत् तस्य पापक्षयो भवेत् ॥ 
शालग्रामशिला विप्र इत्याकोटिविनाश्िनो । 
समृता संकोत्तिता ध्याता पूजिता च नमस्छता ॥ 
शालग्रामशिलां दृष्टा यान्ति पापानि देहिः 

नाम् । 
सिंहं दृष्टा यथा यान्ति वने खगगणा भयात् ॥ 
नमस्छत्वा तु यः कुयात् शालग्रामभिलाचंनम्। 
भक्तया वा यदि वाभक्त्या स मुक्तिं समवाभ्रुयात्॥ 
यः सेवां कुरुते नित्यं शालग्रामरिलाग्रतः। 
वैवखताद्यं तस्य न स्था्रणजश्मनो ॥ 
शालग्राम शिलाचक्र' पयोदधि्टतदिकैः। 
यः ख्रापयति नुनं स कल्पकोटिं वसेदिवि ॥ 
शालग्रामे नमस्कारो भावेनापि च यैः क्षतः! 
मानवाः किं करिष्यन्ति मद्भक्त्या ते महोतले॥ 
मद्क्तिरणदपिं्ठा मद्रभु न नमन्ति ये । 
वैष्णवास्ते न विज्ञय मदक्ताः पापमोहिता: । 

पूजितोऽहं न तेमंर््यैः खापितख न तैर्नरैः । 
न कतं मत्येलोके यैः शालग्रामशिलार्चनम् ॥ 
किमर्थं तेलिंङ्गते विष्णुभक्तिवदिष्कंतैः । 
शालग्रामशिलाचक्र' नार्चितं यदि युचक ॥ 
जग्मकोटिसहखर ण पूजिते मयि यत् फलम् । 
तत् फलं समवाप्नोति शालग्रामशिलार्चनात् ॥ 
अनद्य मम नैवेद्यं पत्रः पुष्य फलं जलम् । 
शालग्रामशिलादृष्ट सवै याति पवित्रताम् ॥ 
नैवेद्य मे न भोक्षव्यं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् । 
भुक्ता केशवनेवेद्य' कोटिभक्तिफलं लभेत् ॥ 
सक्लदभ्यर्चितो विष्णुः शालग्रामशिलाख्ितः। 
ददाति विपुलां मुक्तिं सवेसङ्गविव्निताम् ॥ 
मलिङ्गकीटिभि ैर्यत् फलं पूजितैः स्तुतैः। 
तत्फलं समवप्नोति शालग्रामैकपूजनात् ॥ 
शालग्रामशिलाचक्र यो विद्वान् पश्यति धुवम् 
अ्चयेहं ष्णवो नित्यं तस्य पुख्यं निबोध मे ॥ 
कोटिलिङ्गससैयत् पूजितेर्नाहवीतटे । 
काशोवासादुयुगान्यष्टौ दिनेनैकेन तद्धवेत् ॥ 
तस्माद्क्तयैव मद्क्गः प्रीत्य मम पुचक । 
कत्तव्य सवेदा मर्यः शालग्रामथिलाञ्चनम् ॥ 
शालग्रामथिलारूपौ यत्र तिष्ठति केशवः। 
तत्र देवाः सुरा यच्चा भुवनानि चतुदश ॥ 
शालग्रामशिलाग्रे यैः सकलच्छाचं छलं भवेत् । 
वसन्ति पितरस्तेषां विष्णुलोके न संशयः ॥ 
ये पिबन्ति नरा नित्यं शालग्रामशिलाजलम् । 
पञ्चगव्यसद् सतु प्रथितेः किं प्रयोजनम् ॥ 
प्राय्ित्ते समुत्पक्े किं दानैः किसुपोषैः। 
चान्दरायणेः किं हि तादक् पौता पादोदकं 

श्रविः ॥" 
इति पाद्मं उत्तरश्वर्डे १२७ भ्रष्यायः ॥ * ॥ 

कलेर्दशसहस्वर्बानन्तरं स च भारतं त्यक्ता 
यास्यति। यथा,-- 
“शालग्रामो इरे स्तिजंगत्राधश्च भारतम् । 
कलेदंशसदखरान्ते ययौ व्यक्ता हरेः पदम् ॥" 
एति ब्र्मवैवत्तं प्रक्लतिखण्डे ६ भध्यायः ॥ * ॥ 

श्रालम्रा 

तस्योत्य्तिलक्शादि यथा,-- 
“शालग्रामसमुत्यत्ति' खग्ठन्त् परम्ाडइताम् । 
गण्डक्धा प्राक् तपस्त भवन्त्, म्म ददता ॥ 
सर्वाः पुचाः सुखं दातुं जनानामिति ते सुराः+ 
तस्यास्तु तपसा ष्टा त्रद्य विष्णुमदेश्डराः ॥ 
वरं दातुं समुदुयुक्ता वत्रे सा खस्य पुच्चताम्। 
अशक्तास्त वरं दातु तदा गप्तास्तया क्रधा॥ 
प्रतारशं मम सुराः क्षतं यस्मात् पुनः पुनः। 

कोटयोनिं प्रपद्येथाः करुहास्ते द्य्पंश्च ताम् ॥ 
अविचायये वयं शप्तासत्वया यत्तपसोदताः । 
तेन कर्मविपाकेन जड़ा क्ष्णा नदौ भव ॥ 
अन्योन्यश्चापं ्ुत्वेय' महान् कोलाहलो ऽभवत् 
प्रकभ्िताः सुराः सा च ब्रह्माणन्तं व्यलिन्नपत्॥ 
ब्रह्मन् वाहि महाशपादन्योन्यपतितात् क्रुधा 
इति देववचः शुतवा ब्रह्मा शङ्करम् व्रबोत् ॥ 
शिवः प्रोवाच धातारमहं संहारकारकः। 
त्वं ष्टिकनत्ता विष्णुस्तु पालको वुदिमत्तरः ॥ 
स प्रष्टव्यो यथासङ्यसुभयोः सम्भवेदिति । 
इति माहेश्लरं श्रुत्वा वचनं विष्शुरब्रवोत् ॥ 
शशु ब्रह्मन् महादेव गणु टेव गजानन । 
महणौ ब्राह्मणौ ग्राहमातट्नै शापतोऽव्र तु \ 
भविव्यतस्तयोर्रोक्चं भविष्यामि कलेवरम् । 
शोणं भविष्यति यदा तमे टोमल्नसन्धमरवाः ॥ 
पाषाणान्तर्गता कौटा व्याख्या प्रभविष्यथ । 
अदीव गण्डक पुण्या गङ्गातुल्या महानदौ ॥ 
गर्डक्धां गिरिराजस्य दच्िे दशयोजनम् । 
विस्तौ्ण' तन्नु चेतरं पुर्यक्चेवरं मदहोतले । 
चक्रतोधमिति ख्यातं तिषु लोकेषु विश्तम् ॥ 
शालग्रामगता देवा देबो हारावतौगतः। 
उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तवर न संशयः ॥ 
सवदेवप्रोतिकरा भुक्तिसुक्तिप्रदायिनौ । 
भवन्स्यान्तु पाषाणा ये तदन्तगंता सुराः । 
प्रािंतं खं' विना सर्वे वच्कौटा भवन्तिति, 
भरनेनेव तु गण्डक्याः पुच्चलं भवतामपि ॥ 
भविष्यति तदन्तश्च चिड्' तदैवतोदहधवम् । 
विज्ञाय यैऽर्बयिष्यन्ति सा प्रोता तस्य देवता # 
न यन्त्रस्य न मूर्ते न हच्चस्यापि पूजनात् । 
सन्तोषो जायते तेषां गण्डक्यां म ज्नंनाद् यधा॥ 
इति विष्छुवचः श्रुत्वा त्र्या वचनमब्रौत् ॥*॥ 
कोटक् पज्या शिला विष्णोः किच्छिदरा कस्वं 

वज्ञभा। 
किंफलं चाधिकारी च कैन मारगेय तद्द ॥ 
इति ब्रह्मवचः खुत्वा विष्शुवं चनमव्रवौत् । 
स्लीयव्णा शिल पूज्या ब्राह्मणाः सुखाय । 
चजिग्धा शिला मन्सि श्चा सिदिं करोति 

च । 
मेचका कोर्सिता धौताषगरवत् सा यशोडरा॥ 
पाण्ट रूपार्थशमनौ मलिगा पापधौकरा । 
पोता पुच्चफलं दद्यादारव्णा सुतान् हरेत् ॥ 
नौला संदिशते ल्छीं धूमाभा इरतं मतिम् । 
रोगप्रदा रक्तवर्णा सिन्दूराभा महाकलिम् ॥ 
दारिद्रकारिणो वन्छा खमा सर्वाधंसाधिका। 



शालम्मा 

स्थृशा निहन्ति चेवायुः सच्छा खस्पमतिं इरेत् 
पूजाफलं लाञ्छितया निष्फलं लाञ्छनं विना। 
कपिला चित्तवैकल्यं नेतररोगख्च कुरा ॥ ' 
भग्ना भङ्गकरोौ न्न या वहचक्रापमानताम् । 
लचशान्तरह्ोना च देव चक्रा वियोगताम् ॥ 
हदन्म्खखो कलव्रप्रो ठह चक्र सुतान् इरेत्। 
संलग्न चक्रा त्वसुखं बदचक्रा महागदम् ॥ 

भग्नचक्रा तु दारिद्र सवंनाशं त्वधोसुखौ । 
कुष्टादिकं व्यालसुखो विषमा विविधापदम् ॥ 
विक्ततावत्तनाभिख्च विकारान् कुरते बहन् । 
वंशच्छेदो ग्टहख्ानां नारसिंश्चां प्रजायते ॥ 
रेष्ठात्ता दुःखदातौ च यया सुद्धा तथा 

सुखम् । 
यथा च्िग्धास्तथा लच्छोस्तदिभेदादतः सृणु ॥ 
लच्छोहरिः ख विन्नयो यत.पञ्च सचक्रकम्। 
केवला वनमाला वा रहखयानामभोष्टदः ॥९१॥ 
वासुदेवः स विन्न यो यदारं चक्रयुग्म कम् । 
निरन्तरं समं चापि स खतः पापनाशनः ॥२॥ 
सङ्कषंणः स विन्न यः प्राक् पथाचक्रयुग्मकम् । 
संलमग्नपूर्वभागख महद्र; सुशोभनः ॥ २ ॥ 
पर्युखः सच्छचक्रः स्याच्छिदर टौ विचिव्रितम् 
खुखिरान्सर्वडिक्छिद्र पोत इ प्रदायकः ॥४॥ 
अनिर्दस्तु नोलाभो वत्तलच्चातिशोभनः। 
रेखाइयन्त्, तारि षष्ट प्म न लाञ्छितम् ॥५॥ 
केशवः सख तु विज्ञ यस््वकं वा इयमेव वा। 
प्राम्बा पश्चाच्च चक्र स्यात् चतुष्कोण; स भाग्य- 

छत्॥६॥ 
नारायखः श्यामवणंः नाभौ चक्र तधोच्रतम् । 
दौघंरेष्ठासमायुक् दच्चिशे शुशिरं यु ॥ 9 ॥. 
इरिरूपा शिला सा स्याद्यस्या ऊद मुखं 

भवेत् । 
इरिवदृ्टश्यते हारं भुक्तिमुक्तिप्रद तु सा॥८॥ 
परमेष्टो स विन्न य: पञ्मचक्रान्वितस्तु यः। 
विलाति शुक्राभः पृष्ठं च शुषिरं महत्॥८॥ 
विष्णुस्तु छ्ष्णवणेः स्यात् स्थुलचक्र सुशोभने । 
धारोएटरि तथा रेखा दश्यते मध्यदेशतः ॥१०॥ 
नारसिंदस्तु कपिलः णथुचक्रो हडन्मु खः । 
चयो व] पञ्च वा तवर बिन्दवो ग्टहिशां न 

सत् ॥११॥ 
कपिलो नरसिंहस्तु गुड़लाच्ानिभो भेत् । 
स्थुल चक्रदयं मध्यं हार रेखा सुशोभना ॥१२॥ 
महाद्चचिंहो विन्न यः पूर्वो्ेलं चरोरयुतः । 
रेखा केशराकारा मुखं दोघं भयानकम्॥१३ 
लच्छोसिंहो विन्नं यखतुखक्रः सविन्दुकः । 
ूर्वोक्षलच्षणेयुक्तो वनमालाविराजित: ॥१४॥ 
वराहोऽसौ शत्तिलिङ्गे चक्र च विषमे तथा । 
इन्द्रनोलनिभः स्थुलस्तिरेखालाव्छितो भवेत्१४ 
एष्वोवाराहनान्नौ खा या वराहाक्ञतिः थिला , 
श्राभुग्ना चेव रेदेका गतराज्यप्रदायिका ॥१६ 
मद्याख्या सा शिला ज्ञ था बिन्दु्रयविभूषिता 
कांस्वाद्ारा खणनिभा दोषा सा भुक्ति. 

सुक्षिदा ॥१७॥ 

६२ 

शालय्ा 

कूमपाख्या तु शिला पिष वर्तुला चोच्रता भवेत् 
रितं व्णमाषन्तु कौस्तुभेन च चिद्धिता ॥ 
शिन्ताकूग्धः स विज्ञय: कृूम्पाकारस्तु यो भवेत्' 
चक्राङ्किता तथा हन्ता पूजिता सा पदप्रदा॥१८ 
इयग्नोवोड्ूशाकारा रेखा चक्रा समोपगा। 
वडबिन्दुसमायुक्तं एषठ नोरदनोलकम् ॥१९॥ 
न्यः सोम्यहयग्रोवो हयग्रौवासमा शिला । 
दीर्घया लेखया युक्ता रेखा वा तादशो 

भवेत् ॥२०॥ 
इयभर्षः स विन्न यो मुखं यस्य हयाक्लति । 
पद्माक्नति भवेदापि सात्तमालं शिरस्तथा॥२१॥ 
वैकुण्ठस्तिलवर्णाभखक्रमेकं तथा ध्वजम् । 
इारोपरि तथा रेष्ठा पृज्याकारा सुशोभना॥२२ 
ओोधरस्तु तथा देविद्कितो वनमालया । 
कदम्बकुसुम कारारेखापञ्चकभूषितः ॥२२॥ 
वामनः स तु विन्न यो योऽतिद्कस्ख वर्तुलः । 
अरतसोकुसुम प्रख्यो बिन्दुना परिशोभितः ॥२४॥ 
दधिवामननामा तु ऊद्खाधश्चक्रसंयुतः। 
महाय तिरतिङखः सुभत्तः चेमदएयकः ॥२५॥ 
सुदशनस्तथा देवः श्यामवर्णो महाद्युतिः । 
वामपाश्वः तथा चक्र रेखैकंव तु दक्षिणे ॥२६॥ 
सस्राज्जुननामासौ नानारेखामयो भवेत् । 
चक्राकारा यन्रपङक्तिः स नष्टद्रव्यदायकः॥२७ 
स्थ.नलो दामोदरो यस्य मध्यं चक्र प्रतिितम्। 
दू्वाभं इारखङ्गोणः पोतरेखा धनप्रदः ॥२८॥ 
राधादामोदरो ज्ञेय ऊर्धञ्क्रवदिलम् । 
नातिदौघं मुर मध्यं लम्बरेखा स भोगदः॥२< 
दामोदरः स विन्नयो यञ्चक्रदयलाच्ितः। 
स्च्छं भवेच विवरं पूजितः सुखदः सटा ॥२३०॥ 
अनन्तो ब इवर्णः स्याव्रागभोगेन चिद्धितः। 
अनेकचक्रसंभिन्रः सवं कामफलप्रदः ॥२१॥ 
पुरुषोत्तमनामासौ यस्य दिच्लु विदिक् च। 
ऊङन्यास्यानि दृश्यन्ते पुरुशार्थफलप्रदः॥३२॥ 
योगीश्वरः स विज्ञ यो लिङ्गं यस्य शिरोगतम्। 
ब्रह्महत्यादिपापानां नाशको योगसिदिदः॥३३॥ 
पद्यनाभस्तथा रक्तः पड्जच्छचसंयुतः ।' 
तुलस्या पूजितो नित्य दरिद्रस््ोण्वरो भवैत्३४ 
रश्मिज्वालो दिर ्यात्त्न्द्राभः स्फटिको- 

पमः। 
अथवा जायसे नानाखणरेखाभिरन्वितः ॥२५॥ 
गस्डः सतु विन्नंयो मध्यं पक्चदयान्विते। 
सुदीर्घ दश्यते शेवा स सपंविषनाशकः॥२६॥ 
जनां नः स विन्न यः कैवलानिस््,टानि च। 
यस्योदरे तु चक्राणि चत्वारि पिदढढसिक्नत्॥३५ 
लच्छोनारायणो ज्ञयो वनमालाङ्कितोदरः। 
सृच्छद्ारखतुखक्रो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥३८॥ 
इषोकेशः स विन्न यो योऽरचन्द्राक्तिर्भंवत् । 
तमभ्य्च लभेत् सगे विषयं च समो हितान् ॥ 

३९ ॥ 
लच्छोनरहरिन्न'यः छष्णवणेः सबिन्दुकः । 
वामपाश्वं' समे चक्रं ग्हस्थाभोषटदायकः॥8० 
विविक्रमस्तु विन्न यः श्यामवर्णो सडहादुति;। 

शालम्रा 

वामपाश्व चक्रथुम्गमेकरेखा तु दच्तिणे ॥४१॥ 
कष्णो ज्ञ यः शिला क्ष्णा सचक्रा वा विच 

क्रिका। 
प्रदक्जिष्पावत्तक्लतवनमालाविभूषिता ॥ ४२ ॥ 
चतुश््खः स विज्गयो दे चक्र मध्यदेशतः। 
चतसः पाश्च गा रेखा वेद गास्तरागमप्रदः ॥४३॥ 
विष्णोरभेदा इमे प्रोक्ता अत्रैवावाहयेहरिम् । 
विसन्नंयेच्च पूजान्त प्रतिष्ठां नात्र कारयेत् ॥५॥ 
शालग्रामाः समाः पूज्या समेषु दितयं न हि । 
असमा नेव पूज्यन्ते एकः पूज्यतमो मतः ॥ 
शिला दादश यो नित्य भक्तया संपूजयेन्नरः । 
दिने दिने धर्मादिः पापनाशश्च जायते ॥ 
शालग्रामशिलां यस्तु भक्तया संपूजयेब्ररः । 
शतं दिनानि यस्तेन क्तः कामः स सिध्यति ॥% 
शालमग्रामा मत्सखरूपाः सृणु तेषान्तु लक्षणम्) 
यत्सेवनाड्वैदिष्ट मिह लोके परत्र च ॥ 
शिवनामः स विज्ञय: सलिङ्गाकारताङ्गतः। 
सखयग्भुलिङ्गाक्तिमान् मन््सिहिविधायकः॥१ 
त्यम्बकः सतु विन्नयो यो बिन्दुत्रयभरूषितः। 
शूलाकारा तथा रेखा गतपुस्प्रदायकः ॥२॥ 
धूज्नटिः सतु विन्ञयो यत्र रेखा जटासमा। 
तिखो यवर प्रदश्यन्तं सोऽ तो ज्ञानदायक 
शन्भुस्तु पाण्डरो ज्ञ यो बिन्दु कष्णस्तु मस्तके । 
विल्वप्रमाणस्तेजस्ो पूजितः स्त्रोवशङ्करः ॥४॥ 
ईश्वरः सतु विज्ञेयो रक्तो बिन्दुस्तु मस्तके ) 
एकचक्रो दिचक्रो वाभ्यन्तरेऽधञ्च गोपदम्॥५॥ 
खत्युच्यः स विन्न यः स्वल्पद् त्युविनाशकः । 
अधञक्र तटृद्च श्तं ता रेखा विशूलवान्॥६॥ 
चन्द्रगे खरनामासावईचन्द्राक्लतिस्त के । 
मध्ये चक्रहयं तस्य सेवनाद्रीगनाशनम् ॥ 9 ॥ 
रुद्रः स एव विन्न यः कपिलो सू रक्तितः। 
चक्रमध्यं भवेद्र खा मारयेद्रिपुसन्ततिम् ॥८॥भा 
शालग्रामानथो वच्छं शक्ति कोटसमुद्धवन् । 
येषां पूजनतो देवो भवान सुप्रमोदति ॥ 
खौविद्यासा तले चक्रमू छतः प्रदृश्यते । 
वाद्यं घण्टाङ्धितो सूबा खिग्धा ्यामाखिले- 

्टदा॥१॥ 
महाकालोतुसान्ञेया योनिचिहकसमन्विताधर 
दिच्छिद्राद्या सवंशिला विकोेनाङ्किता च या 
यदायुधाक्तिबों' तां देवं तच निहि ओेत् ॥ 
देवोशिला सचक्रा या दच्ञमागेँण तां" यजेत् । 
साधिता वाममार्गेण लोकद यसुखावहा ॥ 
या चकुरडिता देवौ शिला तां वामतोऽचं- 

येत् । 
स्पशेकार्ययण विप्राणां नगभां चोभक्लद्धवेत्॥५॥ 
सौरिशिला दुज्ञ मैव प्रायः कलियुगे सुराः । 
स्फटिकाभा भवेत् सा तु ध््ययुक्ता विमुञ्चति ॥ 
तुलस्योचं स्थिते वज्कि' साभिसिक्ता प्रवर्षणम्ः। 
कुरुते शपथे मिथ्या छते स्यात् कुष्टकारिकष॥* 
गणेशः स तु विज्ञेयः खल्य शुण्डाङ्धितो भवेत् । 
शुर्डाकारा शिला वापि गजाननसमापि वा॥# 
यस्या मध्यं मडचचक्र दच्छचक्रञ्च यद्िशि। ` 

ष "अ ` 
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शालग्रा 

सा शिला तस्य दिक्यस्य सेव्या तदिभ 
राज्यदा ॥५॥ 

अर्ैचन्द्रातिर्यव् दृश्यते शकलइयम् । 
सातु चन्द्रशिला व्राख्लयुक्ता भौमशिला 

मता ॥*॥ 
बाणाकारेण चिद्केन न्न या बुधशिला सुराः । 
दौचंख चतुर श राक्ता गुरुशिला मता ॥१॥ 
पञ्चकोणा तु शुक्रस्य चापाकारा शने्प्रता । 
सूर्पाकारा तु राहोः स्थात् केतोस्तु ष्वज- 

खूपिणौ ॥ * ॥ 
प्राप्ते कलियुगे घोरे वामाचारविभिखिते। 
भच्याभच्यवि चारादिर दिते श्ल च्छसङ्ः से ॥ 
कामक्रोधादिभिर्व्यासे जने स्त्रोभिविनिष्निते। 
क्ष शिष्यः क गुरुम्पन्तः क जपः कर च सिय: ॥ 
अथुताब्दे कलेर्यातै त्यजैदिष्णुशिला महम् । 
तदर्बा्नाहृवोतोयं लद्द वताशिला ॥ 
जप एव कलौ खेयान् शालग्रामा्खं नं यथा ॥ 

इति मेरुतन्तरे ५ पटलः ॥ 
शपि च। 

। 
“डे नाथ ते दया नास्ति पाषाशसटशस्य च । 
कलेन ध्यभङ्गन मम खामो त्या इतः ॥ 
पाषाणदयस्त्वञ्च दयाहोनो यतः प्रभो । 
तस्मात् प्ाषाणसटश सत्व भवेह इरऽघुना ॥ 

ओ्रौभगवानुवाच। 
अहञ्च गेलरूपो च गण्डको तोरसत्निधौ । 
अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तव शापतः॥ 

कमयो वजदंष्राखच तव्र वै। 
तच्छिलाकुडरे चक्र' करिष्यन्ति मटोयकम् ॥ 
एकदारे चतुञ्चक्र वनमाला विभूषितम् । 
नवोननौरदाकारं लच्छोनारायणाभिधम् ॥ 
एकहारे चतुशक्र' नवोननोरटो पमम् । 
लच्छ्रोजनाह नं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ 
हारइये चतु्क्र गोष्यदेन समन्वितम् । 
रघुनाधाभिधं ज्ञेयं वेष्टितं वनमालया ॥ 
अतिन्ञद्रः दिचक्रन्तु नवोननोरदप्रभम् । 
दधिवामनं विन्चेयं ग्टहिणाञ्च सुखप्रदम् ॥ 
अतिन्ुदर हिचक्रञ्च वनमालाविभूषितम् । 
श्वौधरं देवि विच्चेयं ५ ग्टहिणां सदा ॥ 

वत्तृलाकारं रहितं वनमालया । 
पि स्फ्टमत्यन्त न्यं दामोदराभिधम् ॥ 
मध्यमं वत्तलाकारं दिचक्रं बाणविच्ततम्। 
रणशरामाभिध न्यं शरतूणसमन्विलम् ॥ 
चतुदंगचक्र स्थुलच्च नवोनजलदप्रभम् । 
भ्रनन्ताख्यञ्च विन्न यं चतुवगफलप्रदम् ॥ 
मध्यमं सतचक्र्च कवतुणसमन्वितम् । 
राजराजेश्वरं ज्ञ यं राजसम्पत्करं छणाम् ॥ 
चक्राकारं दिचक्रच्च सोकं जलदप्रभम् । 
सगोष्यदं मध्यमच्च विन्न यं मधुसूदनम् ॥ 
सुदर्शनच्चं कचक्र गुप्चक्र गदाधरम् । 
दि चक्र इयवक्ताभं इयग्रोव प्रकोत्तितम् ॥ 
अतोवविस्त,तास्यच्च दिवक्र विकटं सति । 

३४० 

६ 
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नरसिंहाभिषघं ज्ञेयं सद्यो वैराग्यदं दरणाम्॥ 
दिचक्र विस्त तास्यञ्च वनमालासम न्तम् । 
लच्डोन्सिंं विज्ञ यं रद्िणां सुखदं सदा ॥ 
इारदेशे दिचक्रच्च सगोकञ्च समं स्पा टम् । 
वासुदेवञ्च विन्न यं सवकामफलप्रदम् ॥ 
प्रमु सृच्छचक्राञ्च नवोननोरदप्रभम्। 
एषिरे डिद्रबडलं गहिणाञ्च सुखप्रदम् ॥ 
इ चक्रं चैकलग्नं तु घृ यत्र तु पुष्कलम् । 
सङ्षेणन्तु विज्ञ यं सुखदं गृडिणां सदा ॥ 
अनिरुदञ्च पौ ताभ वत्तलच्चातिशोभनम् । 
सुखप्रदं गृहस्थानां प्रवदन्ति मनोषिणः ॥५॥ 
शालग्रामशिला यत्र तच सन्निहितो इरिः। 
तवैव लच्छवं्ति सर्वतो ससन्विता ॥ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च। 
तानि सव्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिला | 
छ त्राकारे भवेद्राज्य वत्तुले च भवेत् यः । 
दुःख शकटाकारे शूलाग्रे मरणं घ्र वम् ॥ 
विक्कतास्ये च दारिद्र पिङ्गले हानिरेव च) 
लग्नचक्र भवेदानिविगोयें मरणं भ्.वम् ॥ 
व्रतं दानं प्रतिष्ठा च खादच्च देवपूजनम् । 
शअालग्रासशिलायाञ्चं वाधि्ठानात् प्र्स्तकम् ॥ 
स खरातः सर्वतीरधेषु सवयज्ञ षु दौचितः। 
सवदाने च यत् पु प्रादच्चिणिय.भुवस्तथा ॥ 
सर्वयन्न षु तीर्थेषु व्रतेष्वनशनेषु च । 
पाठे चतुणां वेदानां तपसां करणे सति। 
तत् पुय लभते नृनं शालग्रामशिला नात् ॥ 
शालग्रामशिलातोयं निल्यं भुङ्क्ते च यो नरः । 
सुरेष्ठितं प्रसादञ्च जन्मसल्युजराहरम् ॥ 
तस्यं स्मरश्च वाज्छन्ति तोयानि निखिलानि च 
जीवन्मुक्तो महापूतोऽप्वन्तं याति इरेः पदम् ॥ 
तत्रेव हरिणा साद मसंख्यं प्राक्ततं लयम् । 
पश्यन्ते व हि दास्येव नियुक्तो दास्यकम्यणि ॥ 
यानि काजिच पापानि ब्रह्मदत्यादिकानिच 
तं दृष्टा च भिया यान्ति वैनतेयमिवोरगाः ॥ 
तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूता वश्ुन्धरा । 
पुंसां लतं तत्पितुणां निस्तरेत्तस्य जन्धनि ॥ 
शालग्रामशिलातोयं शत्य काले च यो लभेत् । 
सवंपायविनिमक्तो विश्णुलोकं स गच्छति ॥ 
निर्व्वाणमुक्ति' लभते कम्यभोगादिमुच्यते। 
विष्णुपादप्रलोनख भविष्यति न संशयः ॥ 
शालग्रामशिलां त्वा मिश्यावाक्छं वेत्त यः। 
स्याति कूद दच्च यावद ब्रह्मणो वयः ॥ 
शालग्रामशिलां तला खकारं यो न पालयेत् 
स प्रयात्यसिपत्रञच्च लत्तमन्वन्तरावधि ॥ 
तुलसोपव्रविच्छेदं शालग्रामं करोति यः 
तस्य जन्मान्तरे कान्तं स््ौविन्चं षो भविष्यति ॥ 
तुलसोपत्रवि च्छेद शद्वं यो हि करोति च । 
भायादहोनो भवेत् सोऽपि रोगो च सषजन्मसु ॥ 
शालग्रामश्च तुलसीं शङ्कश्चं कत्र एव च। 
यो रक्षति महान्नानो स भवेत् खोदरिप्रियः) 
इति ब्रद्मवैवत्ते प्रकृतिखण्डे १९ अध्यायः ॥५॥ 
शूद्राणां तत्पूजनेऽनधिकारो यथाः 

भ्रालया 

“विप्र्षच्चियवरैश्यानां शालय्ामशिलार्चने । 
ढ् [व €~ 

अधिकारो न शुद्राणां. इरेरच्ाचने तया ॥” 
1 (पे 

इति तत्रेव जक्मखरण्डं २९१ भरध्यायः ॥१५॥ 

शालग्रामे सदा विष्णोः खितिस्तत्प,लने विथेषञ्च 
यथा,- 

भूमिरुवाच । 
“डक्ना या; प्रतिमाः सर्व्वाः सुवर्थादिषिनि- 

भिताः 
तासु तिष्ठसि सर्वासु शालग्रामे च सर्वदा.॥ 
कति पूज्या ग्टहादौ च अविशेषस्तु पूजने । 
विशेषो वा भवेत्तन्छ रहस्य' वद् माधव ॥ 

वराह उवाच । 
श्ट लिङ्दय नावप शलम्रामदयं तथा । 
दे चक्र इारकायास्तु नाप सूःदयं तथा ॥ 
शालग्रामशिला भग्ना पूजनया सचक्रका । 
खण्डिता स्फ खितावापि शालग्रामशिला शुभा 
शिलादादश वे देवि णालग्रामसमुद्धवाः । 
विधिदत् पूजिता यैन तस्य पुर ' वदामि ते ॥ 
कोटिदादशलिङ्न्तर पूजितः खरं पङ्कजैः । 
यत् स्थात् इादशकत्पस्तु दिनेन कैन तङ्गवेत् ॥ 
यः युनः पूजयेद्भक्त्या शालग्रामशिला शतम् । 
तत्फलं नेव. शक्तोऽहं वक्तं वेशतेरपि ॥ 
शालग्रामो न स्पष्टव्यो हौनवरीर्वसुन्धरे । 
स्तोशद्रकरसं स्र्णा वच्सपर्णाधिको मतः ॥ 
मोडाद्यः संस्पृशेत् शद्रौ योषिदापि कदाचन । 
स पतेन्नरके घोरे यावटाइतसंञ्नवम् ॥ 
यदि भक्तिभेवैत्तस्य स्नौणां वापि वसुन्धरे । 
दूरादेवास्म.शन् पूजां कारयेत् सुसमाहितः ॥ 
चर शाख्तपानेन सवपापच्चयो भवेत् ॥ 
अभच्यं शिवनिग्याल्यं पत्रं पुष्य फलं जलम् | 
शालग्रामशिलायोगात् पावनं तङ्वैत् खदा ॥ 
दद्याद्धक्ताय यो देवि शालग्रामशिलां नरः 1 
सुज्रणसदितां तेन सपवंतवनाकरा । 
ससमुद्रा भवेदत्ता सत्पाचाय वसुन्धरा ॥ 
शालग्रामशिलायास्तु मौल्यसुद्वाटयेत् क्षचित्। 
विक्रा क्रयक्तां वा नरके बे पतेत् ध्रवम् ॥ 

न शक्येत वक्तं वषशतेरपि । 
एतत्ते कथितं युद्धं प्रतिमास्थापने प्रति ॥ 
शालग्रामे विेषञ्च लिङ्गादोनाच्च यो भवत् । 

दौ विधिश्चापि किमन्यच्छोतुमि च्छसि५” 
इत्यादि वारा रौप्यसौवर्णा्वासःपननामा- 
ष्टायः॥ *॥ अथ शालय्रामशिलामूत्तिनिरू- 
पथम् । 
“चतुरविंशतिमूत्तिः स शालग्रामशिला खितिः। 
इारकादिशिलासंस्ो ध्यं यः पूज्योऽपि वा इरिः॥ 

` मनसोऽभौषितं प्राप्य देवो वैमानिको भवेत् । 
निष्कामो सुकतिमाप्रोति म्रतोष्यायन् स्तुवन् 

अपन् ॥ 
इत्यादि गारुड मूर्ता ध्यानं ४४ ध्यायः॥ 
अपिच) 

“अ्द्वक्रगदापद्मौ केशवाद्खो गदाधरः ! 
खानकौमोदकौचक्रशक्षो नारायणि विभुः ॥ 



शाला 

सचक्रय इनन्नगदो साधवः यौोगदाधरः। 
गदाल्श ङ््च॑क्री वा गोविन्दोऽर््यो गदाधरः ॥ 
पद्चशङ्।सिगदिने विश रूपाय वे नमः । 

शङ्काजचक्रगदिने नमः सङ्षेणाय च ॥ 

सुशहःसुगदालाविषटते प्रयुखम् त्ये । 
नमोऽनिरुदाय गदाशङ्गाज्ञाविविधारिणे ॥ 
नमो गदासिशङ्गालयुक्ततरै विक्रमाय च । 
खासिकौमोदकोपग्मगदिने वामनमूरत्तयै ॥ 
चक्रालशङ्गदिने नमः ओोधरमूत्तये । 
इषोकेश साविगदाशङ्पद्चिन्रमो नमः ॥ 
साजशङ्गदाचक्रपद्मनाभखरूपिणे । 
दामोदर शङ्गदाचक्रपञ्चिन्नमो नमः ॥ 
साविशङ््गदाज्ञाय वासुदेवाय वे नमः। 

शङ्क 1लचक्रगदिने नमः सङ्षणाय च ॥ 
सानशङ्गदाचक्रपुरुषोत्तमम् तते । 
नमोऽधोत्तजरूपाय गदाशङ्क सिपद्िने ॥ 
खि मू त्तये पद्मगदाशङ्गजधारिणे । 
पद्मा शङ्कगदिने नमोसू्वच्य् तम्पूत्तये ॥ 
सश चक्रा गदं जनादनमिडानमे । 

उपेन्द्रं सगदं साविं पद्मशङ्िन्रिमो नमः । 
सूुचक्राजग दाशङ्कयुक्ताय इरिग्यूत्तये। 
सगदाजाविशङ्गाय नमः योक्लष्णमू तये ॥ 
शालग्ामशिलाहारगतलमग्नदिचक्रष्टक् । 
शक्ताभो वासुटेवाख्यः सोऽव्याइः 
लम्नदिचक्रो रक्ताभः .पूवभागी तु पुष्कलः । 
सङ्षणोऽथ प्रदयुखः सूच्छचक्रस्तु पोतकः ॥ 
सदौर्घं एषिरच्छिद्रो योऽनिरुदस्तु वत्तलः। 
नोलो दारि विरेष्ठश्च अथ नारायणोऽसितः॥ 
मध्यं गदाक्लतौ रेखा नाभिचक्रमहोत्रतः । 
षृथचक्रो दटरसिंहोऽथ कपिलोऽव्यात् चिबि- 

न्ुकः ॥ 
अथवा पञ्चबिन्दुस्तत्पूलनं ब्रह्मचारिणः । 
वराहः शक्तिलिङ्गोऽव्यादिषमहयचक्रकः ॥ 
नोलस्नौरेखः स्थलोऽथ कुर्मूत्तिः स बिन्दु- 

मान् । 
क्ष्णः सवत्तलावत्तः पातु वोब्रतण्डकः ॥ 
ओओधरः पञ्चरेखोऽव्यादनमालो गदान्वितः। 
वामनो वत्तलो इस्वो वामचक्रः सुरेश्वरः ॥ 
नानावर्णोऽनेकमूर्तिर्नामभोगो त्वनन्तकः । 
ख्थलो टामोदरो नोलो मध्ये चक्रः सनोलकः॥ 
संकौर्णदारको वोऽव्यादथ ब्रह्म! सुलोहितः । 
सदोघरेखः शषिर एकचक्राम्बुजः थुः ॥ 
एशुच्छिद्रस्थुलचक्रः कष्णो वि्ण.ख बिन्दुवत् । 
इयग्मोवोऽङ शकारः पञ्चरेखः सकौस्तुभः ४ 
वेङ्ण्डो मणिरत्नाभ एकचक्राम्बुजोऽसितः। 
मव्छ) दोर्घोऽम्ब् जाकारो दाररेखख पातु वः॥ 
वामचक्रो दचरेखः श्यामो वोऽव्याचिविक्रमः। 
शालग्रामे इारकायां खिताव गदिने नमः ॥ 
एकेन लचचितो योऽव्याददाधारौ चुद्थनः । 
पएकद्वारे चतुश्चक्रं वनमालाविभूषितम् ॥ 
सखणरेखा समायुक्त गोष्पदेन विराजितम् । 
कदम्बकुसुम कार लच्मोनाराग्रयं विदुः ॥ 

६8 
शलय्ा 

लच्छौनारायणो दाभ्यां चिभिमत्तिस्िविक्रम 
चतुभजखतुब्युह्ो वासुदेवश्च पञ्चभिः ॥ 
प्रद्यक्नः षड़ भिरेव स्यात् सङ्कर्षण इतस्ततः । 
परुषोत्तमोऽष्टभिः स्याब्वव्युदो नवोन्नतः ॥ 
दशावतारो दशथभिरनिरुद्ोऽवतादथ । 
इादशात्मा इादशभिरत ऊडमनन्तकः। 
विष्णोर्म ्तिमयं स्तोत्र यः पठेत् स दिवं 

व्रजेत् ॥ 
दति गारुड .४५ अध्यायः ॥ * ॥ 

अपरञ्च । 
इरिर्वाच। 

“निल कणा शभा स्याच्च चक्राङ्कितिशिला 
चं नात् । 

शालय 

शालग्रामभिरिः, पं, ( शालग्रामस्य गिरिः!) 
शालग्रामोत्पाद कपव्वैतः । यथा, 

वाराह उवाच । 
“कथयिष्यामि तै गद्यं शालग्राममिति अलम् ! 
तस्मिन् केवरं हरो देवो मत्खरूपेण संयुतः ॥ 
शालग्रामे गिरौ तस्मिन् शिलारूपेण तिष्ठति । 
अहं तिष्ठामि तचैव गिरिरूपेण नित्यता ४ 
तस्मिन् शिलाः समयास्तु मतखरूपा न संशयः 
पूजनोयाः प्रयत्नेन किं पुनखक्रलाच्छिताः ॥ 
लिङ्रूपेण तु हरस्तच् देवालये गिरौ । 
शिवनाभाः शिलास्तव चक्रमाभास्तथा शिलाः 
सोभेश्वराधिष्टितस्तु शिवरूपो गिरिः स्मृतः । 
शालय्रामगिरिर्विष्णुरहं सोमेश्वराधिपः ॥ 

रादौ सुदर्शनो मूत्तिं लंच्छोनारायणोऽपरः ॥ 
चिचक्रोऽसावच्यतः स्यात् चतुशक्रतुभृजः । 
वासुदेवश्च प्रद्यु्स्ततः सङ्कषणः स्मृतः ॥ 
पुरुषोत्तमो छष्टमः स्यात्रवव्युदो दशातकः। 
एकादशोऽनिरुदः स्यादादशो दादशात्मकः ॥ 
अत ऊष्ुमनन्तः स्याचत्रौ रेकादिकोः क्रमः । 
सुदशनः व्या लक्धिताश्च पूजिताः सवकामदा 
शालग्रामशिला यत्र देवो इारवतोभवः । 
उभयोः सङ्गमो यच तत्र सुक्तिनं संशयः ॥* 

इति गारुड ६५ अध्यायः ॥५॥ 
चेत्रविशेषः - यथा,- 

धरणुगरवाच । 
“भगवन् देवदेवेश शालङ्धायनको सुनिः। 
किं चकार तपः कुर्वन् तव चेतरं विमुक्तिदे ॥ 

वारा उवाच । 
अथ दोण कालेन स ऋषिः संसितव्रतः । 
तप्यमानो यथान्यायं पश्यते शालमुत्तमम् ॥ 

तयोः पवतयोर्यो वै शिला विष्णुशियाभिधाः ॥ 
रेवया च छतं पूर्वै तपः शिवसुतुष्टिदम् । 
मम त्वच्छटृशः पु्लो भूयादभिहितस्तया ॥ 
शरदं कस्यापि न सुतः किं करिष्यामि चिन्त 

यन् 1 
रेवायास्तु वरो देयसत्ववश्यं खगलाञ्छन । 
नि्ित्वैवं तदा प्रोक्त प्रसन्नं नान्तरातमना ॥ 
लिङ्रूपेण ते देवि गजननपुरस्तः । 

गमे तव वसिष्यामि पुच्चो भूत्वा शिवप्रिये ॥ 
मम त्वमपरा मूर्तिः ख्याता जलमय शिवा । 
शिवशक्तिविभेदेन श्रावामेकचर संखितौ ध 

दत्तवरा रेवा मल्सान्निध्यमिद्ागता ) 

रेवाखण्डमिति ख्यातं ततः प्रति गोपते ॥भ 

गण्डक्यापि पुरा तघ्त' वर्षाणामयुतं विधै । 

शौर्य पर्णाशनं क्त्वा वायुभक्ताप्यनन्तरम् ॥. 
दिव्यं वर्षशतं तेपे विष्णुः चिन्तयतो तदा । 
ततः साक्ताज्जगन्राथो इरिर्भक्तजनप्रियः ॥ 
उवाच मधरं वाक्य" प्रीतः प्रणतवव्छलः। विखामं कुरुते तव द्रष्टुकामोऽथ मां सुनिः। 

मायया मम मूढात्मा शक्तो द्रष्टुं न मामभ्यरत् ॥ 
ततः पूर्वश पार्श्वेन तस्य शालस्य सुन्दरि । 
वैशाखमासहादश्यां मदर्शनसुपागतः ॥ 
दृष्टा मां तत्र स मुनिस्तपस्मौ शंसितव्रतः । 
तुष्टाव वेदिकः सक्तं : प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ 
ततोऽहं स्तयमानो वे ऋषिसुख्येन सुन्दरि । 
प्राप्तोऽच्ि परमां प्रोतिं तमवोचं ततः ऋषिम् 
तवाखमे महाभाग खित्वा त्वं तपसां निधै। 
पुचचेण परमप्रीतो मत्क्तेतरे मस्मो भव ॥ 

गण्डक ! त्वां प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्ितेऽनघे 

अनवच्छिन्रया शक्या वरं वरय सव्रते । 

किं देयं तददखाश परोतोऽस्मि वरवरिनि # 

गरण्डक्यपि पुरो दष्टा शह्चकुंगदाधरम् 
दण्डवत् प्रणता भूत्वा ततः स्तोतव प्रचक्रमे ॥ 

अहो देव मयः दृष्टो दुदर्शो योगिनामपि ) 
त्वया सव्व मिदं ष्टं जगत् श्थावरजङ्गमम् ॥ 

ततो हिमांशे खादेव लोकतारिशौ। 
प्राद्ललिः प्रणता भूत्वा मधर | 

अन्यच्च गुध वदामि शालङ्ायन तच्छणु । 

तव पत्या प्रवच्छामि धैनेतत् चेत्रसुत्तमम् ॥ 
शालग्राममिति ख्यातं तत्रिबोध सुने शुभम् । 

योऽयं ठक्तसत्वया दृष्टः सोऽहमेव न संशयः ॥ 
एतत् कोऽपि न जानाति विना देवं महैश्बरम् 
एवं तस वरं दत्तवा शालङ्यनकाय वे॥ 
चश्यतस्तस्य वसुधे तव्रं वान्तदितोऽ भवत् । 

३ दिशतः कत्वा जगाम स्वाश्रमं मुनिः ॥ 
मम तद्रोचते खानं गिरिकूटशिलो्ये । 
शालग्राम इति ख्यातं भक्तससारमोत्तणम् ॥” 

इति वाराहे शालग्रामन्तेवरमाडात्ममवणंन- 

यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो मे वाञ्छितो वरः । 

सम गभं मतो भूत्वा विष्णो मत्पुत्चतां ब्रज ४ 

ततः प्रसन्नो भगवान् चिन्तयामास गोपते । 

किं याचितं निच्रमया नित्य मत्सङ्गलुब्धया ४ 

दास्यामि याचितं येन रोकानां भवमोच्णम् 

इत्येवं कपया देवो निधित्य मनसा खयम् ४ 

गण्डकीं कथयामास शृणु देवि वचो मम । 

शालग्रामथिलारूपौ तव गभ गतः सदा ॥ 
तिष्ठामि तव पुच्चतवे भक्तानुग्रहकारणात्। 

मव्सातरिध्याब्रदोनां त्वमतिखेष्ठा भविष्यसि ॥ 

दशनात् स्मथंनात् सानात् पानाच्च वावगा 

नामाध्यायः ॥ मात् । 



श्ालभ 

इरिष्यसि महापापं वाङ्मनः कायसम्भवम् ॥" 

इति वाराहे सोभेश्वरादिलिङ्गमहिमावसुक्ति- 

चेवरविवेश्यादिमहिमानामाष्यायः ॥ 

आालङ्टङ्कटः, पु, सकेशोरा क्सः । स विव्युत्- 
केशिभायाशालङ्कटङ्टायाः पुचः। इति 

वामनपुराणम् ॥ 
शलद्धायनः, पु, (गलङ्स्यापत्यम् । “नडादिभ्यः 

फक्!” ४।१।९९. । इति फक्!) सुनिविशेषः। 

मन्दी । इति मेदिनो ॥ 
शलङ्कायनजीवस;, सो, व्यासमाता । यथा,-- 

“व्यासस्याम्बा सत्यवतो वासवो गन्धकालिका। 

योजनगन्धा दाैयो शालङ्ायनजोवसख; ॥” 
इति डेमचन्द्रः ॥ 

ओलङ्धिः, पुं, मुनिभेदः । _ यथा, - 

““विष्टोऽरुन्धतोनाथो मैवावरुणिरित्यपि। 
आलातुरोयः थालङ्धि्दाकोपुचस्तु पाणिनिः ॥» 

इति जटाधरः ॥ 

आलजः पु, ( शालाञ्जायते इति । अन् + डः। ) 

आलमत्स्यः। यथा । शालः शालजगजैकौ । 

इति शब्द्रन्नवलो ॥ 
आलनिर्यासः, पु, ( शालस्य निर्यासः । ) सजे 
रसः । धुना इति भाषा । तत्पथायः ।भालनः 

> सज; ३ सर्जरसः ४। इति रत्नमाला ॥ 

धूनकः ५ वद्धिवहञभः ६ सजंमणिः 9 । इति 
विकार्डगेषः ॥ 

शालपर्णी, स्रो, (शालस्य परवत् पशमस्याः । 

ङगोष् ) इच्चविथेषः । थालपायो इति भाषा। 
तत्पञ्चायः। खुदनलार सुपत्रौ २ सिरा |
 

कुमुदा £ गुहा ७ धरूवा ८ विदारिगन्धा < 

श्श्मतौ १० स॒परिका ११९ दीर्घमरूला १२ 
दौधैपविका १३ वातन्नौ १४ पौतिनो १५ 

तनौ १६ दधा ९७ सर्व्वानुकारिणो १८ 
शोफन्नौ १८ सुमगा २० देवो २१९ निखला रर 

बरोहिपणिका २२३ समूला २४ सुरूपा २५ 

शभपव्िका २६ सपर्ण २७ शालिपत्रौ र 

आलिदला २८. । इति राजनिर्घण्टः । विदारो 

३„ सालपर्ी ३१ । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 
अस्या गुशाः। ग्राहित्वम्। कफपि तनाशि- 

त्वच ! इति राजव्ञभः ॥ तिक्तम् । गुरः 

त्वम् । उष्यत्वम् । वातदोषविषमच्नरमेाओेः- 

ओकसन्तापनाभित्वञ्च । इति राजनिर्घण्टः ४ 

६५ 
शालिः 

= । (यथा, राजतरङ्गि- 

शयाम् । २।६६। 

“भ्रलोलकौत्तिकज्ञोलदुकूलवसनोच््वलाम् । 
बभार यङ् जस्तम्भो जयग्रोशालमच्जिकाम् ॥") 
वैश्या । इति जटाधरः ॥ 
लभन्नो, स्तो, काष्टादिनिश्धितपुतिका। इति 

हेमचन्द्रः ॥ 
> पुं, लोघ्र । इति शब्द्रव्रावलो ॥ 

शालवेष्टः, पु, (शालस्य वेष्टो नि्याखः।) शाल 
निर्यासः । इति विकारण्डशेषः ॥ 

शालसारः, पु, (शालस्य सारः ।) दमः । द्गः: । 

इति विश्वः॥ 
शाला, स्तो, ( भो + “बाइलक्षात् श्यतेरपि 

कालन्।* इस्युज्वलद तोत्ता कालन् ।१।११७1 

ग्टम् । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते ।८।८।१६। 

इक्तस्य स्कन्धशाखा । ग्टदेकदेशः । इति 

मेदिनो ॥ 
शालाक, [न्। पुं, भ््रवैद्यः । नापितः । गेल 
धारौ । इति केचित् ॥ 

को, स्तो, पुत्तलिका । इति शब्दरल्रावलो॥ 

यालाजिरः, पुं, क्तौ, सरावः। इति हेमचन्द्रः 
शब्द्रत्रावलो च ॥ ४ 

शालाच्चिः, स्तो, शाकभेदः । इति शब्दरब्रावलो 

शालानो, सो, विदारौ । इति शब्दर ब्ावलो ॥ 
\+ पु, ( शालाया खगः । ) शगालः । 

इति हारावलो ॥ 

इस्तिनखः। सोपानम् । पच्चिपच्ञरः। इति 

नेदिनो ॥ 
हकः, पुं(शालायां टह शाखायां वा हक 

व ।) वानरः । कुकुरः । गालः । इत्यमरः ॥ 

खगः । इति शब्ट्रत्रावलो । विडालः! इति 

राजनिर्घण्टः ॥ 
; पुः शशातौति । भ + बाइलकात् इञ् । 

रस्य लत्वम् |) गन्धमाव्जौरः। इति मेदिनो ॥ 

कलमादिधान्धम् । षष्टिकादिधान्यम् । इत्य- 

सरः ॥ तत्पायः! मधुरः२ । रुच्यः २ त्रोहि- 

ठः ४ कृपपियः ५ धान्धोत्तमः ६ कदारः 9 

सुकुमारकः ८। पुस्तकान्तरे मधुरसखथाने कलम 

इति पाठः। स तु दशविधः। यथा- 

अपिच । ““राजान्रषष्टिकसितेतररकमणर्ड- 

“भरालपरथी खवरा सौम्या विपर्णीं पोवरा स्थूलाशुगन्धतिरियादिकथालिसंत्नाः। 
+ मुहा । | ब्रौडिस्तथेति दशधा भुवि शालयः स्य 

विदारिगन्धा दौ्बाङघन्दीव^पवां मत्यपि ॥ | स्तेषां क्रमेण गुणनामगणं वरवोमि ॥" 

शालपर्णो 1. इति राजनिर्घण्टः ॥ 

ओोषदोषच्रयरो वु इच्छ का रसायनो । अर्य गुणाः । 
तिक्षा विषरो खादुः चतकाशल्लमिप्रणत् ॥* | “शालयो मष्ठराः भोता लघुपाका बलावहाः । 

इति भावप्रकाशः ॥ | पित्तन्नाञचानिलकफाः चिग्धा बचाल्पवशचं सः ॥* 

श्रालभन्चिका, स्नो,( शालेन भज्यते निर्मीयते इति इति राजवज्ञभः ॥५॥ 

भनम्ज + “कर न् भिच्धिसं न्नयोरपूवंस्यापि ।” अथ शालिधान्धलक्रणम्। 

डष्या० २।३२ । इति करन् । टापि अरत इत्वम् । 

भ. 17 

“धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यटौ पकैः।”) 

र, ज्ञी, (शालां ऋच्छतोति । ऋ + अण् 

"कच्छेन विना शक्ता ईमन्ताः शलयः स्मृताः॥ 

शा लिप 

शालीनां नामानि यथा, 
“रक्तशालिः सकलमः पाण्डकः शकुनाटहतः ¦ 

सुगन्धकः करहमको महाशालिख दूषकः ॥ 

पुष्याण्डकः पुण्डरोकस्तथा महिषमस्त क' । 

दोर्घशुकः काञ्चनको हायनो लोध्रपुष्पकः 1 

इत्याद्याः शालयः सन्ति बहवो वददे जाः ॥” 

अथ तेषां गुणाः । 

“शालयो मधुराः चखिग्धा बल्या बहाल्पवञ्चसः ! 

कषाया लघवो रुच्या खर्य्या हष्याख बु हणा? 
अल्यानिलकफाः शोताः पित्तन्ना मूवरलास्तथा । 
शालयो दग्धभूजाताः कषाया लघुपाकिनः ॥ 

खृष्टमूतपूरोषाच रुक्ताः प्न सापकषणाः। 
केदारा वातपित्तघ्ना गुरवः कफशुक्रलाः ॥ 

कषाया अल्पवच्ं स्का सधुराख बलावहाः ॥” 
कैदारा क्रष्टचे्रजा उपा: । 

“सयलजाः ख्वादवः पित्तकफन्ना वातवङ्किटाः । 

किञ्ित्तिक्ताः कषायाञ विपाके कटुका अपि" 
स्थलजा अक्तष्टभूमिजाः खयंजाताः । 

“वापिता मधुरा द्या बल्याः पित्तप्रणाशनाः॥ 

श्वं अलााल्यवच स्का: कषाया गुरवो हिमाः॥” 
वापिताः कष्टकचेतरे भक्लष्टक्ेतरे च । 
'वापिकेभ्यो गुरः किच्िद्ोनाः प्रोक्ता भ्रवा- 

पिताः ॥” 

छ्टचेते भकछ्लषटकचेत्े च । 

“्ोपितास्तु नवा ह्या: पुराणा लघवः 
ख्मताः। 

रोपितारोपिता भूयः शोघ्रपाका गुणाधिकाः ॥ 

छिब्ररूढ़ा हिमा रूक्षा वराः पित्तकफा- 
पाः} 

बदविट्काः कषाया लघवचास्पतिक्तकाः ॥” 

अथ रक्ञशालेगुणाः ॥ 
*रक्ञशालिर्वरस्तेषु बल्यो व्यं स्नरिदोषजित् । 

चन्लष्यो मूत्रलः खयः शक्रलम्त॒ड्ल्वरापदः । 

विषव्रणष्वासकासखदाहनुदष्िपुटिदः । 

तस््ादल्पान्तरगु णाः शालयो महदादयः ॥” 

रक्तश्यालिः दाउदशखानो इति मगधदेशे प्रशिः 

इति भावप्रकाशः ॥ ( पकौ । इत्युणादिहठत्तौ 
उज्वल: । ४ । १२० ॥ ) 

, ख्ो,(शालिरेव । खारथे कन् ।) विदा- 

दिका। इति ॥ 

{भालिष्खः, पु, शाकविशेषः । शाख्या इति भाषा। 

तत्पर्यीयः । शालच्चः२ शितसारः३ पत्रकषष्टः ४ 

लोदसारकः ५। भस्क सुशाः । दौपनत्वम् । 

| तिक्षत्वम् । ् नौहार्थःकपफवातनाशिलवश्च । इति 

राजनिधंण्टः ॥ < 

्ी, सो, ( शालिख्च + स्यां ङौष् । ) 

शाकमेदः। शाश्च इति भाषा । भस्य प्रमाणं 

शौल्फशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 
शालिनौ कर णं, क्तौ,न्यग्भावनम्। इतिं चिकाण्ड- 

ओषः ॥ तिरस्कार इति यावत् ॥ 

शालिपर्थो, सनो, ( शालेरिव पर्णानि यस्याः । 

ङलोष् ।) माषपर्णी । इति रालनिचं ष्टः ॥ 



शासेया 

शालिपिष्ट, ज्ञौ, (शालेः पिष्टमिव शुश्रत्वात् !) 
स्फटिकम् । इति जिकाण्डशेषः ॥ 

शालिवाहनः, पु, राजविधेषः। स तु शककत्त 
विक्रमादित्य शतरुञ्च ॥ 
शालिक्ोत्रः, पु, घोटकः। इति चिकाण्ड गेषः ॥ 
शालो, [न्] वि, (शालास्यास्तोति। इनिः । ) 
शालाविशिष्टः पदान्ते युक्तवाचकः। यथा,-- 

““चन्टनचश्ितनोलकलेवरपौतवसनवनमालो । 
केलिचलन्णिकुष्डलमर्डितगख्डयुगम्मित- 

शालो ॥” 
इति जयदेवः ॥ 

(श्ाध्यः। यथा, भागवते । २।२४। १। 

““दायालुः णालिनोमाइ शक्ताभिर्व्याद्तं 
स्मरन् ॥*) 

शालो, स्तो, कष्णजोरकः। इति राजनिष र्टः ॥ 
शालीनः, वि, (णालाप्रवैशनमङहेतोति । शाला + 
“शालोनकौपौने अष्टष्टाकाययोः।” ५।२।२० 
इति खञप्रत्ययैन निपातनात् सिदम्। ) 
शर्ट । इत्यमरः ॥ (यथा, माकं ण्ड ये ।४९।९ 
“श्रथ नित्य श्डदस्येषु शालोनेषु चरेद्यतिः॥”) 
शालासम्बन्धौ च । 

शालोना, स्त्रो, ( शालोन + टाप् । ) मित्रया । 
इति राजनिघं ण्ट; ॥ 

शानु, क्ञो,(खणाति शोतागमे । शृ + वाइलकात् 
चअुष्ए रेफस्य लत्वश्च । इत्यु्वलः । १।५। ) 
भालूकम् । इति शब्दरल्नावलो ॥ 

शालुः, पु, (गर + जुष् रेफस्य लत्वच्च ।) कषाय- 
द्रव्यम् । चौर काख्यौषधिः। इति मेदिनो ॥ 
मेकः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शालुकं, ज्ञी. कुमुदादिमूलम्। तत्पर्यायः । पङ्क- 
शूरणम् २ शालुकः ३ शालु ४। इति शब्द्- 
रब्रावलो ॥ 

शालुकं, ज्ञी, (शल + “शलिमण्डिभ्यामूकण् ।” 
उणा० 8।४२। इति ऊकण् । ) कुमुदादि- 
मूलम् 1 इत्यमरः ॥ जातौ फलम् । इति राज- 
निधं ष्टः ॥ 

शालुकः, पु, (शल + “शलिमण्डिभ्यामूकण् ।” 
उणा० ४। ४२.। इत्यकण् ।) कुसुदादिग्रूलम्। 

इति विकार्डशेषः ॥ ( यथा, हडत्स हिता- 
याम् । ४९।३। 
“मिथुनेपि 
मण्डूकः इति राजनि खटः ॥ 

आालुरः, पु , शलते कञवेन गच्छतोति। शल + 
“.खन्निपिच््रादिभ्यः ऊरोलचौ ।*उणा० ४।९०। 
इति ऊरः ।( मेकः । इत्यमरः ॥ 

शालेय, चि, (शालोनां चेवम् ! शालि + “ब्रौहि- 
शाख्योटंक ।” ५।२।२। इति दक्.।) शाच्युद्धव- 
चे्रम् । इत्वमरः ॥ शाला सम्बन्धि गालसम्बन्धि 
च॥ 

शालेयः, पु, मधुरिका इत्यमरः ॥ 
लेया, सनो, ( शालेय + टाप् । ) भिच्रेया । 
इति राजनिघ र्टः ॥ 

| नि्त्तिश्ेति ता नद्यः ्म,ताः पापराः 

६६ 
शाल्मलः 

शालोत्तरोयः, पु, (शालोत्तरे ग्रामे भवः । शालो 
श + छः ।) पाणिनिसुनिः। इति विकाण्ड- 

¦ ॥ 
;, पु, शाश््लोहक्ः । इति शब्द्रल्ना- 

वलो ॥ (यथा, मह्ाभारते। ३।६४। ३। 
“अन्लुनारिष्टसञ्छन्र' स्यन्दनेख सशाल्प्लेः ॥*) 
दोपविण्शः, इति शब्दमाला ॥ तदिवरणं 
यथा,- 
“अत ऊक प्रवच्यामि शास्पमलस्य निबोधत । 
शास््मलो दिगुणो हौपः क्रौश्चदोपस्य विस्तरात्॥ 
परिवाय ससुद्रन्तु दधिमण्डोदकं खितः। 
तच पुष्या जनपदाश्चिराच्च ज्यते जनः ॥ 
कुत एव सुदुरभिं्ं ्षमातजोयुता हि ते । 
प्रथमः सूखसङ्ाशः सुमना नाम पर्वतः ॥ 
पौतस्तु मध्यमस्तव्र शातकौग्धमयो गिरिः। 
नाज््रा सरवेसुखो नाम दिव्यौषधिसमन्वितः ॥ 
इतीय व सौवर्णो अङ्कपव्रनिभो गिरिः। 
स नाच्ना रोहितो नाम दिव्यो गिरिवरो 

महान् ॥ 
सुमनाः कुशलो देशः सुखोद कः सुखोदयः । 
रोहितस्तु ठतौयस्तु रोदिशौ नाम विच्ुतः ॥ 
तत्र रत्रान्यरेकानि खयं रक्षति वासवः । 
प्रजापतिमुपादाय प्रसन्नो विधिवत् ख्यम् ॥ 
न तच्र नद्यो वषै वा शौतोष्णञ्चैव तद्दिधम् । 
वर्णाश्रमाणां वाना वा व्रिषु दोपेषु विव्ये ॥ 
न ग्हंन च दण्डोऽस्ति ईर्व्यासूया भयं तथा । 
उद्धिदान्धुदकान्यव्र गिरिप्रस्रवणानि च ॥ 
भोजनं षड़ रसं तत्र तेषां खयमुपख्ितम् । 
अरधमोत्तमो न तेष्वस्ति न लोभो न परिग्रहः॥ 
अरोगा बलवन्तश्च एकान्तसुखिता; प्रजाः । 
विंश दर्षसडख्ाणि मानसीं सिदिमाख्िताः ॥ 
खस्मायुःखरूपञ्च धर्म श्वय्ये तथैव च । 
शाल्प्मलाय्येषु विज्ञ यं दोपिषु विषु वंशः ॥ 
व्याख्यातः शाल्प्मला दानां दो पानान्तु विधिः 

शभः । 
परिमण्डलस्तु स दो पश्चक्रवत् परिवेष्टितः । 
सुरोदेन समुद्रं ण दिगुणेन समन्वितः ॥” 

शाल्मलौ 

| ब्राह्यणाः प्रोक्ता राजानारुणास्तथा। 
पौता वैश्यास्तथा कणा हौपेऽस्मिन् हषला 

दिज्ाः ॥") 
इति कौ' भुवनविन्यासै ४६ अध्यायः ॥ * ॥ 
मोचरसः । इति रन्रमाला ॥ 

शाल्मलिः, पु स्तो, ठक्षविेषः । शिमुल इति 
भाषा ॥ (यथा मनौ । ८ । ४६। 
“शास््मलोन् शालतालांअ क्लौरिशदैव पाद- 

घान् ॥"*) 
तत्र्य्यायः । पिच्छिला २ पूरणौ ? मोचा ४ 
खिगायुः ५। इत्यमरः ॥ दुरारोडा £ शास्म 
लिनौ ° शास्मलः ८। इति शब्दर ब्रावलौ ॥ 
तुलिनौ < कुक्कुटौ १० रक्तपुष्या ११ कण्ट 
कारौ १२ मोचनो १३। इति जटाधरः ॥ 
चिरजोवो १४ पिच्छिलः १५ रक्तपुष्यकः १६ 
तूलषच्तः १० मोचाख्यः १८ कण्टकद्रुमः १८. 
रत्तबेत्यलः २० रम्यपुष्यः २! बडवीयः २२ 
यमदूमः २२ दौघदहुमः २४ स्थुलफलः २५ 
दोौयुः २६। इति राजनिर्घण्टः ॥ कण्ट- 
काष्ठः २७। इति भावप्रकाशः ॥ भस्य गुणाः । 
पिच्छिलत्वम् । हष्यत्वम् । बस्यत्वम्। मध्- 
रत्वम् । शौोतलत्वम् । कषायत्वम्। लघुत्वम् । 
लिग्धत्वम् । श॒क्र अवदैनत्वच्च । तद्रसगुणाः । 
ग्राहित्वम्। कषायत्वम् । कफनाशित्वश्च ॥ 
तत्पुष्यं फलञ्च तददिधम्। इति राजनि र्टः । 
“शाल्मलो ओोलता खाहौ रसे पाके रसायनो । 
श्ल अला खिग्धबोजा च ह'हणौ रक्तपित्तजोत्॥ 
शाल्मलौ पुष्यशाकन्तु छतसेन्धव साधितम् । 
प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशयः ॥ 
रसे पाक्त च मधुरं कषायं शोतलं गुर् । 
कफपित्ताख्जिदग्राहि वातलच् प्रकोत्तितम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
नरकविशेषः। तत्र शाल््रलिकर्टकैः पौद्यन्ते ॥ 

शाल््मलिकः,पु , (शाल्मलो + “वुच्कण कठजिति।” 
४।२।८०। इति कुमुदादित्वात् ठक् । ) 
रोदितकटक्तः । इति राजनिघ टः ॥ 

शाल््रलिनो, सनो, शास्पलिहत्तः । इति शब्द्- 
दति मद्छपुराणे भुवनकोषे सपदोपनिषेयनं 
नाम १०० अध्यायः ॥*॥ भ्रपिच। 
“द््दोपप्रमाणात्तु दिगुणेन समन्ततः । 

रत्रावलो ॥ 
शाल््मलिपव्रकः, पु, ( शाख्मलिपव्रभिव पतरं 
यस्य ।) सप्तच्छद ह्च: । इति राजनिघं ण्ट ॥ 

संवेथ्यं ् ुरसाश्चोधिं शाल्मलिः संव्यवख्ितः ॥ ५पु, (शाल्मलौ हके तिष्ठतीति । खा 
सघ वर्षाणि ततैव तत्रं व कुलपर्वताः । 
ऋज्वायताः सुपर्वाणः सप्त नद्य सुव्रताः ॥ 
कुमुदशोब्रतच्चैव ढतोयश् बलाहकः । 
द्रोणः कस्तु महिषः ककुदान् सप्त पर्वताः ॥ 
योनितोषा विष्टा च चन्द्रा शक्ता विमोचन 

शिवाः ॥ 
न तषु विद्यते लोभः क्रोधो षा दिजसत्तमाः । 
म् चैव।स्ति युगावखया जना जोवन्त्यनामयाः ॥ 

+कः । ) गरुडः । इति राजनिघः खटः ॥ 
शाल्मलो, स्तो, (शाल्मलि + छदिकारादिति वा 
ङष्।) शाल्मलिहत्तः। इत्यमरः ॥ शलति 

दर्बात् दूरं गच्छति शाल्मलिः । थल ज गतौ 
नास्नोति मलिण इदि; । इयोरि्युक्त स्लौपचे 
पाच्छोणादौति ईपि शस्मरलो च शात्मलिख्चति 
केचित् तन्ते विभाषया ठदिः। शत्प्लो रक्त- 
पुष्या च कङुटौ चिरजोविका इति कोषान्तर- 
मिति मुकुटः । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 

यजन्ति सततं तवर वर्था वायु सनातनम् । \ [न्] पु, (आा्प्रलः भ्रा ग्रयत्वेनाख्य- 

तेषां तस्या सायुज्यं स्वारुप्यञ्च सलोकताम् ॥ स्येति इनिः ।) गरड: । इति विकाण्डगेषः ॥. 



शावरः 

शाल्यलोकन्दः,पं,(शाल्पल्धाः कन्दः ।) शाल्पमलि- 
हत्तमूलम्। तत्प्व्यायः। विज्ञुलः २ वन- 
वामकः ३ वनवासी ४ मलन्नः ५ मलन्ता६। 

६9 

शास 

“संपूज्य प्रेषणं कुर्यात् दशम्यां शावरोर्मवैः ॥ 
इति तिध्यादितक््लम् ॥ 
| तास््रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

अस्य गुणाः । मधुरत्वम्। मलसंग्रहरोधजय- [शावरो, स्त्रो, शूकशिम्बो । इति मेदिनो ॥ 
कारित्वम् । शिशिरत्वम् । पित्तदाहात्तिशोफ- 
सन्तापनाशित्वच्च । इति राजनिघण्टः ॥ 

शाल्प्मलोफलः,पु,( शाल्मल्याः फलमिव फलं यस्य) 
तेजःफलहन्तः । इति राजनिघंर्टः ॥ 

शास्प्लोवेष्टः, पु, (शाख्या वेष्टः ।) शाल्प्रलि- 
निर्यासः । शिमुल भ्राठा इति भाषा ॥ तत् 
पर्व्यायः । पिच्छा २ । इत्यमरः ॥ मोचरसः ३ 
शाल्प्रलः ४ :५। इति रत्र 
माला॥ मोचस्वावः ६ मोचनिर्यासः ७। 
अरस्य गुणाः । 
“मोचख्नावो हिमो म्रादहो लिग्धो हष्यः 

कषायकः । 
प्रवाहिकातिसारामकफपित्ताख्लदाइनुत् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शालयलोवेष्टकः, पु, (शास्पमलोवेष्ट + सवार्थे कन् ।) 
शाख््मलोवेष्टः । इति रत्रमाला ॥ 

शाल्वः, पु, देशविशेषः । यथा, 
शाल्वास्तु कारकुक्चौया मरवस्तु दशेरका 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
राजविशेषः। इति महाभारतम् ॥ ( भोखेण 
सद्धा स्य युद्त्तान्तो महाभारते भादिपवणि 

~ १०२ अध्याये तथा कष्णन सहास्य युद 
छनत्तान्तस्तव्रैव वनपवणि १५ भअध्यायमारभ्य 
द्रष्टव्यः ॥ ) 

शल्वणः, पुं, वातन्नौषधगगविथेषः । यथा, - 
काकोल्यादिः स वातन्नः सर्वा्हद्रव्यसंयुतः । 

सानृपोदकमंसम्तु सवख इसमन्वितः ॥ 
सुखाष्णः स्यष्टलवनः शासश; परिकोत्तिंतः। 

. तैनोपनाहं कुर्वीत सवदा वातरागिणाम् ॥ 
इति सुखरुते विकित्सितख्ाने ५ ्रध्यायः ॥ 

शावः, पु, ( व्यते प्राप्यते इति । शव गतौ + 
घञ् ।) शिशुः । इति शब्द्रन्रावल्लो ॥ (यथा, 
रधुवंशे। ६।३। 

““सिलाविभङ्गध गराज शावः 
तुङ्ग नगोक्छङ्गमिवारुरोह ॥” 

शवस्यायम् । शव + अण् । ) शवस्षम्बन्धिनि, 
वि॥ यथा.-- 
“ग्रहे शावमाशौचं विमुक्तौ सौतिकं स्मृतम् । 
तयोः सम्पत्तिमातेण उपर्श्य क्रियाक्रमः॥ 

इति तिष्यादितच्छं ब्रह्माण्ड पुराणम् ॥ 
शावकः पुं, (शाव एव । खां कन् ।) शिष्यः । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, हडइत्छ हितायाम् । ४८ । 
१३। 
दत्ताभयखगख्गशावकेषु तेष्वा खमेष्वथवा ॥”} 

शावरः, पु, ( शवराशामयम् । शवर + अरण । ) 
पापम् । अपराधः । लोघ्रहच्तः। इति मेदिनो ॥ 
शवरसखामिक्लतभाष्यविशेषः। शिवक्षततन्त्र 

शावरोत्तवः, पु, (शावराणासुस्वः।) श्छ च्छ- 
क्तोक्छवः। यथा,- 
पूजयित्वा महाष्टम्यां नवम्यां बलिभिस्तथा । 

विखज्नयेत् दशम्यां तु शवे शावरोत्छवेः ॥ 
अन्तःपादो दिवाभागे वशस्य यदा भवेत् । 
तदा संप्र षणं टेव्या द शम्यां शावरोत्सवेः ॥ 
रागिणोभिः कुभारौभिर्वेश्याभिनंर्तकस्तथा । 
शङ्कतूनिनादेख खदङ्खः पटडेस्तथा ॥ 
ध्वजेर्वच्चं बं इ विधं लाजपुष्यप्रकौणं कोः । 
घृलोकइ मविक्ेपेः क्रीडाकौतुकमङ्गलेः॥ 
भगलिङ्गविधानैख्च भगलिङ्गप्रगोतकेः। 
भगलिङ्गा दि शब्दे क्रोडयेयुरलं जनाः ॥ 
परै्निकिष्यते यस्तु यः परं ना्चिपत्यपि । 
कुहा भगवतो तस्य शापं दद्यात् सुदारुणम् ॥” 
इति कालिकापुराणे उत्तरतन्ते ६° अध्यायः ॥ 

शाश्वतं, चि, ( शश्वद्वम्। शश्वत् + भण् । ) 
नित्यम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, रामायणे । 
११।२।१५। 
मा निषाद प्रतिष्ठां लमगमः शाश्वतो समा 

यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधौः काममोदितम्॥*) 
पारिभाषिकशाश्वतं यथा,- 
“शाण्वतं देवपूजादि विप्रदानञ्च शाश्वतम् । 
शाश्वतं सगुणा विद्याः सुहभ्भित्रञ्च शाश्वतम्॥” 

इति गाड़ नोतिसागरे १०९ भ्रध्यायः ॥ 
शाश्वतः, पु, वेदव्यासः । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
(शिवः । यथा महाभारते । १२।१७।३२। 
“प्रत्त निहत्तिञख्च नियतः शाश्वतो धरुवः॥*) 

शास्क्लः, ति, मांसाशौ । इति हेमचन्द्रः ॥ 
शास्कुलिकं, क्तौ, (शस्कल + समूहाय ठक् ।) 
शस्कुलिसमूहः इत्यमरः ॥ 
शास,उक्तलु शासने। इति कविकल्पदुम: ॥ 
(अ्रदा०-पर°-सक०-सेट्। क्ावेर्।) उ, 
शासित्वा शिद्धा । ष, शासति । लु, शास्ति । 
शास्ति यञ्ान्नया रान्न: सख सस््राडित्यमरः। 
इति दुर्गादासः ॥ 
सङ् | भाश्रिषि । इति कविकल्पटुमः॥ 

शास ल ङ. (भ्वा०-अरटा०- च-भ्रालस०-सक०- 
सेट् । ) आङ्पूर्व इति कैवलानामन्पूवा- 
शाञ्च प्रयोगनिरासार्थम् । किन्तु “इदं गुरुभ्यः 
पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे!” इत्युत्तरचरिते 
प्रपूर्वोऽपि दश्यते । ङ, शासते । उ, भ्ाशा- 
सित्वा श्राथासत्वा । पञ्चमसखरानुबन्धसोमर्धयात् 
क्लाप्रत्ययस्य न यप् समासाभावादिति गोविन्द 
भटः । किन्तु भस्य उदनुबन्धफलं छन्दस्य वेति 
घातुप्रदौपः। ल ङः, भशास्तं शामु डिन्धस ड 
इत्यत्र जक्लादोयशास्तरेव ग्रहणादस्योपधाया 
दकारो न स्यात्) भाशोरिष्टार्थाशंसनम् । 

विशेष । शवरसम्बन्धिनि, वि । यथा,- इच्छायाभित्यन्धं । इति दुर्गादासः ॥ 

शास्ता 

| क्री, (शास+स्यट।) रान्ना (यथा 
मनौ । ९ । २६२। 
कुर्व्वीत शानं राजा सम्यक् सारापरा- 

धतः ॥") 

तत्पथायः। भ्रववादः २ निर्देशः ३ निटेशः ४ 
शिष्टिः ५। इत्यमरः॥ शस्तिः ६ शति 
भरतः॥ अदेशः ॐ भरादेशनम् ८। ईति 
शब्द्रन्नावलो ॥ शासम् ९ । इति जटाधरः ॥ 
राजदत्तभरमिः। लेखा । शास्त्रम् । शास्तिः । 
ईति मेदिनो । (दानलिखिततास्न फलकादिः। 
यथा, कथासरित्सागरे । १२४। ६२-६२। 

“शासनं लेखयित्वा च तमेवं सख समादिशत् 
ऊकारपोठमा्गे ण भद्र गच्छोत्तरां दिशम् ॥ 
तव्रासुना शासनेन ग्रामं भुङ्चच मदपितम् । 
नारा तं खर्डवटकं एच्छन् गच्छव्रवाप्सासि॥” 
यथाच मार्कण्डेये । ३६ । ८। 
“वाच्य तै शासनं पट शुद्राचचरनिषेशितम्॥” 
स्तियां धर्मरोपदेशथकर्वो । यथा, ऋग्वेदे । १ । 
३१।११। 

इल्मक्षणगश्छ लुषस्य शासनोम् ॥*) 
इरः, पुं, ( हरतीति । इ + घच् । शास 

नस्य इरः ।) राजदूतः । धाज्नावाहकः । इति 
केचित् ॥ 

शासितः, वि, (शास + कः) छतशासनः। यथा, 
“सुजोणं मन्नं सुविचक्षणः सुतः 
सुशासिता स्तनो दरपतिः सुसेवितः 
सुचिन्य चोक्त सुविचाय यत् छतं 
अदो कालेऽपि न याति विक्रियाम् ॥" 

इति पष्चरल्नम् „ 

शासिता, [ऋ] वि, (शासु + ढच् । ) शास्ता । 
इति विकाण्डगेषः ॥ (यथा, मनौ । ७।१७। 
स राजा युरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः॥" 
व्याख्याता । यथा, तज व । २। १५० । 
“ब्राह्मस्य जन्मनः कत्ता स्वधमपमस्य च 

श्रासिता ॥*) 
शास्ता, [ऋ] ति, (थास + ^ढन्तुचौ भंसोति। 
उशा० २।९४६। इति भरसंज्ञायामपि ठन् । 
ख च अनिट्) ासनकर््ता । तत्पायः देशक 
२ शासिता ३। इति विकाख्डयेषः ॥ यथा.-- 
नडौ धाता च विधाता च पौराणौ ष 

पतो । 

हो शास्तारौ विलोकेऽस्िन् धमधम प्रको- 
स्तितौ ॥" 

इति वद्किपुराथे गणमेदनामाष्यायः ॥ 
( यथा च भागवते । १।१२।२६। 
“राजर्षोां जनयिता शास्ता चोत्पथगामि- 

नाम् ॥*) 
शास्ता, [ऋ] पु, ( णास + ^ढन्त चौ शंसि 
दादिभ्यः संज्ञायां चानिरौ\* उणा० २।९४) 
इति न् । स च अनिट् ।) वुः । इत्यभरः ॥ 
उपाध्यायः । राजा। पिता। इति संचित 
सारोणादिहत्तिः॥ 



शास्त 
शास्तिः, स्तो, (शाख + बाइलकात् तिः । शत्यु- 
च्व नदत्तः । ४ । १७९. । ) शासनम् । इति 
शब्द्र्नावलौ ॥ (यथा, माकंण्डेये । १३२।२०। 
“प्राहः स्मेव दु्टशास्तिखमुद्यतम् ॥”) 

भासं, तौ, ( शिष्यते अनेन । शास +- “स्वै 
धातुभ्यद्न् ।* उखा ४।१५८ } इति इन् । ) 
निदेशः। गरन्यः। इत्यमरः ॥ स च म्रन्यः 
अष्टादशविधः। तस्य विवरणं विद्याशब्दे 
द्रश्व्यम् ॥ * ॥ गशाख््रोत्पत्तियथा, 

मला उवाच । 
“तपश्चचार प्रथमममराणां पितामहः । 
अराविभतास्ततो वेदाः खाङ्गोपाङ्कपदक्रमाः 
पुराणं सव्वथाम्त्राशां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् । 
नित्यशब्दमयं पुं शतक्ोरिप्रविस्तरम् ॥ 
अनन्तरञ्च वक्घा भ्यो वेदास्तस्य विनिःखताः। 
मौमांसान्यायविद्याब प्रमाणं तकंसंयुताः ॥ 
बेटाभ्यासरतस्यास्य प्रजाकामस्य मानसाः । 
समनसः पूव्वष्टा वे जाता थै तेन मानसाः ॥ 

इति मात्रा ३ अध्यायः ॥*॥ 
श्ास््नोकक्यर कर्चव्य नतु शास््रविरदम्। 
यथा, 
खतिख्य तिखदा चारविदहितं कम्म केवलम् । 

सेवितव्यं चतुवेभेजद्धिः कैशवं सदा ॥ 
अन्यथा निरयं यान्ति कुमार्गागमसेवनात् । 
अलो बेदविसद्ायै शास््नोक्त' कर्मो संत्यजेत् ॥ 
स्रबु्दिरचितः शास्तेः प्रताय्येह च बालिशान् 
विन्नन्ति च्रेयसो मागें लोकनाशाय केवलम् ॥ 
निन्दन्ति देवता वैदांस्तपो निन्दन्ति सद्विजान् 
तेन तै निरयं यान्ति छ्यसच्छटास्निषेवणात् ॥ 
खतिस्म्रतिसदाचार विहितं कर्म शाश्वतम् । 
सतं खं धमे प्रयत्नं न खेयोऽर्थीडि समाचरेत् ॥ 
खवदिरचितेः शाखं मोषियित्वा जनं नराः । 
तेन तै निरयं यान्ति युगानां सप्तविंशतिः ॥ 

इति पाञ्च उत्तरखण्डे १७ अध्यायः ॥१॥ 
अध्याकलसाख्नातिरिक्षशाख्ननिन्दा यथा,- 
" "पुराणं भास्तं वेदधममशास्नाणि यानि च। 
आय्युषः चपणायेव धम्तशे ज्र चाचरेत् ॥ 
पुचदारादिसंभारः पुषा संमूद्चेतसाम्। 
विदुषां शाख्रसंभारः तद्योगाभ्यासविष्चक्षत् ॥ 
इदं न्नेयमिदं न्नेयं यः सवं ज्ञातुमिच्छति । 
अपि वकषशतेनापि शाख्ान्तं नाधिगच्छति ॥ 
विन्नायात्तरतन्प्रावर जौवितुख्चपि सञ्चलन् । 
"विहाय शास््रजालानि पारलौ किकमा चरेत् ॥ 
पण्डितोऽपि हि मूर््खोऽसौ शक्तियुक्रोऽप्य- 

शक्तिकः। 
यः संसारान्न चात्मानं समुत्तारयितं चमः ॥ 
इति वद्किपुराे सुनामदहादभोनामाध्यायः ॥* 
वेद विस्दशास्त्राणि यथा, 
^श्रन्यानिचैव शास्त्राणि लोकेऽस्मिन््ोहनानि च 
बेदवादविरुदानि मयैव कथितानि तु॥ 
वामं पा्पतं योगं नाकुलं चैव भैरवम् । 
अषेब्यमेतत् कवितं बेदवाश्च' तचेतरत् ॥ 

६ 

शास्वग 

वेदमूत्तिरश्ं विप्रा नान्यथा्त्रार्थवादिभिः। 
ज्ञायते मत्खरूपञ्च त्यक्ता वेदं सनातनम् ॥” 

इति कौम उपविभागे ३६ अध्यायः ॥५॥ 
अपि च । कूर्मपुराणे हिमालयं प्रति देवौ 
वाक्यम् । 
“यानि शा््नाणि श्यन्ते लोकैऽस्िन् विवि- 

धानि च। 
श्ुतिस्मतिविर्दानि निष्ठा तेषां हि तामसौ ॥ 
करालमैरवच्चापि यामलं वामनाचितम् । 
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु । 

एधिव्यां तन्रशास््ावतरणं यथा,-- 
शिव उवाच । 

“लम्बोदर महाभाग शशु मे परमं वचः। 
इदं महासुसन्दभे मम वक्तादिनिर्गतम् ॥ 
निगंतं पार्वतीवक्तात्तन्चं परमदुलंभम् । 
विलिख्य बडयन्न न गच्छ सिद्धायमं सुत ॥ 
यत्र तिष्ठन्ति सुनयो वेदवेदाङ्गपारगाः । 
अणिमादिगुरयुक्ञः शोघ्र त्वं भव मे सुत ॥ 
इत्यक्तः शङ्रेणासौ चाट बाइरभृत्ततः । 
चतुभिहेस्तेः संलिख्य शिवाय विनिवेदयेत् ॥ 

शिव उवाच । 
गच्छ पुच्च महावाहो तन्वमादाय सत्वरम् । 
सिद्ा्मं वनं रम्यं यथेन्द्रस्य च नन्दनम् । 
प्रणस्य प्रययौ भोघ्र तन््रमादाय तदनम् ॥ 
इत्यक्रम्य । 
“सुने्व्वाक्यं ततः खुत्वा तन्तन्त्ं मुनये ददौ । 
एवं तन्त्राणि सर्व्वाशि विलिख्य विनिवेदयेत्॥ 

इति गायत्चौतन्तरे दशमनब्राह्यणपटलः ॥५॥ 
शवपाश्पतादि शास््नोत्पत्तियथा, 
“प्रथमं हि मया प्रोक्तं शेवं पाशपतादिकम् । 
मच्छक्यावेथितेर्विप्रः संप्रोक्तानि ततः परम् ॥ 
कणादेन च संप्रोक्तं शास्र वेशे शिकं महत् । 
गौतमेन तथा न्यायं सांख्यन्तु कपिलेन तु ॥ 
धिषणेन तथापोक्त' चार्वाकमतिगदहिंतम् ॥ 
देत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुहरूपिणा । 
बौदशास््र' तथा प्रोक्त लग्ननौलपटादिकम् ॥ 
अ्ापल्यं श्रुतिवाक्यानां दर्शयन् लोकगितम् । 
कर्मस्ररूपत्याज्यत्वमव्र वे प्रतिपद्यते। 
सव्वक्मीपरिभ्चष्टं कल्प्रषन्तु तदुच्यते ॥ 
मौतमपोक्तशास्त्रार्थनिरताः सवं एव हि । 
शार्गालीं यौनिमापन्नाः सन्दिग्धा; सवं- 

कम्पसु॥ 
इति गन्धर्वतन्ते प्रथमपटलः। 

शास््रकत्, पु, (शास्र करोतोति । छर + क्षिप् ।) 
ऋषिः । इति विकाण्डशेषः ॥ शस्तरिकत्तेरि. 
वि॥ ( यथा, भागवते। १।१०।२२। 
“विधिव्छमानोऽनुखषार शास््रक्षत् ॥”) 

पाखरगण्डः,चि, प्रघटावित्। इति त्रिकारण्डगेषः॥ 
हारावनल्यां छाव्रगर्ड इति प्राठः ॥ 

मया खष्टानि चान्यानि मोदायैषां भवार्णवे ५” 
तस्मात् सद्धिः खुतिस्मृतिविर्दे वर्मनि न कदा 
चित् पदं न्यस्तव्यम् ! इति मलमासतच्म् ॥* 

शिंशपा 

[म्] क्ती, ( शास््षु चक्षरिव।) 
व्याकरणम् । इति केचित् ॥ 

रि, (शास्र चारयति प्रचारय- 
तौति। चर + णिच् +च्यः।) शास्त्रदर्णो। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

शास््नन्नः, वि, (शास्त्र जानातोति। ज्ञा +कः }) 
शास्त्रवेत्ता । यथा, 
““्रनियुक्लो नियुक्तो वा शास््न्नो वक्त महति। 
देवीं वाचं स वदति यः शाख्मुपजैवति + 

इति व्यवहारतच्वष्टत नारद वचनम् ॥ 

त्वन्नः, पु, (शास्रस्य तत्व जानातोति । 
ज्ञा +कः ।) गणकः । यथा, शब्द्रन्ञावस्याम् । 

“देवज्ञो गणको न्नानो मौहर्तो टेवलेखकः। 
वार्तान्तिको ज्योतिषिको मौद्ृत्तिकप्रसच कौ ॥ 
संवव्छरो वषंकोषो रेखठाजोवो गणाः भुक् । 
तान्िको ज्ञातसिदान्तः शास््रतच्छन्न ईरितः॥ 
शास्दर्णो, [न्] वि, ( शाख द्रष्टं शोलमस्य ¦ 
णिनिः।) शाख्लन्नः । तत्पायः । अन्तर्वि 
२ शास्त्रवित् २ शाखनचारणः ४) इति शब्द 
रत्नावली 
स्वित्, [द्}वि,(शा्र वेत्तौति ! विद् + सत्- 

खद्दिषेति किप् । ) शाख्दर्थ । इत्यमरः ॥ 
तिषिदः,वि,(शास््रं ण विप्रतिषिदः ।) 

शास्त्निषिदः। शा 
धातोः कमीखि क्तप्रत्ययेन निष्यन्नो वा ॥ 
1स्त्रथिल्यो, [न्] पु, (शास्त्र शिल्पमस्योस्तोति 
इनिः। ) काश्मोरदेशः। तदेशे, पुं भून्वि 
इति विकार्डेषः ॥ 

[गास््नो, [न्] वि, शाखन्नः। शास्त्र वेत्तीत्ययं 
रिन्प्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

:+, बि, ( थास् + खडत् । ) शासनोयः । 
"शासितव्यः ( यथा, मनौ । ८ । १९२ 
“यो निचेपं नार्पयति यञ्चानि्तिष्य याचत । 
ताबुमौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तखषमं दमम्॥* 
यि्तणणयः यथा, ऋण्बेदे । १ । १८८ । ७। 

“अभिपित्ते मनवे शाख्टो भूः । 
“शास्यो भूः: शिच्चणोयो भवष्दं कुर् इदः कुर 
इति विधेयो भव ।* इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

शि, न अ निशाने। इति कविकल्यदुमः॥ (खा०- 
उभ°-सक°-अनिट् ! ) निशानमिति श्यतं 
रूपम् शान ज तेजै इत्यस्य नित्यसनन्तत्वात् 
अनेकाथंत्वात् निशानमिद तोच्ौकरणम् 
न अ, शिनोति शिनुतै खङ्क कमोकारः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

शपा, स्त्रो, हचविशेषः । शि इति भाषा । 
तत्पर्यायः । पिच्छिलार् भरगुरः २ कपिला४ 
भस्मगर्भा ५। इत्यमरः ॥ अगुरुशिंशपा € । 
इति भरतः॥ क्ष्णसारा ॐ । इति जटाधरः ॥ 
पिङ्कला ८ पिच्छला < वौरा १० । इति रन्न- 
माला ॥ * ॥ यथा,- 
“शिंशपा गुरसारा च पिच्छिला गुरुशिंशपा। 
सा चेत् कपिलवणा स्याङ्गस्मगभा निगद्यते ॥ 



शिच्चणं 
क्षचित्त कपिला भस्पमगभां चागुरुशिं शपा । 
पिच्छिला शिंशपा युम्मपतिकागुर चेत्यपि ॥” 

इति शब्द्र ब्नावलो ॥ 
अस्यां गुणाः । “शिंशपा वातनार्शिनो ।*इति 
राजवज्ञभः ४ भ्रपिच। 
“भिंथपा कटुका तिक्ता कषाया शोषक्रारिणो । 
उ्शवोया इरेष्ध दः कुटचित्रवमिक्षमोन् । 
वस्तिवदुणदाडाखवलासागभंपातिनो ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
(तत्काष्ठनिश्वितरथस्तु ढो भवति । यथा, ऋग्- 
वेटे।३।५२।१९) 

““श्रभिव्ययख खदिरस्य सार- 
मोजो धेहि स्यन्दने शिंशपायाम् ।” 

“स्पन्दने रथस्य गमने सति शिंशपायां शिंश- 
पाख्यदारुनिभ्पिते रथस्य फलके रोजो धेहि 
दढ कुर् ।” इति तद्धाष्ये सायणः ॥) 

भिक्, [च्] स्रो, शिक्यम्। इति शब्द्रन्ना- 
वन्तौ ॥ 

शकः, ति, अव्यवसायो । इति विकाण्डशेषः ॥ 
भिक्थं, क्ती, मधुजातद्रव्यविशेषः। मोम् इति 
भाषा । तत्पथायः । शिक्थकम् २ मधुजम् ३ 
विघसरम् ४ मधुसम्भवम् ५ मोदनम् ६ काचम् 
उच्छिष्टमोदनम् ८ मकिकामलम् < न्ौद्रेयम् 
१० पोतरागम् ११ च्िग्धम् १२ मा्तिकजम् 
१३ चौद्रजम् १४ मधुगेषम् ११ द्रावकम् १६ 
माकिकाशरयम् १० मधूलितम् १८ मधूलखयम् 
१९ । श्रस्य गुणा: । पिच्छिलत्वम् । खादुत्वम् । 
कुष्ठवाताख्लनाशित्वम् । सदुत्वम् । कटुत्वम्। 
ज्िग्धत्वम् । लेपेन स्फुटिताङ्गविलोपनत्वच्च । 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

शिक्थकं, ज्ञो, (शिक्थ + स्वाथे कन् ।) भिक्- 
थम् । इति राजनिधेख्टः ॥ 

शिक, क्तौ, (खस+ “सधे: गि कुट् किच्च ।" 
उथा० ५।१६। इति यत् । सच कित्। 
कुडागमः भिरादेशश्च । ) द्रव्यर च्ञा्रल्लुमया- 
धारविशेषः । शिका इति भाषा । तत्पायः । 
काचः २ शिका ३ शिक ४। इति शब्दरत्रा- 
वनो ॥ ( यथा, भागवते । १०।८। ३०। 
“इस्ता ग्राह रचयति विधिं पोठकोलुखलाद- 
च्रं द्न्तनिंहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तदित्”) 

शिक्धा, स्तनो, (शिक्य + स्तिया टाप् ।) शिक्यम् । 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

शिक्ितं, वि, ( शिक्छे खथापितमित्यर्थे प्राति- 
पदिकात् धाववर्थे इति णिच् ततः क्रः । ) 
शिक्छस्यापितवस्तु । तत्पञायः । काचितः२ । 
इत्यमरः ॥ 

शिच, ङ शिच्चणे । इति कविकल्पदुम: ॥ (ग्वा °- 
आत ०-सक० -सेट. ।) स्वो । ङ, शित्तते । 
श्चं विद्या ग्रहणम् । भगिच्ततास्त्र' पितुरेव 
मन्वविदिति रुः । इति दुर्गादासः ॥ 

भिक्ष, क्तौ, (शिच + च्खट् ।) वि्योपादानम्। 
इति शिचाश्ब्टटौकायां भरतः ॥ 
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६ 

शिक्ता 

'शिक्ता, स्त, (शिव + “गुरो इलः ।*३।३।१०३ 
इत्यः । ततष्टाप् 1) शिक्षणम् । श्योनाकहत्तः । 
इति शब्दमाला ॥ वैदाङ्गशास्त्रविशेषः । दत्य- 
मरः॥ यथा,-- 
“शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां 

गणः । 
छन्दटोविचितिरिव्येतेः षडङ्गो वेद प 

। 
तवर अक्तारादिवर्णानां खलकरणप्रयन्रवोधिका 
अ-कु-ए-इ-विसब्नं नोयाः कण्ठय इत्यादिका 
शिक्ता। इति तट्ोकायां भरतः ॥५॥*॥ 
अथ शिक्ताशास््र लिख्यते । 
“अथ शिततां प्रवच्छामि पाणिनोयमतं यथा । 
शास््रातुपूवे तदिद्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः ॥ 
प्रसिदमपि शब्दाम विन्नातमबुहिभिः। 
पुनव्यक्तो करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् ॥ 
विषष्टिशचतुःषष्टिरवा वणाः शश्चुमते मताः । 
प्राक्ञते संस्कत चापि स्वयं प्रोक्ताः स्यम्भुवा ॥ 
स्वरा विंशतिरेकश्च स्पशानां पञ्चविंशतिः। 
यादयश्च स्मृता दयष्टौ चलवारञ्च यमाः स्पृताः ॥ 
अतुस्वारो विसर्गश्च ›‹ कपौ चापि पराचितौ । 
दुःसषटखेति विज्ञेयः खकारः क्न तएव च ॥ 
श्रासा बुद्धया समेत्याधोग्मनो श्ुडज्ञे विवन्षया। 
मनः कायाग्निमादन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ 
मारुतस्तरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् । 
प्रातःसवनयोगन्तं छन्दो गायच्चमाचितम् ॥ 
कण्ठे माध्यन्दिनयुतं मध्यमं बैष्टभानुगम् । 
तारं तार्तीयसवनं शोर्षख्य' जागतानुगम् ॥ 
सोदीर्णो सूह परभिदतो वक्तमापद्य मारुतः । 
वर्णा्ननयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ 
खरतः कालतः स्थानात् प्रयब्नानुप्रदानतः । 
इति वर्णविदः प्राइनिं पुं तं निबोधत ॥ 
उदात्तशचानुदात्तञ्च खरितञ्च सख रास््रयः। 
स्तनो दौघेः श्रुत इति कालतो नियमा अचि ॥ 
उदात्ते निषादगन्धारावनुदात्ते ऋषभधैवतौ । 
स्वरितप्रभवा शेते षड़ जमध्यमपञ्चमाः ॥ 
श्र्टौ खानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिद्धा मूलच दन्ता नासिकौष्ठौ चतालुच 
भोभावश्च विहत्तिख श-ष-साररेफ एव च । 
जिद्वासूलसुपश्या च गहिरष्टविधोष्मणः ॥ 
यद्योभावप्रसन्धानमुकारादिपरं पदम् । 
स्वरान्तं तादृशं विद्याद्यदन्यदगक्तमुखणः ॥ 
हकारं पच्चमेयुक्तमन्तःसखाभिख संयुतम् ।. 
श्रौरस्यं तं वौोजानोयात् कण्ठयमाइरसंयुतम् ॥ 
करटयावडावि-चु-य-शास्तालव्या भोष्ठन्ायुपु । 
सयमुषन्या ऋ.टु-र-षा दन्त्या लू-तु-ल-साः 

स्मृताः ॥ 
जिद्भामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठो वः स्मृतो 

बुधैः । 
एतु कण्ठतालव्याभ्ो भ्रौ कण्ठोष्ठजौ 

स्मरती ॥ 
भर्धमात्रा तु कण्डया स्यादेकारेकारयोर्भवेत् । 

शिचा 
श्रोकारौकारयोमदरा वयोर्विंहतसंहतम् ॥ 
संहतं माव्िकं ज्ञ यं विहठतन्तु दिमाचिकम्। 
घोषा वा संहताः स्वं भ्रघोषा विहताः ख्प,ताः॥ 
स्लराणामुख्मणाद्ेव विहतं करणं सतम् । 
तेभ्योऽपि षिहतावेडयौ ताभ्याम चौ तयैव च ॥ 
अनुखारयमा णाश नासिकाख्थानमुच्यते । 
अयोगवाहा विज्ञ या भराखयस्थानभागिनः ॥ 
अलादुबोणानिर्घोषो दन्वसूल्यस्वराननु । 
सनुखारस्तु कन्तव्यो नित्यं ङोः श-ष-सेषु च ) ` 
अलुखारे विहत्यान्तु विरामे चाक्षरइये । 
दिरोष्मौ तु विष्टश्ञोयाद्यतेकारवकारयोः ॥ 
व्याघ्रौ थथा इरेत् प्लान दाभ्या न च पौड- 

येत् । 
भौवा पतनमेदःभ्यां तद् वर्णान् प्रयोजयेत् ॥ 
यथा सौराद्धिका नाशो तक्रं इत्यभिभाषते । 
एवं रङ्गः प्रयीक्व्याः देश्र-रा इव खेदया ॥ 
रत्वे प्रयु्नरन् नो भ्रसेत् पूवंमच्तरम्। 
दौधंस्वरं प्रयुज्ञौयात् पथान्नासि क माचरेत् ॥ 
दये चेकमावः स्वाद माव्रस्तु मूर्वनि । 
नासिकायां तथाङश्च रङ्गस्यैवं हिमात्रता ॥ 
छृदयादुत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्रम् । 
मादंवश्च दिमाचश्च जघन्वां इति निदशंनम् ॥ 
मध्यं तु कम्पयेत् कम्पसुभौ पर्ल समौ तथा 
ख रङ्ग कम्पयेत् कम्प रथोवेति निद भनम् ॥ 
एवं वणौ; प्रयोक्घव्या नाव्यक्ता न च पौडयेत् । 
सम्यम्बणं प्रयोग ण ब्रह्मलोके महोयते ॥ 
गौतौ श्री शिरःकम्पौ तथा लिखितपाठकः, 
अनर्धन्नोऽल्पकण्ठञ्च षड ते पाठकाधमाः ॥ 
माधुमन्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुखरः। 
चैयं लयसमर्थं षड़ते पाठका गुणाः ॥ 
शद्धितं भोतसुद्ष्ट्टमव्यक्षमनु नासिकम् । 
काकस्वरं शिरसि गतं तथा खानविव््जितम् ॥ 

उपांशदुष्टं तवरितं निरस्तं 
विलम्बितं गहदितं प्रगोतम्। 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाचरञ्च 
वदे दौनं न तु सानुनास्यम् ॥ 
प्रातः पठेब्रित्यमुरःख्ितेन 
सरेण शादलरुतोपमेन । 
मध्यं दिने कणठगसेन चैव 
चक्राद्संकूजितसखब्रिमेन ॥ 
तारन्तु विद्यात् सवनं ठ तोयं 
शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम् । 
मयुरहंसान्यश्तस्रराणां 
तुख्थेन नादेन शिरःस्थितेन ॥ 

अचोऽखृष्टा यणस््मोषन्रमर्ष्टाः श-रस्तथा। 
येषा; छटा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥ 
यमोऽनुनासिकान छो नादिनो इ-भषः 

स्पृताः । 
ईषन्नादा यणो जख शवासिनख खफाद॑ंयः ॥ 
ईषच्छा सांखरो विद्यात् गोामेतत् प्रचक्षते । 
दाच्तौपुच्चः पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि॥ 
न्दः पादौ तु बैदस्य इस्तौ कल्पोऽध पत्यते । 



शिक्त 
श्यो तिषामयनं चक्तुनिं रक्तं खो वमुच्यते ॥ 
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शिच्चा 
शङ्र एकादश ॥* इति वेदशिक्तास्षमापिम- 

भिन्ना प्राणन्तु बेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम् । | गमत् ॥ * ॥ रपि च। 
तसात् साङ्मधोत्यैव ब्रह्मलोके महोयते ॥ 

उद।त्तमाख्याति ठषोङ्कलौनां 
प्रदेधिनोमूननिवि्टमू द । 
उपान्तमध्यं खरितं तञ्च 
कनिषठिकायामनुदात्तमेव ॥ 

उदात्त प्रदेशिनों विद्या रचयं मध्यतोङ्ुलिम्। 
निदहतन्तु कनिष्ठिक्यां खरितोपकनिषिकाम् ॥ 

अन्तोदात्तमाद्युदात्तमुष्ात्त- 
मनुदात्तं नो चरितम् । 
मध्योदात्तं खरितं द.गदात्तं 
वरुग्दात्तमिति नव पदशय्था ॥ 
अग्निः सोमः प्रवो वय्यं हविषां 
स्बहस्पतिरिन्द्रावृस्मतो । 

अभ्निरित्यन्तोदात्तं सोम इत्यादयुदात्त प्र इ्यु- 
दात्तं ब इत्यतुदात्तं वौय्ध नौ चस्रितम् ॥ 
हविषां मध्योदात्तं सरिति रितम् । बुहस्यति- 
रिति इ गदात्तमिन््राबुहष्यतो इति तू्रदात्तम्।॥ 
अनुदात्तो दि ज्ञ यो मूं दात्त उदाद्ृतः। 
सरितः कथंमूले तु सब्वीस्ये प्रचयः स्मृतः ॥ 
चाषस्तु वदते माचां दिमाचान्छे व वायसः । 
शिष्ठो रौति विमावबन्तु नकुलस मात्कम् ॥ 
कुतौधादागतं दग्धमपवर्णं भक्ितम् । 
न तस्व पाटे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्वि- 

षात् ॥ 
सुतोर्थादागतं व्यजनं साच्नाय्य' सुव्यवस्थितम् । 
सुस्वरेण सखुवक्त प्रयुक्त ब्रह्म राजते ॥ 

मनवो इोनः खरतो व्ंतो वा 
मिष्याप्रयुक्लो न तमथम । 
स वाम्बचो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्र शतुः खरतोऽपराधात् ॥ 

अनन्तरं हतायुष्यं विखरं व्याधिपौडितम् । 
अत्ता यद्रूपेण वच्च पतति मस्तके ॥ 
इस्त होनन्तु योऽधौतै खरवखं विवल्लिंतम्। 
ऋग्यज्चःसामभिरदग्धो वियोनिमधिगच्छति ॥ 
इस्तं न वेदं योऽधौते सख्रवर्णाधसंयुतम् । 
ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महोयते ॥ 
शङ्करः शाङ्रीं प्रादादाचौपुचाय धमते, 

 वाञ्जयेभ्यः समाद्ृत्व देवीं वाचमिति खितिः। 
येनाच्रखमाख्रायमध्िगम्य महेश्वरात् । 
कत् व्याकरणं प्रोक्ञ तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
धेन धौता गिरः पु सां विमलैः शब्दवारिभिः । 
तमखान्नानजं भिच्र' त्म पाणिनये नमः ॥ 
अन्नानान्धस्य लोकस्य ऋ्ान्ाच्ननशलाकया । 
चश्चरुश्योलितं येन तच्छं पाणिनये नमः ॥ 

विनयनमुखन्निःख्टताभिमां य 
इ पठेत् प्रयतखच सदा दिजः । 
ख भवति घनघान्यपशपुच्चकौर्तिमा- 
नतुल्च सुखं समश्रुते दिवोति दिवौति ॥ 

भथ शिच्वामाकोदात्तञ्च इकारं स्वराणां 
यथा सौराद्िका । मौत्यचोद्यष्टोदात्तं चाषस्तु 

अग्निरुवाच । 
“वच्छे शिक्तं विषष्टिः स्युव्वणा वा चतुरा- 

धिकाः। 
स्रा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः ॥ 
यादयश्च स्मृता ष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः । 
अनुखारो विसगंख्च ‹कश्पौ चापि परा- 

४ श्रितौ॥ 
दुख्यष्टखेति विन्नेयः लृकारः ङ्जत एव च। 
रङ्गश्च खे भरं इव इकारः पञचनै्युतः ॥ 
अन्तस्थाभिः समायुक्तः भौरस्यः कण्ठय 

एव सः। 
श्रालमा बुद्धया समेताथे मनो युङकते विवच्या॥ 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् । 
मारुतस्तुरसि चरन्मन्त्रं जनथति खरम् ॥ 
प्रातःखवनयोगन्तं छन्दो गायच्चमाितम् । 
कणठं माध्यन्दिनियुतं मध्यमं वरष्टभानुगम् ॥ 
तारं तार्तीयसवनं शोषण जगतानुगम् ॥ 
सोदीर्णो मृदुं भिहतो वक्तमापद्य मारुतः ॥ 
वर्णान् जनयते तेषां विभागाः पञ्चधा स्मृताः । 
खरः कालगतः स्थानात् प्रयन्नानुप्रदानतः ॥ 
अष्टौ खानानि वर्णनासुरः कण्ठः शिरस्तथा। 
जिद्वामूलच्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च॥ 
ओ-भावञ् वित्तञ्च श-ष-सा रेफ एव च। 
जिद्धासूलमुपष्पा च गतिरष्टविधो्मणः ॥ 
यद्योभावप्रमन्धानसुकारादिपरं पदम् । 
स्वरान्त तादृशं विद्यात् यदन्यद्वयक्तमुभणः ॥ 

कुतीर्धादागतं दग्धमपवणंच्च भक्षितम् ! 
एवमुच्वारणं पापमेवसुच्चारणं शुभम् ॥ 
सुतोर्थीदागतं द्रव्यं खाना सुव्यवख्ितम् । 
सुसखरेण सुवक्त ण प्रयुजञं ब्रह्य राजते ॥ 
न कलो न लम्बोषठो नाव्यक्तो नानुनासिकः। 
गद्दावदइजिच्नञ्च न वर्णान् वक्लुमहंति ॥ 
उदात्त खानुदात्तश्च खरितञ्च खरास््रयः। 
सनो दोः शच.त इति कालतो नियमा अचि॥ 
कणठ वहा वि-चु-य-शास्तालव्या भोष्ठजावुपू। 
स्यम न्या ऋ-टु-र-घा दना लू-तु-ल-साः 

स्मृताः ॥ 
जिद्रामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठो वः र 

; 1 
एण तु कण्ठातालव्यौ भो भरौ कण्ठोष्ठजौ 

ख््,तौ ॥ 
अमाता तु कण्ठा स्यात् एकारेकारयोभंवेत्। 
अयोगवाहा विज्ञेया भाखयसानमभागिनः ॥ 
अचोऽसछृष्टा यणस्त्वौषब्रमस्यृष्टाः शरः सम.ताः। 
शेषाः स्पृष्टा लः प्राक्तो निबोधानुप्रदानतः॥ 
यमोऽनुनासिकान छो मादिनो इ भषः सम. ताः। 
ईषन्नादा यणो जख श्वासिनख खफादयः। 
ईषच्छाांखरो विद्याहोरधामेतत् प्रचच्चते ॥” 
इत्थाम्नेये महा पुराशे धिच्लानिरूपथं नाम 
३३६ श्रध्यायः ॥ 

शिखण्डि 
*पु,(करोतोति। क्ष + भ्रच्) शिक्षायाः 

करः ) व्यासः) इति शब्दमाला ॥ शित्ता- 
क्तरि, वि ॥ 

शिक्तागुरः, पु, (शिक्षाया गुरः }) विद्यादाता 
गुरुः। मन्वाद्युपदेणकर््ता दोक्तागुरः । यथा । 
दयं हि रसभावविगेषदोक्तागुरोर्विक्रमादित्य- 
स्याभिरूपभूयिष्ठा परिषत्। इत्यभिन्नान- 
शकुन्तलायाम् १ अङ: ॥ 

शिक्षितः, ति. ( शिक्त + क्रः!) विन्नः। इत्व- 
मरः 1 शिक्तायुक्लः । यथा,- 
“अआपरितोषारिदुषां न साधु मन्धे प्रयोगवि- 

च्रानम्। 
बलवदपि ित्तितानामात्न्यप्रत्ययं चेतः ॥“ 

इत्यभिन्नानशकुन्तलायाम् ९ अर्घः ॥ 
;,पु", (शिक्ितानि भक्षराणि येन ।) 

शिक्ताकारौ । छावः । यथा,- 
“स्यादत्षरमुखः कालात्तरिकः शित्तितात्तरः। 

इति विकाण्डओेषः ॥ 
(शिच्तिते,चि । यथा, राजलतरङ्गिश्याम् ।५।८३। ` 
“स सुय्यनामा मतिम् प्रबुदः शच्िता- 

चरः । 
कस्याप्यासोदुग्टहपतेर्भकाध्यापको रहे ॥") 

शित्तकः,पु, लेखकः । इति संचि्रसारोणादि- 
हत्तिः ॥ 

शिखण्डः, पु, मयुर पुच्छः । इत्यमरः यथा, 
“शिख ण्डोऽस््नो पिच्छवद्ें शिखि पुच्छशि- 

शके ।” 
इति शब्दरत्रावलो ॥ 

(यथा, महाभारते । १२।२८१।५८॥। 
“ठ॒व्स्य रुधिरां व शिखण्डाः पार्थ जक्भिरे । 
दिजातिभिरभक्तास्तं दौचितेख तपोधमैः ॥”) 
चुडा इति मेदिनो ॥ 

:, घु, (शिखण्ड इव । कन् । ) काक- 
पत्तः! इत्यमरः जुल्यौ इति भाषा । “द 
चच्ियकुमाराणां शिखा वये । उक्तञ्च । 
"वालानाञ्च शिरः सखायं विशिखं मुर्ड मेव 

चेति 
भिखापञ्चके इत्यन्य । सामान्यं न चडाया- 
मित्यन्ये । काकपच्ाकारत्वात् काकपत्तः। 
शिरसि खण्डते शिखण्ड कः मनोष्ठादिः ताल- 
व्यादिः शिग्वण्डे तु भिखावहं इति तालब्यादौ 
रभसः। शिखाण्डकख । शिशखर्डकशिख्ठाण्डका- 
विति वाचस्ततिः ।” इति तहौकायां भरतः ॥ 
( यथा, रघुः । ११\।५। 4 

"तौ पितुर्लयनेजेन वारिणा 
किष्िद्त्तित शिख ण्डकावुभौ । 
धन्विनौ तसखषिमन्वमच्छलतां 
पौरटृष्टिक्षतमार्गतोरणौ ॥) 

मयुरपुच्छे, ञो च । इति शब्दरब्नावलो ॥ 
शिखण्डिकः; पु ,(िख्ण्डोव कायति शब्ट्ग्यतं 
इतिं । वौ + कः। यदा, िखण्डोऽस्यास्तोति । 
भिखच्ड + ठन् ।) कुष्कुटः । इति हेमचन्द्रः ॥ 



शिखरा 

शिखर्डिका, सनो, शिखा । यथा, 
चडा केशो केशपाशो शिखा शिखण्डिका 

समाः ॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
शिखण्डिनो, स्तरो, (शिखर्डखुड़ा अस्तयस्या इति। 

४ 

श्न 

इनि । ङोप् ।) युथिका । गुच््ा । इति | 
दुपदराजकन्या । (यथा,महाभारते।५।१९२।२ 
कन्धा शिखण्डिनो जाता युरुषो वै निवे- 

दितः ॥*) 
सा यत्तस्य पुशत्व ग्र हणेन पुरुषो भूत्वा शिख- 
ण्डोति नाका ख्यातः । एतदहिवरणं मडा- 
भारते। १। १९० अध्यायमारभ्य विश्रेषतो 
दर्व्यम्" मयुरो । शिखण्डिन्-शब्दात् च्तियां 
ईपपरत्ययेन निष्यन्ना ॥ (विजिताश्वराजस््न । 
यथा, भागवते । ४।२४।३। 
“अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्धां सुसम्मतम् ॥” 
शिख्शण्डविशिष्टा। यथा, महाभारते । 8। 
२५।१। 

“सा प्राद्रवत् काञ्चनमाश्यधारिणो 
ज्येष्ठ न भ्चात्रा प्रिता यशख्िनो । 
सुदक्षिणा वेदिविलग्नमध्या 
सा पञ्चपव्राभनिभा शिखण्डिनो ॥”) 

~~ 

` भिचो [नौ पु, मयुरपुच्छः । गाङ्ञेयारिः । स 

म + 

तु दुपदराजपुच्तः। ( ्रस्य जन्मादिविवरणं 
महाभारते । ५। १९० अध्याये द्रष्टव्यम् ॥ ) 
मयुः । इति मेदिनो ॥ ( यया, रुः ।१।२< । 

, “षड संवादिनो; केका दिधाभिन्नाः शिख 
` ण्डिभिः॥*) 

कुक्कुटः । बाणः। इति हेमचन्द्रः ॥ गुच्ञा। 
स्व्णयुधिका । इति राजनिर्धं खटः ॥ विष्णुः । 
यथा । शिखण्ड नडशो ठषेति तस्य सहसर- 
नामस्तोत्रम् ॥ ( शिवः! यथा, महाभारते । 

 १३।१७।३१। # 
“जटी चरी शिखरो च सर्वाङ्गः सर्व- 

भावनः ॥* 

शिखर, क्तौ, भिखास्यास्तोति । “वुच्छण्- 
` कठजिति ।” ४।२।८० | अ्रश्मादित्वात् रः 

सश्च ।*) पवेताग्रम् । तत्पर्य्यायः । कूटम् र 
शृङ्गम् २। इत्यमर; ॥ ओेलाग्रदेशकम् ४। 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ ( यथा, महाभारते । 
१।१९।२८। 
“विदारयन् गिरिशिद्डराणि पतिभिः ॥) 

शिखरः, पुं ज्ञौ, (शिखास्यस्येति । शिखा + रः। 
खय । ) ठत्ताग्रम् । तत्पर्यायः । शिरः २। 
अग्रम् २। इत्यमरः ॥ शिरम् ४। इति शब्द् 

रद्नावलौ ॥ प्राग्रम् ५। इति राजनिघर्टः ॥ 
पवतग्ङ्गम् । पुलकः । कन्तः । पकदःड़मि- 
बोजाभमाणिक्यम्। सकलाग्रम्। इति मेदिनो) 

 कोटिः। इति विकाण्डशेषः ॥ 
 शिखरवासिनो, स्मौ, (शिखरे वसतोति। वख + 

शिनिः) ङ्प ।) दुर्गा । इति तिकाण्डगेषः ॥ 
भिरा, स्न, मूर्वा । इति गष्दचन्द्रिका 

३४१ 

७१ 

शिखा 

शिखरिणी, स्तो, रसाला । हत्तमेदः। नारौ- 
र्नम् । मल्लिका । रोमावलो । इति मेदिनो ॥ 
इत्तमेदो यथा- 
“रसै रुद्रं चित्रा य-म-न-स भला गः शिख- 

रिणौ। 
करादस्य श्चषटे ननु शिखरिणो दृश्यति शिशो- 
विलोनाः स्मः सत्यं नियतमवधेयं तदखिलैः । 
इति व्रस्यद्वोपालुचितनिरतालापजनितं 
स्मितं बिभ्रत् देवो जगदवतु गोवदचेनधरः ॥” 

इति कन्दोमच्नरययाम् २ स्तवकः ॥ 
नवमालिका । द्राक्ताविशेषः) इति राज- 
निर्घर्टः ॥ मूर्वा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

[न्] पुः.शिखरोऽस्यास्तोति । शिखर + 
इनिः ।) पर्वतः! ( यथा, गमौतायाम्। १०। 

२२। 
“वसूनां पावकश्चास्मि मेकः शिखडरिणाम- 

इम् ॥”) 
ठच्च: । अपामार्गः । इति मेदिनो ॥ कोष्ट । 
कोयष्टिः! इति हेमचन्द्रः । वन्दाकः । ककट- 
हग । कुन्दुरुकः । यावनालः । इति राज- 
निघण्टः ॥ ( कोटिविशिष्टे, बि । यथा, महाः 
भारते। १। ७8४ । 8। 

दन्तैः शक्तेः शिखरिभिः सिंहसंहननो ॥ 
महान् ॥") 

शिखलोहितः, पं, ठचविशेषः। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ कुकुरमुडा इति भाषा ॥ 

शिखा, स्लो, ( गौ + “ओोडे इस ।” ऊणा० 
५।२४)। इति खः खो गुणाभावश्च । स्तिया 
टाप्। ) भरग्निज्वाला । तत्पर्य्यायः । ज्वालः २ 
कौलः ३ अर्चि ४ हेतिः ५शिखा६। इत्य 
मरः ॥ ( यथा, माषे, । १।२०॥ 

“विदिद्युते बाडवजातवेदस 
शिषठाभिराश्चिष्ट इवान्भसां निधिः॥*) 

पिण्डितशिखाग्नः शभस््चकत्वं यथा, वायु 
पुराणे । 
भरिष्रान् पिण्डितथिखः सर्पिःकाञ्चनरचिभः 

च्िग्धः प्रदक्षिग्यञचं व वद्धिः स्यात् काय 
सिये ॥*५॥ 

अग्नेर शुभलक्षणं यथा । ब्रद्मपुराे । 

“अल्पे रुचे सस्फुलिङ्धे वामावत्तं भयानके । 
श्राद्र काष्टख्च सम्प्र फत्कारवति पावके ॥ 
कष्णाचिं षि सुदुगंन्धे तथा लिहति मेदिनोम् । 
भाइतोजं इयात् यश्च तस्य नाशो भवेत् 

ध्रवम् ॥ 

शिरोमध्यस्धकेशः । तत्पयः । चड़ा २ केश 
पाशौ ३ । इत्यमरः ॥ जुटिका ४ जू{टिका ५। 
इति शब्दरत्नावली ॥ केशौ ६ शिख।!ण्डका 9 
इति हेमचन्द्रः ॥ * ॥ गायना गिखावन्धनं 
यघा.-- 
गायच्या तु चिखां बद्वा नेकं त्यां दद्मरन्धृतः 

जुटिकाञ्च ततो बहधा ततः कमी समारभेत् ॥** 

शिखाव 

शिखाबन्धे मन्त्रो यथ।,-- 
“ब्रह्मवाणोखहस्लाणि शिववाणोशतानि च । 
विष्णोर्नाम सहस्रं ण शिखाबन्धं करोम्यरम् ॥”* 
शिखामोचनमन््ो यथा,- 
"“गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्य विष्णुम हे श्वराः । 
तिष्ठत्वव्राचला लच्छोः शिखामुक्लं करोम्य- 

खम् ॥*ू॥ 
शिखाबन्धनानन्तरमाचमनं वथा,- 
“निबद्शिख अरासोनो दिज भ्राचमनं चरेत् । 
कत्वोपवोतं सव्यं $ ॐ वाञ्मन कायसंयतः ॥** 
मुक्रशिखस्याचमने दोषो यथा,- 
शिरः प्राहत्य कणठ वा मुक्तकच्छशिखोऽपि वा 

अज्ञत्वा पादयोः शौचं भाचान्तोऽप्यश्चि- 
भवेत् ॥” 

इति ्राङ्धिकतस्लम् ॥१॥ 
शास्वा । वह्दिचुडा । (यथा, महाभारते । 
१३।२८२। ५३। 
रन्भागतमथाण्वानां शिखोदङध द वद्िंणाम् ॥ 

लाङ्गलिकौ। अग्रमातरम् । (यधा, भागवते । 
२।११३1 ४४। 

“सटाशि खोदुतशिवाग्बुबिन्दुभिः ॥” ) 
चुडामाव्रम्। प्रपदम् । इति मेदिनो ॥ प्रधा 

। णम् । शिफा । एणिः । इति हेमचन्द्रः ॥(यधा, 
कथासरिच्छागरे । २१।८५। 
“सप् रद्रबरशिखा जालं धात्रा मोहतमोपः 

म् ॥") 
स्मरज्वरः । इति शब्ट्रल्न!वलो ॥ 

शिखाकन्दं, क्तौ, ( शिखायुक्षः कन्दो यस्य । ) 
ग्टच्ञनम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

शिखण्डकः, पुं, काकपत्चः । इति रेमचन्द्रः ॥ 
शिखातसः, पं, ( शिखायाः दौपशिष्ठायास्तर- 
रिव । )दौपहच्तः। इति विकार्डयेषः ॥ पिल- 
सुज इति भाषा ॥ 

शिखाधरः,पं, (शिखाया धरः । ) मयुरः । इति 
शब्दमाला ॥ मल्ञ्,घोषः। इति विकार्ड- 
ओषः ॥ 

शिखाधारः, पुं, (शिष्ठा धरतोति । छ + भ्रण ।) 
युरः । इति शब्दरन्नावलो ॥ 

ज्ञो, (शिखायुक्तं मूलं यस्य ।) टच्ञ- 
नम् । इति राजनि खटः ॥ 

शिखालु, पु, मयुरशिखा । इति राजनिघ णटः॥ 
तौ,खनौ, (शिखा विद्यतेऽस्याः । गिखा + 

मतुप् । मस्य वः । स्ियां ङोप् । ) मूर्वा । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

इति तिधितच्छम् ॥*॥ |शिखावरः, पं, (शिखा विद्यते शरस्य । शिखा + 
"दन्तशिखात् संन्नायाम्।* ५।२।१३२। 
इति वल च । रस्य लत्वम् । ) पनसैः । इति 
शब्दमाला 
शसवावलः, पुं, ( शिखा विद्यतेऽच्य । तिष्या + 
“दन्तशिखात् शंत्नायाम् ।” ५।२।२३३। 
इति वल्च ।) मयुर: । इत्यमरः ॥ (शिष्लावल्त- 
नगरम् । शिखावला स्थूणा । इति काभथिका ॥) 



शिखो 
गिखावला, स्तो, ( शिष्ठा + वलच् । टाप् । ) 
मयुरथि्ठा । इति राजनिषंर्टः ॥ 

शिखावान्, [त्] पुं, (शिष्ठा विद्यतेऽस्य । शिखा 
+ मतुप । मस्य वः । ) अग्निः । चित्र कहत्तः । 
इत्यमरः ॥ कैतु्रहः। इति शब्द्रद्रावलो ॥ 
शिखायुक्षे, वि ॥ (यथा, मनौ १।१८ न्ञौके। 
कतवः चिखावन्ति ज्योतींषि ।॥* इति मेधा- 

तिथिङुक्ञ कौ ॥) 
शिखाहक्तः, पु, (शिखाया इच इव ।)दौपटठचः। 
इति शिखातसशब्ददशनात् ॥ 

शिखाहदिः.स्त्ो, (शिखेव ठदिर्यस्याः ।)कायिका 
दिः । प्रात्यहिकदेयलाभः । इति स्मृतिः ॥ 

शिखिकण्टं, क्ती, (शिखिनो मयुरस्य कण व 
आक्रतियंस्य ।) तुखम् । इति रन्नमाला ॥ 

गिखिभ्रौवं, क्ली, (शिखिनः ्रोषेव भ्राक्ततियेस्य) 
तुम् । इत्यमरः ॥ 

शिखिभ्वजः,पु, (शिखिनो वद ध्वज इव ।)धूमः। 
इति चिकार्डशेषः॥ (शिखौ मयुरो ध्वजो 
यस्य । ) कात्तिंङयः । इति शन्दरब्नावसौ ॥ 

शिखिनौ, स्तौ, ( शिखा विद्यतेऽस्याः । इनिः । 
स्तयां ङष् । ) सयुरभिख्ठा । इति राज- 
निघ र्टः ॥ 

शिष्ठिपुच्छं, क्ती, ( शिखिनः पुच्छम् । ) मयुर 
पिच्छम् । यथा,-- 
“शिख ण्डोऽस्तो पिच्छवद्े शिखिपुच्छशिख- 

शके ॥ 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

शिखिग्रियः, पं. (शिखिनः प्रियः ।) खगुवदरः। 
इति राजनि रट: ॥ 

शिखिमण्डलः, पं, वरुणत्तचः। इति शब्टरला- 
वलौ ॥ 

शिखिमोदा.स्तो, (शिखिनं मोदयतीति । मुद् + 
रिच् + भ्, टाप्। ) अजमोदा इति 
जनि ट; ॥ 

गशिखियुपः;पु, ओकारौ खगः। इति राज 
निघ र्टः ॥ 

शि सिवद कः,पं, (शिखिनं जटराभ्नि' वर्दयतौति 
हध + णुल् ।)कुआर्डः । इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
शिखिवाहनः, पं, (भिखो वाहनं यस्व ¦) काति 
केयः । इत्यमरः ॥ 

गिख्िव्रते, क्ती, (शिखिनो व्रतम् । ) व्रतविेषः 
यथा,- 

ब्रह्मोवाच । 
वच्य प्रतिपदादौनि व्रतानि व्यास खयताम् । 

प्रतिपद्ये कभक्ताशो समासे कपिलाप्रदः । 
व्लानरपदं याति शिखिव्रतमिदं स्तम् ॥ 

इति गारुड १२८ अध्यायः ॥ 
शिख्ठौ, [न्] पं, (णि्डास्यास्तोति । शिखा + 
“श्नोच्धादिभ्यख ।*५। २।११६। इति इनिः । ) 
मधुरः । ( यथा, हरत् घंदितायाम् । ३। २८ । 
“सिख्िपव्रनिभः सलिलं न करोति दाद् 

शाब्टानि ॥”) 

७२ 

शिङ्ाणं 
नि । ( यथा, महाभारते । ४।५९\९। 

खङ्टो च धन्वौ च विभाति पार्थः 
(^ हतः ख म्भिरिवाज्यसिक्लः ॥“) 
विबकहेचः । इत्यमरः । बलौवरैः। शरः । 
केतुग्रह: । दुमः। कुक्कुटः! इति भेदिनौ ॥ 

। इति रेमचन्द्रः ¦ अनलोम । इति 
रब्रमाला ॥ सितावरः । मेथिका । इति राज- 
निच र्टः ॥ पर्व्वतः । ब्राद्धशः । दोपः । इति 
केचित् ॥ शिखायुक्तः वि । इति मेदिनी ॥ 

शिग्रुः, पु. ( ओते खल्पपि वायौ । शौ + “जवाः 

गमञ्च। ) शाकम् इत्यमरः ॥ ठचविशेषः । 
शजिना इति भाषा । तत्पर्व्यायः । ₹रित- 
शाकः २ शाकपच्ः २ सुपव्रकः ४ उपदंशः ५ 
चमादशः ६ कोमलपचकः 9 बहुमूलः ८ 
दंशसूलः < तौश्णमूलः १० भस्य गुणाः । 
कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । उष्णत्वम् । तोच्छत्वम् । 
वातकफश्रुखजादयव्रणशदोषडरत्वम् । दोपनत्वम् 
इखत्वच्च । तस्य पतरशाकगुणाः । सच्यतवम् । 
वातकफक्लमिनाशित्वम् । कटुत्वम् । उष्शत्वम् । 
दौपनत्वम्। पथ्यत्वम् । पाचनत्वच्च * ॥ 
अपिच। 
“शोभाच्नो नौलथिगुस्तोचूछगन्धो जनप्रियः । 
मुखमोदः कष्ण शि खच्चुष्यो रुचिराच्नः ॥ 
गोभाच्ननस्तोच्छकटुः खादूष्णः पिच्छिलस्तथा 
जन्तुवातात्तिंशूलघ्रशठष्यो रोचनः परः ६५॥ 
श्वेतशिग् : इतोच्छः स्याम् खभङ्गः सिताद्नयः । 
सम्पूलः श्वेतमरिचो रोचनो मधुशिभ्, कः ॥ 
श्वेति : कटस्तौच्णः शोफानिलनिक्लन्तनः । 
अङ्कव्यथादरो रुच्यो दोपनो मुखज। नुत् ॥*॥ 
रक्तको रक्तशिग्र : स्यान्मधरो बहलच्छटः । 
सुगन्धिः केशरो सिंहो खगारिच प्रकौ- 

तितः ॥ 
रक्तशिग्र महावोर्खो मधुरश्च रसायनः। 
शोफाष्यानसमोरात्तिपिन्तन्नं मापमारकः ॥ 

इति राजनिघ श्ट: ॥ 
(बाशप्रस्थाख्मिरां वद्धचशनिषेधो यथा मनौ 
६ । १8। 

“वज्जयेश्मधुमां सञ्च भौमानि कवकानि च। 
भरस्तणं शिग्र कञ्चेव श प्मातकफलानि च ॥ 
“शिप्रकं वाद्धोकषु प्रसि शाकम्” इति 
मेधातिथिकुज्ञ कौ ॥ ) 

शिग्र जं, क्ती, (गिग्रोत्जायते । इति । जन +डः) 
शोभाच्ञनबोजम् । तत्पर्यायः । = र् 
इत्यमरः ॥ शिग्र भवे वि॥ 
शि बोजं, क्ली, (शिगरोर्बोजम् । ) शोभाच्नन- 
बोजम् ) इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शि, इ भ्राघ्राणे । इति कविकल्पदुः ॥ म्बा) 
पर०-सक०-सेट्। इ, शिश्गयते । इति दुर्गा- 
दासः॥ 

कलोपः । इत्युणादिहठत्नौ उञ्नवलद त्तः ३।८३।) 

दयञ् ।“उणा० ४।१०२। इति । सः ङसो गुगा- 

चिद्घा शं क्ती, (शिद्ध + भाक: । एषोदरादित्वात् 

शितं 
काचपतनम्। लोरमलम्। नासिकामलम्। 
इति मेदिनो ॥ भिक्नि इति भाषा ॥ 
| *पुं, शिद्खयते इति । भि + “श्राणको 
लुधुशिंधिधाज्भ्यः ।” उशा० २।८३। इति , 
प्राणकः । ) श्रे । शत्यणादिकोषः ॥ 

"पु. क्रौ,(शिचर + अणक; ।)नाखिका 
मलम् । इत्यशादिकोषः ॥ 

, चि, ( शिङ्+कः। ) प्रातम्) इति 
शब्द्रत्रावलो 
शिज,इल किङ भ्रस्फ,टध्वनौ। इति कविकल्य- 
दमः ॥ ( चुरा° -पत्ते भ्वा०-अरदा० च-अत-° 
भअरक०-सेट् । ) अस्प टध्वनिरिड भूषणकात्तेक 
एव । भूषणानान्तु शिच्ितभित्यमरात्। इ, 
शिच्छयते। ल ङ, शिङ्ले । कि ङ, शिश्यते 
शिच्रते मच्नोरम्। तालैः शिच्दलयसुभगैः 
नर्तितः कान्तयाने इत्यत्र शिच्दिति गणक्लता 
नित्यत्वादिति रमानाथः । वस्तुतस्तु शिङ्क्ते 
शिचः पचादित्वादन् ततः शिच्र इवाचरतीति 
कौ शव्रन्तम् । इति दुर्गादासः ॥ 
भच्ञा, स्तो, ( शिजि भअव्यक्तशण्दे + “गुरोख 
इलः ।” २।२।१०३ । इत्यः । टाप् । ) भूषण 
शब्द्; । इति शब्द्र्नावलौ ॥ धनुर: । इति ` 
हेमचन्द्रः ॥ 

, लौ, ( शिच + ताः । ) भूषशध्वनिः। ` 
इत्यमरः ॥ ( यथा,- 
“नखानि विधुशङ्या विरदिणौ करेणाहरोत् 
ततः किशलयभ्चमात् खयमथाच्चिपह रतः । 
तलो वलयशिच्ितं श्रमरगुच्जिताशक्घया 
उदह्वरिति कुहरवध्वनिधिया ततो मूर्व््िता॥ 

इत्युद्टः ॥) 
नौ, स्तो, ( शिच्ति आकष्टमुक्षा णष्दा 

यते इति । शिष् + णिनिः। स्यां ङनेप् ! ) 
धतुगुणः। इत्यमरः ॥ नुपुरः। इति ईेम- 
चन्द्रः ॥ 

शिच््ो, [न् ] वि, भूषणशब्दविशिष्टः । शिच््ा 
विद्यतेऽस्य इत्यर्थे इन्प्रत्यथैन निष्यन्नः ॥ 

शिट, ्रनादरे। इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा°- 
पर०-सक०-सेट् । ) शेठति खलं लोकः । इति॥ 
दुर्गादासः ॥ 

शिर्डाको, स्र, खा दद्र स्यविशेषः ¦ यथा.-- 
^“शिण्डा कौ राजिकायुक्त : म्यान्बुलकदलद्रवे । 
सषपस्वरसे्व्वापि शलिपिष्टकसं युते: । 
भिण्डाकौ रोचनो गुव्वी पित्तञ्च मकरो स्मृता॥ 

इति राजनिघण्टः ॥ 
शितं वि, ( शो तनुकरणे + क्तः। “शाच्छोरन्ध 
तरस्याम् । ”७ । ४।४१। इति इकारादेशः 1) 
दुबंलः। निभितः इति मेदिनौ ॥ ( यथा, 
रघौ &।४२। 

“धारां शितां र॑मपरण्वधस्य 
सम्भावयत्यत्यलपजखाराम् ॥* ) 

छशः। इति विश्वः ॥ (पु विण्ठाभिव्गोचौय 
ऋषिः । यथा, महाभारते । १३।४।५३। 



र „ भितद्रुः, खो, शतदुनदो । इत्यमरः ॥ शतलज् 

शिथिलं 
“्राङ्किको नेकश्क् चेव धिलायुपः जितः 

चिः ॥* ) 

इति ख्याता ॥ च्ौरमोरटः । इति रन्रमाला ॥ 
चितशूकः, यु, ( शितं निशितं शूकं यस्य । ) 

७३ 
शिफा 

पु, चचियभेदः । इत्यु णादिकोषः ॥ | 
महाभारते २।४। ३.० । 

“अक्र.रः कतकयरा च सत्यकञ्च शिनेः सुतः ॥") 
५५ [ऋ] पु, सात्यकिः! इति तिकाण्ड- 

षः ॥ 
यवः। इत्यमरः ॥ दन्त्यादिरित्येके इति भरतः ॥ शिपविष्ट, पुं,शिपिविष्टः । इत्यमरटो कायां रमा- 
मोधुमः। इति चिकाण्डेषः ॥ 

शितिः, वि, ( शतिः सौचो धातुः + “कनि 
ननिशतिस्वश्भामत इच्च ।” उशा० ४।१२१। 
इति इन् । स च कित् । श्रत शइ्कारञ्च।) 
शक्रः। छष्णः । ( यथा, माघे । १५।४८ । 

। “श्रितितारकानुमिततास्न- 
(4 नयनमरुशोक्तं क्र धा ॥") 

, भूच, पुं । इति मेदिनो ॥ यथा च । 
“अितिच्िषु धिते कष्णं भूर्जे सारेऽपि च इयोः” 

नाधः ॥ 
शिपिः. पु, रश्मिः । यथा-- 
“शैत्यात् शयनयोगा च्च शिपिवारि प्रचषते । 

 तत्पानाद्र दणाच्चेव शिपयो रश्मयो मताः । 
वैष प्रवेशात् वि लेशः शिपिविष्ट इष्ोच्यते ५” 
(<. इति व्यासवनम् ॥ 

:, णुं, खल क । । महेश्वरः । 
इत्यमरः ॥ कुष्ठो । इ रायसुङटः॥ 
शरस्य रुपान्तरम् । शिपविष्ट. । िपिविष्टः । 

दति शब्द्रत्ावलो ॥ 
जितिकण्डः, पु, (शितिः कण्डे यस्य ।) । 
इत्यमरः ॥ ( यशा, भागवते! ४।२।१२। 

खासा व्रजद्धिः शितिकण्ठ } मर्तं 
नभो विमानैः कलदंपार्डभिः ॥") 

दात्यहपत्तौ । इति विकाण्डशेषः ॥ ) यथा, 
मडाभारते। १।८०।६। 

“यदा स तान् वितुदन्ते वयांसि 

इत्यमरटोका ॥ विष्छुः यथा, ~ 
“नेकरूपो हदहटुपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥* 
इति तस्व सहस्रनामस्तोत्रं रमानाथश्च ॥ 
(पशचप्रविषटे, ति । यथा, भागवते ।४।१३।२५। 
“पुरोडाशं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे ॥* 
“शिपिषु पश्चषु यन्नरूपेण प्रविष्टाय । तथाच 
श्रुतिः यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपिः यन्न एव 
पश्षु प्रतितिष्ठतोति ।” इति ओधरखामी ॥) 

तथा राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः ॥" ) :, पुं, सरोवरविशेषः। यथा, - 
शितिचारः, पु, शाकविशेषः । यथा,-- 
“शितिचारः सूतपु त्रो वित्रं सुनिषखकम् ॥” 

इति जटाधरः ॥ 
शितिच्छदः, पु, (शितो छदौ यस्य ।) इसः । इति 
शब्द्रल्नावनो ॥ 

` शितिपक्चः, पु, ( शितो शक्तौ प्तौ यस्व । ) 
सः ¦ इति शब्टरब्नावलौ ॥ 

शितिसारकः, पुं, (शितिः सारो यस्व ।) तिन्दु- ` 
च्चः इत्यमरः 

चिधिलं, चि, ({ खथ; “त्रजिरशिभथिरथिथि- 
लेति।” खउणा० १।५४। इति किरच्- 
प्रत्ययेन साधुः| ) छथः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, भागवते । ४।२८।११५। 
“शिथिलावयवो यिं गन्धर्कद्ध तपौरुषः ॥") 

शिचिलं, क्तौ, (खथ + किरच् )) मन्दवन्धनम् । 
मन्धरत्वम् । इति संचिप्सारोणादिहत्तिः॥ 
खंयोगविशओेषः । यथा,-- 
“प्रचयः थिथिलाष्यो य: संयोगस्तेन जम्ते ।* 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
“प्रचय इति सूले शिर्ध्यनाख्य इति किञ्चिदव- 
यवावच्छेदेनावयवान्तर संयोगिनि मडत्वतवति 
अवयवे वत्तंमानः संयोयः प्रचय इत्येके । श्रव 
मङ्च्वपद न देय परम! खलंयोगस्य प्रचयः 
$पि न चतिरित्यन्धे । भूयोऽवयवावच्छेदेनाव- 
यवान्तरसंयोगिन्यवयते वत्तेमानः संयोमः 
प्रचयः तेन परमाणुसंयोमो इयणुकसंयोमो व। 

` न प्रचय इत्यमरे ।” इति सिदान्तमुक्तावलौ- 

^“एवं विवाह्य विधिवत् सौवथे मानसाचले । 
अरुन्धतीं वश्रिष्ठस्तु मोदमाप तया सह ॥ 
तब्र यत् पतितं तोयं मानसाचलकन्दरे । 
विवाहावश्तार्घाय शान्तये वसुधाक्ततम् ॥ 
बरद्यविष्छुमशादेवपाणिभिः समुदौरितम् । 
तत्तोयं सप्तधा भूत्वा पतितं मानस{चलात् ॥ 
हेमाद्रेः कन्दरे सानौ सरस्याञ्च एथक् धक् । 
तत्तोयं पतितं शिप्रं देवभोग्ये सरोवरे । 
तेन शिप्रा नदौ जाता विष्शुना प्रिता 

चितिम् ॥” 
इति करालिकापुराथे २३ भअ्रध्यायः॥ 

शिषा, सनौ, नदोविशेषः। यथा.- 
“ततो हिमवतः प्रख्ये प्रतौ खां तत्पुरस्य च । 
शिप्र नाम सरः पूयं दशर हिणादयः ॥ 
तद्रहस्थानमासाद्य ब्रह्मशक्रादयः सुराः । 
उपविष्टा यथान्यायं पुरस्छत्य महेश्वरम् ॥ 
तं शिप्रसन्नकामारं मनोज्ञ सव्वंदेिनाम् । 
शोतामलजलं स्गुगेमानससम्धितम् ॥ 
दृष्ट! चशं इरस्तस्मिन् सौ कुकोऽभ्रदवेच्तणे । 
शिप्रा नाम नदों तस्मान्निःष्तां दिणोदधिम्। 
गच्छन्तोञ्च ददर्थासौ पावयन्तों जगब्बनान् ॥" 

इति कालिकापुराणे १८ अध्यायः ॥ 
( दनुः । यथा, ऋम्वेदे। ८। ६५। १० । 
“उल्तिष्ठब्नोजसा सह पोत्वौ शिप्रे अवेपयः ।* 
“शिप उन् ।* इति तद्भाच्ये सायणः ॥ ) 
शिफःपु, भिका । इत्यमरटौ कायां विद्याविनोदः॥ 
शिफा, शख्ञो, ठ काणां, जटाकार मूलम् । शिकड़. 

टौकादिनकरौ ॥ 
४. 19 

इति ख्यातम् । तत्पायः । लटा । २ । शत्य- 

| 

शिरः 

मरः ॥ मूलम् २। इति जटाधरः ॥ नदौ 
( यथा ऋम्बेदे । १। १०४ । २। 

“इते ते स्यातां प्रवखे शिफायाः ।” 
“शिफायाः शिफा नाम नदौ तस्याः ।“ इति 
तद्धाष्ये खायखः॥) मांसिका। माता । इति 
मेदिनो ॥ शतपुष्पा । दरिद्रा) इति राल- 
निं ख्टः॥ पञ्चकन्दः । इति सुकुट्टतखामो ॥ 
(लता! इति मेधातिथिः ४ यथा, मनौ । < । 

२२०। 
“शिफाविदलरव्वादोष्विदध्यानुपतिहेमम् ।) 

;, पुं, (शिफा इव । कन् ।) पञ्चमूलम् । 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

शिफाकन्दः, पु, (शिफायुक्तः कन्दो यस्य ।)पद्म- 

मूलम् । तत्पायः । करहाटः २। इत्यमरः ॥ 
शिफाकः २) इति शब्दरन्रावलो ॥ पञ्मकन्दः 
४ ककंटः ५ । इति जटाधरः ॥ शिफा ६ कन्दः 
७ । इति मुकुटष्टतखामो ॥ 

शिफाधरः, पु, ( शिफाया धरः) शाखा । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

भिफारहः, पुं, ( शिफाया रोहतोति । रह + 
कः। ) वटद्ठक्षः । इति राजनिघ रट; ॥ 

, स्त, ्लुपविशेषः। चाङ्गनि इति 
हिन्दोभाषा। तत्पथ्थायः। मतिदा २ वस्था 
पङ्कव्यद्ारिणो ४ द्रवत्पद्रौ ५ वातन्नो$ गुच्छ- 
युष्पौऽ । अस्या गुणाः । कटुतवम् । उष्णत्वम् । 
वातश्ृ्शूलनाशित्वम् । रसायने युक्ता चेत 
देददा््छं कारित््च । इति राजनिषं सटः ॥ 

;, पु, चक्रमहंकः । इति शब्दचन्द्रिका ५ 
म्बा, स्न, (शिब + टाप् ।) - कलयादित्वक 
टो इति दिन्डा इति च भाषा। तत् 
पायः । समौर२। इत्यमरः॥ सिभ्बाशे 
सिम्बो ४ शिष्यो ५ शिम्बिका ६ शमौ 
सिख्विकार शिम्बिः< । इति शब्टरन्नावलौ । 
शभिः १०1 इति हेमचन्द्रः ॥ 

;.स्तो.शिस्बा । इति हेमचन्द्रः ॥ एरका 
इति भावप्रकाशः ॥ 

:, पु, कष्यसुद्रः । यथा,-- 
“कष्ण प्रवरवासन्तदरिमन्यजशिखिकाः ॥” 

इति हेमचन्द्रः॥ 
स (शिग्बि+ कन्। टाप् 1) शिष्वा 
इति शब्द्रदधावलौ ॥ 

का.स्तो,(शिम्विपर्णो + खाये वान् ।) 
सपर्ण । इति रत्रमाला ॥ 

शिर्विपर्णी.स्लो, ( शिवेः पणसिव पणीमस्याः। 
नष ।) सुपर्णी । रति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शिम्बो, स्त्री, ( शिग्वि + पे खष् ! ) शिष्ठा । 
इति शब्ट्रलाबलौ ॥ ({ यथा, राजतर्- 
ङ्िख्याम् । १।२११) 
सुच्ञाने कच्छगुच्छानां शिब्वौरस्नुजजोचने ॥" 
सुदपर्थी । कपिकच्छः । इति राजञनिघ रट: ॥ 

शिरः.पु, पिथलौमूलम् । इति मेदिनो । मस्त- 
कम् । इति जटाधरः ॥ ( यया, - 



शिरसा 

*पिष्डं दृद्यात् गयाशिरे ।*इति वायुपुराणम् ॥ 
“शिरो वाटौ शिरोऽदन्तो रजोवाटौ रजस्तथा। 
इति कोषान्तरम् ॥) शय्या । अजगरः । इति 
सं्तिप्तसारोणादिल्वत्तिः ॥ 

शिरः, [स्] क्तौ, ( चि + “आयतेः खङ्गे शिरः 
किञ्च ।"उणा० ४।१८३ । अशन् । सच । । 
घातोः शिरादेशखच । ) शिखरम्। ( यथा, 
महाभारते । ४।२३।२। 
“वथा वच्चे ण वै दीं पव्व॑तस्य मदच्छिरः ॥”) 
मस्तकम् । इत्यमरः ॥ ( यधा, लच्छ्मौ चरिते । 

“शिरः सपुष्पं चरणौ सुपूजितौ ॥*) 
तञ्च मासमात्रेण भवति । इति सुखबोधः ॥ 
तद्रोगनाशकौषधम् । यधा,-- 
“शिरोरोगहरं लेपात् गुच्नामूलं सकाञ्जिकम्)” 

इति गार्ड़ १८८ अध्यायः ॥ 
प्रधानम् । ( यथा, भागवते । ५।१४।४५। 
“योगाय सांव्यशिरसे प्रकतौष्वराय ॥”) 
सेनाग्रम् । इति मेदिनो ॥ 

शिरःकपालो, [न्] पु, (शिरःकपालोऽस्यास्तौति 
इनिः 1) नरमस्तककपालधारो सन्यासो । इति 
केचित् ॥ 

शिरःफलः, पुं, (शिरस्तुल्यं फलं यस्य ।) नारि 
कैलः। इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 

शिरःशुलं, क्गो, ( शिरसः शूलम् । ) मस्तक- 
बेदनारोगः। ( यथा, कथास्रित्ागरे । १३। 
१५१५। 
“प्रातः सोऽपि शिरःशूलब्यपदेशेन वेष्टनम् । 
कत्वा प्रच्छादयामास ललाटतटमङ्कितम् ॥*) 
तस्वौषधं यधा,-- 
“श्वेतापराजितासूलं पिष्यलोशुरिढसंयुतम् । 
परिपिष्टं शिरोलेपात् शिरःशूलविनाशनम् ॥* 

इति गारुड १८८ अध्यायः ॥ 
शिरजः, प्, ( शिराज्जायते इति । जन + डः ।) 
केशः । इति शब्दरत्नावलौ ॥ 

शिरसिजः, पु, ( शिरसि जायते इति। जन + 
डः। ) केशः। इति जटाधरः ॥ (यथा, 
माघे। ७। ६२। 

“्जथशिरसिजपाश्पातभारा- 
दिव नितरां नतिमद्धिरं सभागैः ॥*) 

शिरसिरुः, पं, ( शिरि रोहतीति । सह + 
कः।) केशः । इति शब्टरन्रावलो ॥ 

शिरस्कं, क्तौ, शिरस्त्राणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
शिरःसम्बन्धिनि, वि ॥ 

शिरस्त्र, क्तौ, ( शिरस््रायते इति । तै + कः ।) 
अिरोरक्षणसन्राहः । टोप इति ख्यातः । इत्य- 
मरभरतौ ॥ ( यथा राजतरङ्कि्यम् ।५।४.० 
*“वल्गन् मध्येऽश्ववाराणं छ त्यत्येवाग्रवाजिना 
वल् गाङ्नोद इक्ञम्बे शिरस्त वामपाणिना ॥*) 

शिरस्त्राणं, क्तो, ( शिरस्त्रायते अनेन । वै + 
श्युट् ।) शिरोरक्षणसव्राहः। खोपड़ा इति 
ढोप् इति च भाषा । तत्पर्य्यायः । शौषंखम् २ 
भोषंकम् ३ शिरस्कम्४। इति हेमचन्द्रः ॥ 

७98 

शिरौषः 
भिरख्रम् ५। इत्यमरः॥ (यथा, रघौ । 
४ । ६४ । 
अपनोतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरणं ययुः ॥") 

शिरस्यः, पुं, ( शिरस् + “शाखादिभ्यो यत् 1” 
५।३।१०२। इति यत् । ) विशदकचः । 
तत्पर्य्यायः 1 भौषर्यः २। इत्यमरः ॥ दे खतः 
स्रानादिना वा निर्मले अन्योन्यासं ष्कते कैशे। 
इति भरतः ॥ 

शिरा, स्तो, घमनिः। इति मेदिनो ॥ शिर इति 
भाषा । अस्याः पयथायादिकं नाडोशब्दे द्रष्ट 
व्यम् ॥ 

शिरापवरः, पु, (शिरायुक्तं पत्रं यस्य ।) डिन्ताल- 
उक्तः । इति राजनिर्घण्टः ॥ कपिलः । इति 
शब्ट् चन्द्रिका ॥ 

, ज्ञौ, ( शिराः सन्ति अरस्य । “प्राणि 
खादातो लजन्यतरस्याम् ।” ५।२।९६। 
इति लच् । ) क््यरङ्गम् । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ ( शिरायुक्तं, वि। यथा, भटौ। 
२।३०) 

“आपिङ्गरू क्षो शिरस्यवालैः 
शिराललङ्खर्गिरिकूटदन्नैः ॥") 

शिरालकः, पु, (शिराल इव । कन् ।) अख्िभङ्ग- 
इत्तः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ हाडभाङ्गा इति 
भाषा ॥ 

शिराहत्तं, क्ली, सोसकम् । 
निं र्टः ॥ 

शिरिः.पु (कृणात्वनेन + “कगुशुपृकुटिभिदिष्ि 
दिभ्यश्च |“ उशा०४। १४२ | इतिदः! सच 

इति राज- 

कोषः ॥ शलभः। इति सिडान्तकीमुद्यसुशादि 
हत्तिः ॥ 

शिरौषः. पु, (खाति कटिति च्ञायतोति। श 
“शुपृभ्यां किच्च!” उणा० ४।२०। इति 
ईषन् सच कित् । ) खनामख्यातहत्तः ।(यधा, 
कुमारे। ५।४। 

“पदं सद्ेत भ्चमरस्य पेलवं 
शिरौषपुष्यं न पुनः पततिः ॥*) 

तत्पायः । कपौतनः २ भण्डिल: २। इत्य- 
मरः ॥ भष्डिरः ४ भर्ोरः ५ भण्डोलः ६ । 
इति तद्टौका ॥ खदुपुष्यः ७ शुकतरूः ८ विष 
नाशनः 2 । इति रत्नमाला ॥ शौतपुष्यः १० 

ष्यः १४ विषहन्ता १५ सुपुष्यकः १६ उष्टा- 
नकः १० शुक्रतस्ः १८ लोमशपुष्यकः १९ 
कपोतकः २० कलिङ्गः २१ श्यामलः २२ 
शङ्किनोफलः २२ मधुपुष्पः २४ ठन्तपुष्यः २५। 
पुस्तकान्तरे शिखिनो फलः२६ भण्डो २७ ्जवग 
२८ शकपुष्यः २९ । भरस्य गुणाः । कटुत्वम् । 
शतत्वम् । विषवातपामाखकुहट कण्डतित्वग्. 
दोषनाशित्ञ्च। इति राजनिघेष्टः॥ रपि च। 
“शिरौषो भर्डिलो भरो भर्डोरय कपौतन 

शिरोरु 
मधुरोऽनुष्णस्तिक्तखच तुवरो लघुः । । 

दोषशोधविसपंन्नः काशत्रणविषा पः ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ *॥ 

कर्टकशिरोषस्य पव्थायः। 

इति रन्नमाला ॥ *॥ 
भस्य गुणाः) 

इति राजवक्ञभः ॥ 
शिरौषपतिका, स्तौ, (शिरौषस्य पत्रमिव पत- 
मस्याः । ततः खां कन् । टापि भरत इत्वम् ।) 
श्वेतकिणिदहो । इति राजनिघंर्टः ॥ 
। क्तौ, (शिरसो हम् ।) अरटालिको- 

हेमचन्द्रः ॥ 

शिरोग्रोवं, ल्ली, शिरश्च ग्रौवा च इयोः समा- 
हारः । यथा । इन्देकत्वं अव्यसोभावञ्च क्लीवे 
स्यात् दन्दस्य समासस्य एकत्वं समादहारदन्द 
इत्यथः । यथा, वाकत्वचं ओखजं पाणिपदं 
शिरोग्रोवम्। इति लौवलिङ्मं ग्रहटीकायां 
भरतः ॥ 

शिरोधरा, स्त्रो, (शिरसो धरा । ) ग्रोवा । इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( यथा भागवते । ३। १७। १० । 
“सङ्खेलवद्रोदनवदुब्रमय्य शिरोधराम् । 
व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः॥ 
ज्तोवलिङ्धेऽपि दृश्यते। यथा, तद्व । ३। 
१२। 2७1 

“दोक्तानुजन्मोपसदः शिरोधरम् ॥") 
कित् ।) खङ्गः । शरः हिंखः। इत्य णादि- भिरोधिः, सनो, ( शिरो धौयते अनया । धा + 

“क्ीखधि करणे च ।*२।३।८३। इति किः ।) 
ग्रोवा । इत्यमरः ॥ 

:, पुं स्रौ, (शिरसो मकि: )) मस्तक- 
| । तत्पथायः। चडामणिः २ शिरो 

रन्नम् २। इति शब्द्रन्नावलौ ॥ पण्डितस्य 
उपाधिविशेषश्च ॥ (इयो रुटाइर णम् । यथा, 
“यस्व सांसारिकौ चिन्ता चिन्ता चिन्तामखेः 

कुतः। 
तयैव डि शिरःकम्पः क शिरोमरिधःरणम् ॥ 

इत्युद्भटः ॥ ) 
शिरोमश्ा, [न्] पु, (शिर एव मग्ध जौवाधानं 
यस्य । ) शूकरः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

भष्डिकः११ स्वश पुष्पकः १२ शकटः १३ वह ", ज्ञौ, (शिरसो रन्नम् । ) शिरोमणिः । 
इत्यमरः ॥ 

रोरुजा, स्त्रो, ( शिरसि रजतीति। रुज + 
कः! टाप ) सप्तपणष्ठन्तः। इति तिकाण्ड 

शेषः ॥ मस्तकरोगख ॥ 
, [इ] पु, (शिरसि रोहतोति । रुह + 

किप् । ) केशः । इति शब्द्रद्रावलो ॥ 
शिरोरुहः'पु, (शिरसि रोचतौति। रुह + कः ।) 
केणः। इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते ४। 

२८। ४४। 
एकपुष्यः एकतरमृदुप्यः शकप्रियः ॥ “चौरवासा व्रतक्षामा वैशोभूतभिरो दहा ॥*) 

“कटभो किणिद्ो श्वेता महाश्वेता च रोहिणो ।* 

“भिरोषो विषवौसपंस्वं दत्वग्दोषभ्ोथजित् ।” 

परिग्टहम् । तत्पर्य्यायः । चन्द्रशाला २ । इति ` 

नि य 
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शिरोरो 
शिरोरोगः, पु, (शिरसो रोगः!) मस्तकपोडा । 
ब~ 

अथ शिरीरोगाधिकारः। अत्र शिरोरोगस्य 
निदानं सख्याञ्चाड । 

*शिरीरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफंस्िभिः। 
सन्निपातेन रक्तेन च्येण कमिभिस्तथा ॥ 
सूयधावर्तानन्तवातशंखकार्दावमेद काः । 
एकाद शविधस्यास्य लक्षणानि प्रचच्तते ॥” 
शिरोरोगा अरत शिरोरोगः शूलरूपा रुगभि- 
धौोयते । वातपित्तकफख्िभिः। ननु | । 
कफरित्यक्ते तचित्वबोधात् । किमथे विभि 
रिति पदम् । वातपित्तकफानां पृथककार- 
गत्वबोधनाधम्। तर्हिं सव एव शिरोरोगा 
सन्रिपातसमुद्धवा इति कथम् । तदा वातादय 
उल्वणतया एृथक्कारणानि बोडव्यानि । चयेण 
रसादिक्चयेण ॥*॥ वाति कस्य लचणमा इ । 

“यस्यानिमित्तं शिरसो सुजख 
भवन्ति तौत्रा निशि चातिमात्म् । 
बन्धोपतापैः प्रशमश्च यच 
शितेऽभितापः स समोरणेन ॥'” 

भवेदिति विशेषः! अनिमित्तं श्रतकितविप्र- 
कष्टनिमित्तम् । निशि चातिमात्रं रात्रौ ओैत्येन 
रोगाधिक्वात् । प्रतापः स्वं दनम्। शिरोऽभि- 
तापः शिरःपोडा ॥*॥ पैत्तिकमाइ । 

“यस्योष्णमङ्गरचितं यथैव 
भवेच्छिरो ददति नाचिनाशम् ) 
शतेन रातौ च भवेच्छमख 
शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ 

दद्यतौत्याषत्वात् ॥४॥ श्नं खिकमाद । 
“शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्ध 
गुर प्रतिष्टखमयो डिमच्च। 
सूना्तिनासावदनच्च यस्य 
शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात् ॥ 

कफोपदिग्ध अन्तःकपलिपम्। प्रति च 
शिरम् ॥५॥ सान्निपातिकमाडइ । 

“शिरोऽभिताप तरितयप्रहत्ते 
सर्वाणि लिङ्गानि समुद्धवन्ति ॥*५॥ 

रक्तजमाइ । । 
“रक्तासिकः पित्तसमानलिङ्ध- 
स्पर्शासहत्वं शिर सो भवेच ॥” 

चेत्तिकादुभेदकलिङ्गमाइ ! शिरःस्पर्शासत्व- 
मिति ॥५॥ च्षयजमाह । 

“वसावलासक्ततसम्भवानां 

शिरोगतानामतिसं क्षयेण । 
चयप्रहत्तिः शिर सोऽभितापः 
कष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमाचम् ॥" 

्षतसभ्भवं रुधिरम् । कष्टः कच्छ्रसाध्यः । 
“मो श्मति तुद्येत शिरो विभ्चान्तनेवता। 
मूच्छ गाव्रावसादञ्च शिरोरोगे चयात्मिकै ॥" 
कमिजमाडइ। 

“निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमाव' 
संभद्यमा णं स्फुरतौव चान्तः । 

७५ 
शिरोरो 

घ्राणाचच गच्छदुधिरं सपूयं 
शिरोऽभिताप: कमिभिः सघोरः ॥” 

संभच्यमाणं कमिभिरिति शेषः । प्राणाति 
चकारेण कमिनिर्गमोऽपि बोध्यते ॥*॥ सूया- 
त्तमा । 

“सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्द- 
मक्तिभ्ुवं रुक समुपैति गादम्! 
विवदेते चांशमता सहेव 
सूथथावदत्तौ विनिवत्तते च ॥ 
शोतेन शान्तिं लभते च किञ्चि 
दुष्ण न जन्तुः सुखमप्रुयादा । 
सर्व्वात्मकं कष्टतमं विकारं 
सूगाववक्ते तसमुदारन्ति ॥” 

सूर्ग्योदयमिति लच्तौक्त्य भ्रारभ्यं ति यावत् । 
सश्चस्यावठत्तौ ख्यस्याधोगतौ ॥ * ॥ अनन्त- 
वातमाइ । 

“दोषास्तु दुष्टाः खयमेव मन्यां 
संपद्य घाटां खरुजां सुतोव्राम् । 
कुर्वन्ति सोऽच्िभ्युषि शङ्टेशे 
ख्ितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ 
गण्डस्य पातु करोति कम्पः 
इनुग्रहं लोचनजान् विकारान् । 
अ्रनन्तवातं तमुदादइरन्ति 
दोषव्रयोल्यं शिरसो विकारम् ॥” 

एवशब्टोऽव्राप्यधः । अव्ययानामने कार्धत्वात् । 
सखरुजां स्वस्य रुजां व्यधादाहगौरवादिरूपां 
दोषाः कुर्वन्ति । अयमनन्तवातः । स अनन्त- 
वातः भ्रच्यादिषु खिति करोति विशेषतः 
गण्डपाश्व" सिति करोति। पौड़या खिति 
कत्वा कम्पादींख करोति ॥ * + शङ्कमाह । 
“पित्तरक्ञानिला दुष्टाः शङ्कदेशे विमूच्छिताः॥ 
तौत्ररुग्दाइरागं हि शोथं कुवन्ति दारुणम् ॥ 
स शिरोविषवहं गान् निरुध्याशु मलं तथा । 
विराव्राञ्जोवितं इन्ति शङ्को नाम नामतः। 
व्ाहाज्जौवति मैषज्यं प्रत्याख्येयस्य कारयेत् ॥” 
पित्तरक्तानिलाः अ्रव्र कफोऽपि योज्यः। | 
तापः कफपित्तरक्गंरिति सुश्चुतवचनात् । विम- 
च्छछिताः प्रहद्ाः। स॒ शोधः! विरावात् 
विरारमध्यं मारयति ॥*॥ अर्दावभेद कमा । 
“रुच्षानाद्यध्यशनावश्याप्राग्बातमेधुनेः । 
वेगसंधारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः ॥ 
कवलः सकफो वर्च ग्टहीत्वा शिरसो बली । 

7टार्चेषु वेदनाम् ॥ 
अस्त्राशनिनिभां कुर््यात्तोत्रां सोऽर्डावमेदकः। 
नयनं वाथवा ओओचमभिहद्ौ विनाशयेत् ॥* 
अवश्या अवश्यायः, अ्रायासः अतिबलेन 
भारोदहनादिभिः। व्यायामः खल्यश्मः। 
शस्त्र श निनिभां शस्त पातेनेव वच्वपातेनेव वेद 
नाम् ॥*! रथ शिरोरोगाणां चिकिव्छा 1 
*वातजाते शिरोरोगे खरं हस्वे दं विवर्नम् । 
पानाहारोपनाहां कुरय्याहातामयापडहाम् ॥ 
कुषटमेरष्डभ्रूले च नागरे तत्र पेषितम् । 

शिरोरो 
कटुष्श' शिरसः पौडां भाले लेपनलो सरेत् ॥ 
रसः वासकुटारोखस्तस्य नस्यं विशेषतः । 
शिरःशूलं हरत्येव विधेयो नाच संशयः ॥१५॥ 
अथ शिरोवस्तिविधिः। 
श्राशिरोव्यापि तच्म्प षोडषाहलमुच्छितम् । 

` तेनावैष्टय शिरोऽधस्ताश्माषकल्केन लेपयेत् ॥ 
निश्चलस्योपविष्टस्य तेलेः कोष्णैः प्रपूरयेत् । 
धारयेदारुजः शान्त्य यामं यामां मेव च ॥ 
शिरोवस्तिहरत्येष शिरोरोगं मरद्धवम् । 
इनुमन्याच्िकर्णार्तिमदि तं सर्ब कम्पनम् । 
विना भोजनमेवेष शिरोवस्याः प्रयुज्यते ॥ 
दिनानि पञ्च वा सप्त रुजि तत्परतोऽपि वा । 
ततोऽपनौतच्े दस्तु मोचयेदस्तिबन्धनम् ॥ 
शिरोललाटवदनग्रौवादीनि विमद येत् । 
सुखोष्णेनाम्भसा गाच प्रचाल्याश्राति यदितम॥ 
भामिषं जाङ्गलं पथ्य तत्र शाल्यादयोऽपि च। 
सुद्वान् माषान् कुललंख खादेदा निशि 

केवलान् ॥ 
कटुकोष्णान् ससर्पिष्कानुष्ण त्षौरं पिवेत्तथा। 
पित्तात्मके शिरोरोगे शोतानां चन्दनाश्यसाम्॥ 
कुमुदोत्यलपद्मानां श्यर्णीः सेव्या माता: 
सपिषः शतधौतस्य शिरसा धारणं हितम् ॥ 
रसः ्वासकुटठारोव्य : कपर कुङ् मं नवम् । 
शोतं हागौपयः सवं वदनेनानुवषंयेत् ॥ 
तस्य नस्यं भिषग्दद्यात् पित्तलायां शिरोरुजि। 
किन्तु मस्तकशूलेषु सर्वेष्वेवं हितं मतम् ॥ 
गुडनागरकल्कस्य नस्य मस्त कशूलनुत् ॥*॥ 

रक्जे पित्तवत् सवे भोजनालेपसेवनम् ॥ 
शोतोष्णयो् विन्यासो विशेषो रक्त मो चणम् । 
कफजे ल्धनं खे दो रूकोष्णं ; पावकात्मक:॥५॥ 
स्विपातभवे काया सत्रिपातद्रौ क्रिया। 
पुराणसरपिंसः पानं विशेषेण दिशन्ति हि ॥ 

एरण्डमूलं तगरं शताद्वा 
जवन्तिका सैन्धवराश्िके च । 
भङ्गं विडङ्ग मधुयिकाच 
विण्वौषधं कष्णतिलस्य तैलम् ॥ 
श्र जापयस्तेल विभिशधितच्च 
चतुगुणं शङ्गरसे विपकम् । 
षड्बिन्दवो नासिकयोः प्रदेयाः 
सर्व्वाणि इन्य्,; शिरसो विकारान् ॥ 
च्य॒तांखच केशान् पलितांच टन्ताम् 
निर्वध्य मूलान् प्रकटौकरोति । 
सुपणब्टश्रप्रतिमञ्च चनु 
कुवन्ति बाह्वोरधिकं बलश्च ॥” 

जोवन्तिका अठ हरौतकौ श्पकविशेषञ्च, 
इति षड़ बिन्दुतेलम् ॥ # ॥ 
“त्यजे चयनाशाय कर्तव्यो छ हणो विधिः 
पाने नस्यं च सपि; स्यादा तघ्नं मधुरः शृतम्॥५॥ 
कछमिजे व्योषणच्चाहः शिग्र वोज लावणम् । 
अजामूवयुतं नस्य कत्तव्यं कमिनुत् परम् ॥ 
सूब्धावत्ते विधातव्यं नस्य कम्परादिमेषजम् । 
योजयेत् सगुड' सर्पि ट तूप भक्तयेत् ॥ 



भिरोवे 
लावनं स्षोरसर्पिभ्या पानञ्च ्नोरसपिंषोः। 
ऋोरपिष्टेस्िलेः स्व दौ जोवनोयैख्च शस्यते ॥ 
ङ्कराजरसच्छांगच्तोरतुल्याकलापितः । 
सूगथावत्ते निहन्त्याशु नस्येनेव प्रयोगराट् ॥*॥ 
अद्धावभेदक पूव्वे खं हस्तं दो ड भेषजम् ॥ 
विरेकः कायश्हिख्च धुपल्िग्धोष्णभोज शम् । 
विडङ्गानि तिलान् कष्णान् समान् पिष्टा 

विलेपेत् ॥ 
नस्य वाप्याचरत्तस्मादभेदं व्यपोहति । 
पित् सशकरं चौरं नोरं व! नारिकेलजम् ॥ 
सुशोतं वापि पानौयं सर्पिव्वा नस्ततस्तयोः॥* 
नस्ततः नासिकया पिबेदित्वन्वयः। तयोः 
सूगावरत्तामेदयोः ॥ * ॥ 
“अननन्तवातं कत्तव्य: सूखधावत्तदितो विधिः । 
सिराव्यधञ्च कत्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ 
आहारश्च प्रदातव्यो वालपित्तविनाशनः। 
मधुमस्तकसंयावष्टतपूर विंओेषतेः ॥” 
संयावः पक्ञान्रविशेषः। एरकिया इति लोके। 
सच मधुमस्तक: मघुनोपलिष्तः। इतपूरो- 
$पूपः। 

“प्याक्तधात्रौ रजनो गुड़ चौ 
भूनिम्बनिम्बे : सगुडः कषायः । 
तु शङ्कर्याक्तिथिरोऽदंशूलं 
जिदन्ति नासानिदहितः क्षणेन ॥” 

इति पथ्यादिक्ताथः ॥*॥ 
“दार्वी हरिद्रा मच्िष्ठा सनिम्बोशोरपश्मकम्। 
एतग्मलेपनं कुखाच्छङ्कस्य विनाशयेत् ॥ 
पौततोयाभिषैकञ्च गौ लक्तोरसेवनम् । 
कल्कं चषोरठच्षाणां शङ्के लेपनं हितम् ॥” 
सर्वेषु । 
"यदटोमधुकमाषः स्यात् तुया शन्तु विषश्भवेत्। 
तयोशच.शंन्तु सच्छ स्ात्तच्ुशं ̀ सर्षपो शितम् ॥ 
नासिकभ्यन्तरे न्यस्तं सव्वां शोषव्यवां इरेत्। 
दृष्टप्रयोमो योमोऽयमनुभाविभिरादटतः ॥ 
आदरं यच्छक्षिकाचृ् चु[शंतं नवसादरम । 
उभयं योजितं गन्ात्तस्य नश्यति ओो्षरुक ॥* ` 

इति भावप्रकाशे शिरोरोगाधिकारः॥ 
वितेऽत्तिः, खो, (शिरसोऽत्तिः ।) शिरःपीडा । 
इति लोके प्रसिद्िः॥ (यथा, कथासरि्लागरे । 
१३।१५२। 
“जागरणातियानेन शि रोऽ्ति व्यपदिश्च च । 
प्रातः स तश्छौ वद्नं श बेष्टयित्वाङ्धितं शिरः ४१) 

चिरोवह्लो, खौ, (शिरसो वद्गोव ।) बर्िचूड़ा । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

णिरोहत्त , क्तौ, (शिर इव हत्तम् ।) मरिचम् । 
इति राजनिघेणटः ॥ । 

गिरोढत्तफलः, पु , (शिरसि ठत्तं फलं यस्य । ) 
रक्रापामार्मः। इति भावप्रकाशः ॥ 

गिरोवेषटः, पु, (शिरो वेष्टयतोति । वेष्ट + भ्रच्) 
उथ्थौषः । इति चिकाण्डशेषः ॥ 

सिरोवेष्टने, क्तौ, ( गिरे बेष्टयतोति । बैट + 
ष्युः ।) चिरःप्रावरणम् । पाग्डौ इति भाषा । 

७& 

शिलाज 
सत्पर््यायः । उश्णौोषः२ वेष्टनम् २ वैष्टकम् ४। 
इति शब्दरब्नावलो ॥ शिरोवेष्टः ५ चेलो- 
ण्डकः ६ । इति विकाण्डगेषः ॥ 

शिरोऽखि, ज्ञो, (शिरसोऽखि ।) मस्तकाख् । 
माधार खुलि इति भाषा। तत्वय्योयः। 
करोटिः २ शिरस््नाणम् ३ शोषकम् ४। इति 
राजनिषं ण्ट: ॥ 

शिल, श उञ्छं । इति कविकल्पदुम: ॥ (तुदा०- 
। पर°-सक०-सेट् । ) उ्ड उद्तशस्यशेष। हर 
(२ । श, शिलति धान्य दौनः। ओलिता । 
इति दुर्गादासः 

:, पु, क्तो, (शिल + कः । ) उञ्छः । इति 
मेदिनो ॥ (यथा, भागवते । ११ । १७।४१। 
“भ्रन्याभ्याभेव जोवेत शिलैर्वा दोषदक् 

तयोः ॥*) 
जोवनोपायविरेषः । यथा.- 
“ऋतार्ताभ्यां जोवेत्तु खतेन प्रखतेन वा । 
सत्यादरताभ्यामपि वा न हत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं श्न यमद्तं स्यादयाचितम् । 
खतन्तु याचितं मेकं प्रतं कर्वणं स्तम् ॥" 

“श्रवा धितखानेषु पथि व चेबेषु वा अप्रति- 
इतावकाओेषु यच यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र 
तव्राङ्गलोभ्यां एकेकं कणं समुचयित्वा इति 
बौधायनदश्नात् । एकोकधान्धादिगुडकोश्चय- 
मुञ्छः । मश्ञय्यालकानेकधान्धाखयनं शिलः । 
उच्छ शिल बूत्येकवद्भावः। तत् सत्यसमान- 
फलत्वाहतमि्छच्यते ।”इति तद्टोकायां कुज्क- 
भटः ॥ ( रघुवंयपारियः वदप पुशः । यथा; 
रघुवंशे । १८। १७। 

“तस्याभवत् स॒नुरुदारभोलः 
(4 शिलापश्विशालवक्ताः ॥*) 

मजः, पु, पावाणभेदनः। इति राज- 
५ ॥ 
शिला, सनौ, पाषाणः। (यथा, मनौ) २। 

२.०४ । 
कटेषु च । 

आसोत गुरुणा सादं शिलाफलकनीषु च ॥”) 
इाराध.खितदारु । इत्यमरः ॥ स्तस्भशोर्षम् । 
मनःशिला । इति मेदिनो ॥ कपरः । इति 
राजनिधं खटः ॥ ॥ 

शिलाकर्णी, सो, (शिलेव कथः कोणो यस्वा: । 
ङेष ।) शज्ञकौठत्तः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

ङुद्कः, पु, (शिलां कुदयति दारयतीति। 
कुह +स्य्ल्।) टङ्कः । इति शब्दरब्रावलौ ॥ 

, क्रो, (शिलाया जायते इति । जन + 
डः |) शेलेयम् । इति शब्द चग्दरिका ॥ लोहम् । 
इति राजनि टः ॥ 

शिलाजतु, क्रो, (शिलाया जतु ।) पवतज्ञातो- 
पकातुविेषः। शिलाजित् इति डिन्दोभाषा। 
तत्पर्व्यायः । गेरे्यम् २ अर्ष्यम् २ गिरिजम् ४ 
भश्मनम् ५। इत्यमरः ॥ शिलाम् ६ अगजम् 

इति मानवे 8 श्रध्यायः ॥ | 

§ । लाड़ा इति भाषा । तव्य््याय 

शिलापु 
ॐ ओेलम् र अद्विजम् < । इति रब्रमामाला ॥ 
ओेलेयम् १० शोतयुष्यकम् ११। इति शब्द्- 
चन्द्रिका ॥ शिलाव्याधिः १२ । इति व्रिकाण्ड- 
शेषः ॥ भ्रश्मोल्यम् १३ अश्जलाच्ता १४ अग्म- 

जतुकम् १५ जत्वश्मकम् १६। अस्य गुणाः । 

तिक्षत्वम् । कटुत्वम्। डष्णत्वम्। रसायनत्वम् । 
मेदोन्मादाश्मरौशोफकुष्टापश्मरनाशित्वं च । 
इति राजनिघं ण्ट: ॥ रपि च। शकंरासवं 
रोगहरत्वम् । योगवादहित्वम् । भरत्युष्णशोत- 
कत्वञ्च । इति राजवन्नभः \ भरस्योत्पत्तिनाम- 
लच्तशगु णाः । 
“निदाघं घशयसन्तप्ता धातुसार धराधराः। 
निर्यासवत् प्रमुञ्चन्ति तच्छिलाजतु कौर्तितम्॥ 
सौवणें राजतं ताखर' भ्रायसं तश्चतुविधम् । 
शिलाजत्वद्रिजतु च ओैलनिर्यास इत्यपि ॥ 
गैरेयमश्मजच्च)पि गिरिजं ग लध।तुजम् । 
शिलाद कटुतिक्तोष्ण कटुपाकं रसायनम् ॥ 
हिदि योगवहं हन्ति कफमदा ज्म शकरा: । 
मू वक्ञच्छरं चयं श्वासं वाताखाशोंसि 

पाश्डुताम् ॥ 
श्रपस्मारं तथोक्रादं शोधकृूष्टोदरक्रिमौन् । 
सौवणन्तु जवापुव्यवणं भवति तद्र सात् # 
मधुरं कटुतिक्घन्तु शोतलं कटु पाकि च। 
राजतं पाण्डरं शीतं कटुकं खादुपाकिं च ॥ 
तास्ब्रं मयुर कर्ठाभं तत्तिक्त लवणं भवेत् 
विपाके कटुकं ोतं सर्वेखे्मुदाद्ृतम् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शिलाच्जनौ सलौ, (शिलामश्यतोति । अच् + 
लुः । स्यां ङोप् । ) कालाच्चनोठक्चः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

"पु, (शिलामटतोति। अट + चुल् ।) 
अटः । विलम् ¦ इति भेदिनो ॥ 

शिलाललं, क्तो, ( शिलाया भ्राकजञमिव । ) 
लोहम् । इति राजनि ण्ट: ॥ 

शिलात्सिका, स्तो, मूषा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शिननाद दरुः, पुं, (शिलाया दंदरुरिव । ) शेलेयम् । 
इति राजनिघं ण्ट; ॥ 

शिलाधातुः, पुं, ( शिलानां धातुः ) सितो- 
पलः। इति तचिकाण्डओषः ॥ खड] इति भाषा ॥ 
गैरिकमेदः। सतु पोतवखः। इति राज- 
निं ण्ट; ॥ 
“सितोपलः शिलाधातुव्वेणरेष्छा च मङ्कलम् । 
शिलाधातुविशेषस्तु विज्ञ यो लोकशासख्नतः ॥” 

दूति शब्द्रन्नावलो ॥ 
शिलापटः, पु, ( शिलायाः पटः । ) पेषणाधे- 
शिला । शिल् इति भाषा । इति केचित् ॥ 

चः,पु.(धिलायाः युच्च इव |) पेषणयोग्य- 
: । धषं- 

नालः २ शिलापुच्तकः ३। इति शब्दरत्रा- 
वलो । र 

शिलापुष्य, ज्ञो, (शिलायाः पुष्यमिव । ) चले 
घम् । इति राजनिघं खटः ॥ 
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शिलौप 
जिलाभवं, ज्ञो, (शिलाया भवः डत्पत्तिर्यस्य ।) 
शेलेयम् । इति जटाधरः ॥ 

शिन्लामेदः, पु, (शिलां भिनत्तौति । भिद् + भ्रच्) 
पाषाणभेदो इत्तः । इति रब्रमाला ॥ प्रस्तर 

 . भेदका, क्ली, ॥ 
` शिलारण्धा, स्तो, ( शिलेव दृटा रश्चा । ) काष्ठ- 

` कदलो। इति राजनिघंर्टः ॥ 
शिनलावस्का, स्तो, (शिलेव कठिनो वल्को 
यस्याः ।) भौषधद्रश्यविशेषः । शिलावाक् इति 
इन्दौ भाषा । तत्पायः । शिलजा २ ओैल- 
वल्कला २ वल्कला 8 रोलगर्भाद्वा ५ शिला- 
त्वक् & श्वेता ऽ, भ्रष्या गुणाः । हिमत्वम्। 
स्वादुत्वम्। छच्छरमेहमू वरोधाश्मरोशूलज्वर 
पित्तनाशित्वच्च । इति राजनिघण्टः ४ 

चिलाब्याधिः, पु, (शिलाया व्याधिरिव ।) शिला 
जतु । इति चिकाण्डशेषः ॥ . 

 शिलासनं, कौ, (शिला भ्रासनं यस्य ।) ओलेयम्। 
इति अब्द्रत्राषलो ॥ प्रस्तरनिर्ितासनच्च ॥ 

शिलाघारं, ज्ञो, ( शिलावत् सारो यत्र) 
म् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शिलाद्ध, ज्ञौ, ( िला इत्यादा यस्य ।) शिला- 
जतु । इति भावप्रक।शः ॥ 

चिलिः, ४ भूजपत्रह चः । इति शब्दमाला ॥ 
चिलि, सो, इाराधःखितका्ठम् । इति शब्द्- 

 रन्रावलौ ॥ गोवराट् इति भाषा ॥ 
` शिलिन्दः, पं, मद्यविशेषः । यथा, 

“शिल्िन्दः श्रं खत्तो बल्यो विपाके मधुरो 
गुरः । 

श्रामवातकरो द्यो वातपित्तहरो मतः ॥* 
इति राजवञ्नभः॥ 

चिलो, सनो, ( शिलि + कदिकारादिति डेष्।) 
इाराधःखितकाष्टम् । ) इति शब्ट्रन्नावलो ॥ 
गण्डपदौ । स्तम्शोर्षम् । इति मेदिनो ॥ 

भिलोन्धू, क्तौ , कदनललोपुष्यम् । यथा. माघे । 
& । २२) 

“नवकटम्बरजोसणि ताम्बर 
रधिपुरन्िथिलोन्धृसुगन्धिभिः ॥”) 

करका । इति मेदिनो ॥ विपुटा । इति विश्वः॥ 
शिनोन्धःपं, ठ तविशेषः। इति मेदिनी ॥ मव्छ- 
विशेषः । स तु चित्रफलकमव्छः। इति जटा- 
धरः. ॥ 

भिलोन्धृकं, क्तो, गोमयच्छविका । यथा, 
"गोमयच्छविकामाइदिं लोर थिलोन्धुकम्। 

इति हारावलो ॥ 
थिलोन्धौ, सनो, वि हगौेदः। गण्डपदो । खत्तिका 
इति मेदिनो ॥ 

शिलोपदः, पु, ( थिनव स्थूलं पदमख्ात् । ) 
पादरोगावथेषः। गोद इति भाषा । तत्पायः 
पदगण्डोरः २ स्लोपदः २। इति ब्द्रद्रावलौ # 
पादवस्परोकः ४। इति रेमचन्द्रः ॥ चोपदस्य 
विप्रक्लष्टं निटानमाष् । 

` “पुणशोदकभूयिाः सव्वेतुषु च भौोतलाः। 
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शिलौमु 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्रौपदानि विशेषतः ॥” 

शिल्पं 
बाणः । इत्यमरः ॥ ( यथा, महाभारते । ४) 

विशेषत इति वचनेनान्यव्ापि क्रोपदानि भवन्ति ४०।११। 
इति बोध्यते ॥*॥ सामान्यं लक्तशमाद् । 

“यः सञ्चरो वंशजो अशात्तिः 
शोधो दरणां पादगतः क्रमेण । 
तत् श्चोपदं स्यात् करकर्णनेव- 
शिश्रोष्ठनासाखपि केचिदाहः ॥* 

तच्चिविधम् । वातिक्तं पैत्तिकं ञं भिकञ्चेति । 
तेषां लक्षणमाह । 

छा शरूचं डि स्म्,खितं तोव्रवैदनम् । 
अनिमित्तरुजश्चास्य बवडइशो ज्वर एव च ॥१॥ 
पित्तजे पौतसङ्ाशं दादज्चरयुतं शम् ॥*॥ 
श्म खि अन्तु भवेत् सिग्ध' तथा पाषण्ड गुर स्िरम्॥ 
व्रौख्यप्येतानि जानौयात् शोपदानि कफो 

च्छयात् । 
गुरुत्वञ्च मर्वश्च यस्मान्नास्ति विना कफान् ॥ 
असाध्यमार । 
“वलो कमिव संजातं कण्टकेरपचौयते । 
सर्व्वालकं महत्त्वञ्च वजनोयं विशेषतः ॥ 

यत् श्चेखलाद्ारविडारजाते- 
जातं तथा भूरिकफस्य पुंसः। 
सास्लावमप्यु ्रतिसवंलिङ्ग 
सकण्टकं वापि विवर्जीनयम् ४" 

शरस्य चिकिसा । 
“लद्कनालेपनखेदरेचने रक्तमो चेः । 
प्रायः सेदहरेरुष्णैः ननोपदं समुपाचरेत् ॥ 

सिदाथशोभाच्ञनदेवदास् 
विश्वौषपैम् व्रयुतेः प्रलिम्पेत् । 
पुननैवा नागरसषंपाशां 

 कल्योन वा काच्जिकमिचितेन ॥* 
श्ञोपदमिति शेषः। 
“धनतुरेरष्डनिर्मुण्ोव्षौभूभियुसर्धपैः । 
प्रलेपः स्लोपदं रन्ति चिरमपि दारुणम् ॥ 
श्रसाध्यमपि यात्यन्तं ज्ञौपदं चिरकालजम् । 
मूलेन सषचरायाः तालमिश्रेण लेपनात् ॥* 
लालस्य फलरसो ब्राद्यः । 
“सघ्तलास्थुलपव्राणां करकं तपेन वारिणा । 
संखृष्टं लवशोपैतं सेवितं श्नौ पदं दरत् ॥ 
शाखोटवल्कलक्राथं गोमूत्रेण युतं पिवेत् । 
श्नौपदानां विनाशाय मेदो दोषनिहत्तये ॥ 
रजनों गुड़ संयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वर्षों ज्ञो पदं इन्ति दहुङुष्टं विशेषतः ॥ 
वर्षाभूत्रिफलाचुशे पिष्यस्या ख़ योजितम् । 
सत्तौदर' प्षोपदं लिद्ाशिरोलय जौ पदं जयेत् ॥ 
गन्धर्वतेलसिदां इरौतकीं गोऽग्बुना पिबति । 
स्लौपदविवन्धमुक्लो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ 
गन्धर्वतेलं एरण्डतेलम् । गोऽग्बना गोमुचेण । 
इति भावप्रकाशः ॥ 
लोमुखः, प, (शिलौव सुखं यद्य । ) मरः । 
( यथा, रषः । ४ । ५७ । 
“कटेषु करिणं पेतुः पुजागेभ्वः चिलौ- 

"कस्यायं शायको दौर्घः थिलोष्ष्टः शिको 
मुखः ॥”) 

। जङौभूतः । इति शष्टरब्रावलो ॥ 
चिलेयं, क्त, (शिलायां भवम् । शिला + ढः । ) 
शैलजम् । इति शब्ट्रन्नावलो ॥ शिलासम्ब- 
ज्धिनि, वरि, ॥ (शिलेव + “शिलाया ढः ।*५। 
३।१०२। इति ढः। शिलासद्शेचचति॥ 
यथा, शिलेयं दधि । इति काशिका॥) 

गिलोच्चयः, पु, (शिलाया उश्चयो यवर । पर्वतः ॥ 
इत्यमरः ॥ (यथा, रुवंशे । २ । २७। 

“न पादपोगश्ड लनश्रक्तिरं 
शिलोये मूच्छति मारुतस्य ॥*) 

\, पु, उचञ्छशिलम् । उपात्तशस्यात् 
चैवात् शेषावचयनम् । उञ्छेन परिचश्युषदान 
वदुग्रहणेन शिष्यते सश्चौयते उचञ्छशिलम । 
उदधि शब्छ शिल शब्छे कचोरित्युल्ले क ग न्ञति 
इजुङत्वात् कः उच्छशिलं संघातविग्होतं 
विपथस्तम्। 

“शक्यं न चेदुञ्छशिलेन दत्तिः 
फलेन सरूलेन च वारिणा च ।* 

इति समाहारदन्दे । उञ्छ शिल । 
"इञ्छभ चश्च यच्चान्यत् तत् परिग्ररखं तवृतम् । 
इति निगमाभिधाने कोवं पुमानुञ्क ऋतं शिल 
इति वोपालिते पस्यच्छः । 

“रषुकारादतसारे 
परिणतवाक् कल्यमकेदारे । 
भवभूतिक्ततशिलोच्छे 
तन्तलपतितं वयं चिनुमः ॥* 

इति गोवर्नः । केचिदुञ्कशिलयोभेदभादडइः । 
प्रतिग्रहात् शिलं ओेयस्ततोऽयुगच्ः प्र्स्यते 
इति। तत्र शाखादेनि पातितपरिलखक्तमष् 
.रौणां ्आादानं शिलम् । शिलं धान्यमञ्चरौ 
संग्रह इति खामौो च । एककः कपोत- 

कणोच्वय इति ! शिलं तालब्धादि दम्त्यारि च ¦ 
इत्यमरटौकायां भरतः॥ यथा, मनौ ७ । २२ । 
"एवं हत्तस्य कृपते: शिलोड्शेनापि जौवतः। 
विस्तौगते यशो लोके तेलविन्दुरिभाभ्भसि ॥") 

शिलोख', ज्ञी, शिलाया उत्ति्ठतौति ! उत् + 
ख्या +कः । (गेलेयम् । इति राजनिपटः ॥ 

, ज्ञो, (शिलाया उडदो यस्य ।) सेते 
यम् । इति राजनिर्घण्टः \ चन्दमविेषः । 
यथा, 
“सुशौतलं चन्दने यत् तेलपर्पिकसुष्यते । 
उभौ च तस्य पयधायौ सोमयोनि शिलोडवम् ॥ 

इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
भिलीकाः, [स्)]पु, ( शिला पवतः भ्रोको वास- 
स्यानं थस्य । ) गरड: । इति तिकाष्डेषः ॥ 

शिल्पं, ज्ञो, (शौल समाधौ + ““वष्यशिखग्रष्य- 
मुखाः ॥*) वाष्यरूपपर्पतल्याः !"उणा० । २। २८ । इति 

बदान्यकणशोद्यइणमुव्छः। तदुक्तं खञ्को धान्य- 
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पः स्ख । ) कलादिकं कमी । इत्यमरः ॥ 
हुनर इति पारसोकमभाषा । कारौगरौ इति 
हिन्दौभाषा ॥ वाच्छायनोक्षदत्यगोतवाद्यादि- 
अतुष्टिः वाद्यक्रियाः तथा अालिङ्गनचुम्ब- 
नादिचतुषश्टिः अभ्यन्तरक्रियाः कलाः) 
भ्रादिना खणंकारादिकारुकमी ग्रहः । एतत् 
सवे शिल्य कष्यते । इति तटौकायां भरतः ॥ 
(यथा कथासरि्ागरे । २५। १७५। 
“तै तचिरूप्य जगदुनेंह शो देव शक्धति। 
श्रपरः कत्तुमेतदि दिव्यं शिल्पं न मानुषम् ॥*) 
खवः इति मेदिनो ॥ 

शिल्पकारःपु, (शिल्य' करोतोति । क + अण्|) 
शिस्पौ । शिल्यविद्याव्यवखायौ। कारिकर 
इति भाषा ! चिद्यं करोति इत्यर्थे षणप्रत्यथेन 
निष्यन्नः ॥ 

भिल्यकारौ, [न्] तरि, (शिल्पं करतु धौलमस्य । 
शिनिः । } भिल्यकम्मकर्ता। तस्योत्पत्तयादि 
यघा,- 

“विश्वकम्या च शूद्रायां बो्ख्खीधानं चकार सः। 
ततो बभूवुः पुत्ता नवैते शिस्पकारिशः ॥ 
मालाकारः ककारः शङ्ककारः कुविन्दकः। 
कुम्भकारः कांसकारः षड़ तै शिल्यिनां वराः ॥ 
सूतरधारथितकरः खणंकारस्तथैव च । 
पतितास्ते ब्रह्मथापादजात्वा वण सक्घराः ॥ 
सवणकारः खण चौयात् ब्राह्मणानां दिजोत्तम। 
बभूव सद्यः पतितो ब्रह्मशापेन कम्मणा ॥ 
सूत्रधारो हिजातोनां शापेन पतितो भुवि। 
ओोत्रञ्च यज्नकाषच्च न ददौ तेन हेतुना ॥ 
व्यतिक्रमेण चिव्राणां सद्यचिव्रकरस्तथा । 
पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानाश्च कोपतः ॥ 
कञ्चिदणिग विषश्च संसर्गात् खशं कारिणः । 
खयं चोयादिदोषेण पतितो ब्रह्मशापतः ॥" 

इति ब्रह्मवैवर्तं ब्रह्मखण्डे १० अध्यायः ॥ 
भिल्यभाला, स्लो, क्तो, ( शिल्पानां शाला । ) 
सरणं कारादोनां कर्ीग्टहम् । कारखाना इति 
०५०. तत्पसधायः। भावैशनम् २। 
इत्यमरः ॥ शिल्पशाला २ शित्पशालम् ४ 
शिल्िशालम् ५। इति तहका ॥ 

शिल्यशासत् , क्तो, (शिल्पस्य शास्त्रम् ।) शिल्प 
क््ग्रन्धः। तच्छासत्नाणि बहनि सन्ति तग््ध्ये 
वास्तुशास्ेकं लिख्यते । यथा,- 
“स्त्रो पुचादिकभोगसौख्यजनकां धमा्धकाम- 

प्रदं 
जन्त॒नां लयनं सुखाखदभिदं भोताम्बु घमा 

पम् । 
वापोदेवम्टहादिपु्छमख्िलं गात् समुत्पद्यते 
गीं पूव्वमुशन्ति तेन विबुधाः चोविश्वकमा- 

दयः ॥ 
सिक च्छहारश्मसुशन्ति हदा 
यथोदिते मासि वलचपचचे । 
अशाङ्वोयं सुदिने निमित्ते 
शमं रवौ सोम्यगते प्रवेशम् ॥ 

हट 
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चवे शोककरं टहादि रचितं स्याकाधवेऽर्थ- 
प्रदं 

ज्येष्ठे खत्युकरं शचौ पशुद्र तद्ढदिदं 
खावके। 

शुन्यं भाद्र पदेऽश्विने कलि करं शत्य तच्तयं कार्तिके 
धान्य मागषदस्ययोदं हनभोर्माघे शियः 

फाल्गुने ॥ 
भादित्ये इरिककनक्रघटगी पूर्व्वापरास्यं ग्ट 
कत्तवयं तुलमेषह्ि कहषे याम्योत्तरास्य तथा। 
दारं भि्रतथा करोति कुमतौ रोगाथेनाश- 

स्तदा 
कन्धामो नधतुर्गते मिथुनगे चास्मि्र कां 

गृहम ॥ 
कन्यादिविषु पूवेतो यमदिथि त्याज्यन्च न 

दि 
हारं पञ्चिमतस्िके जलचरात् सौस्येरवौ 

युम्मतः । 
यस्माइत्समुखे दिशासु भवनं हारादिकं 

सिंहं वापि इषञ्च ठशिकघटं वाते हिते 
सर्वतः ॥ 

प्राचो मेषतुलारवावुदयति स्याहं ष्टवे वद्धिभे 
विव्राख्लातिभमध्यगा निगदिता प्राचो बुधैः 

पञ्चधा । 
प्रासादो भवनं करोति नगरं दिङ्मूदुमथेच्यं 
इभ्यं देवगृहे पुरे च नितरामायुधनं दिङ्मुखे॥ 
तारे माकटिके ध्र वस्व समतां नोते बले वैनते 
दौपाग्रेण तदै क्छतञ्च कथिता सत्रेण सौम्या 

दिशा। 
शङ्खोर्ने वरगुणेन ३६ मच्डलवरे छाया तयो- 

मच्छयो- 
जाता पत्रयुतिस्तु शङ. तलतो नव 

तटः ॥ 
राशोनासलिमोनसिंहभवनं पूर्वमुखं शोभनं 
कन्धाककंटनक्रराभिगृहिणां याम्याननं 

मन्दिरम् । 
राशर्धन्वितुलायुगस्य सदनं शस्तं प्रतोचोमुखं 
पुखां कुश्रहषाजराधिभजतां सौम्याननं 

स्याद्गृहम् ॥**॥ 
श्रध भूपरिग्रहः। 
“श्वेता ब्रा ह्मणभूमिका च.छतवहन्धा शभ- 

खादिनौ 
दं | रक्ता शोणितगन्धिनो पतिभूः खादे कषाया 

| च सा 
स्वादेऽम्त्रा तिलमैलगन्धिरुदिता पौता च ता 

म 
छष्णा मद्छसगन्विनो च कटुका शूद्रेति 
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परौकितायां भुवि विन्नराजं 
समच्चयेत् चर्डिकया समेतम् । 
चेवाधिपं चाष्टदिशाधिनाधान् 
सुपुष्यधपरवलिभिः सुखाय ॥ 

खातं भूमिपरोक्षणे करमितं तत् पूरयेत्तन्- 
खटा 

दने होनफलं समे समफलं लाभो रजोवर्हिते । 
तत् क्ञला जलपूं माशतपदं गत्वा परौच्यं पुनः 
पादोनेऽदं विद्ोनकेऽथ निखते मध्याघमेष्टाम्बुनि 
भूमेः प्राक् प्रवणच्च शङ्रककुप सौम्यायितं 

सौख्यदं 
व्क वद्किभयं यमे च मरणं चौराद्यं रचतसि 
वायच्ये प्रवणञ्च धान्यदहर णं स्याच्छटोकदः वारुणं 
विगप्रादेरलुव्णंतश्च सुखदं खष्टिक्रमात् सौग्यतः 
अग्नौ राच्तसवायुशङ्करदिशि खाप्याः क्रमात् 

कौलकाः 
अरष्वल्यात् खदिरात् शिरोषककुभात् ठत्तात् 

क्रमेण हिजाः। 
वर्णानां कुशसुच्काशशणजं सूत्रं कमात् सव्रएे 
निचा भू. स्फुटितोषरा विल्ववतो शच्ये्युता 

नाशुभा ॥" 

ककुभादित्यच्र वकुलादिति च पाठः ॥*॥ 
“प्रश्नत्रयं वापि खटहाधिपेन 
देवस्य ठ्तस्य फलस्य वापि । 
वाच्यं हि कोष्टात्तरसंयुतेन 
सत्थं विलोक्यं भवनेषु ख्या ॥ 

वाकाचाटाताणएडह सा पापवर्णः 
प्रा्ादिखे कोष्ठके शल्यसुक्तम् । 
कैशाङ्गाराः का्टलोहाखिकाचं 
तस्मात् काय्य शोघनं भूमिकायाः ॥ 
शल्यं गवां भरूपभयं हयानां 
जं शनोऽत्वोः कलदप्रणाशौ । 
सखरोष्रयोर्हानिमपत्यनाशं 
स्नोणामजस्याग्निभयं तनोति ॥५॥ 

कन्धादौ रवितस््रये फणिमुखं पूवादिष््टिक्रमं 
ख्यातं वास्तुवपुदिंशातरयगतं लाङ्गलणृष्ठः शिरः 
हारं तस्य मुखे ग्टहादि भयदं कुिदये 

सौख्यद 
दुःखं प्राक्खनने शिरोऽङ्न्निवपुषः कुत्लौ सुखं 

दच्तिणे ॥ 
प्राच्यां नागसुखं वुधैरनिंगदितं भाद्राश्ठिने 

कात्तिक । 

मार्गात् फाल्गुनशक्रतः क्रमतया याम्ये जले 
चोत्तरे । 

चैवे चाष्टविभाजिते दिनकरादाराल्िखेत् 
कोष्टगान् 

अन्धद्गरकयोख्च तवर फणिनः शारोरकं नो 
खनेत् ॥५॥ 

भ्षे मादपिढचयः प्रथमतः खाते सजा 
पुच्छके 

णृष्ठं रानिभये च कुचिख्वनने स्वात् पु्तधान्या- 
दिकम्। 
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पू्वाश्येनिलखातनं यममुखे खातं शिषे 

ओ पञ्चिमग च वङ्कि खननं सौम्ये खनेतरक् ते 
दक्चिणकोणे पूर्वविभागी पूजनपूरवै शिला 

; समर्प्य । 
स्थाप्या शेषथिला दत्तिणतः स्तम्भाः समर्प्य 

विधानेन १०५॥ 
बरह्मशन्भुयंथा । 
“सूत्रं भित्तिशिलान्यासं स्तश्चस्यारोपणं तथा । 
पूवदक्तिणोमध्यं कुर््यादित्याइ काश्यपः ॥ 
नारदः। 
“नभस्यादिषु मासेषु विषु विषु यथाक्रमम् । 
पूर्वादिदिक्शिरोवामपाश्बाशायां प्रद- 

३ क्विम् ॥” 
वास्तुशास्त्र ऽपुग््तम् । 
“वास्तोः शिरसि पुच्छे च वामकुत्तौ च ठतः 
आयुष्कामः स्ठनेन्रैव दचकुच्ौ खनिः शभा ॥ 

भित्ते लं ख्थापनोयं जलान्ते 
पाषाणे वा डमर; सगर्भम् । 
शोषे गुरवो लेपहोनाधिका वा 
सन्धिखेणिः पादहोनांहान्वैः ॥ 

भवनपुरसुराणां सूतरणे पूवेसुक्तः 
कथित इह एथिव्याः शोधनेऽपि दितौयः। 
तदनु सुखनिषेशे स्तम्भसं रोपणे स्या- 
इवनवसनकाले पञ्चधा वास्तुयज्नः ॥*॥ 
इचा दुग्धसकण्टाञ्च फलिनसथाज्या ग्डहाद् 

शस्तं चश्भरकपाटले च कदलो जातौ नः 
केतक, 

यामादूहंमशेषहच्चसुरजा च्छाया न शस्ता ग्ट 
पाश्वं कस्य इरेरवोशपुरतो जेनानुचण्डयाः 

कचित् ॥ 
ख दुग्धहक्ता द्रविणस्य नाशं 
कुवन्ति ते कण्टकिनोऽरिभोतिम् । 
प्रजाबिनाग्े फलिनः समोपे 
ग्डहस्य वर्ज्याः कलघौतपुष्याः ॥ 

दुष्टो भूतसमाच्रितोऽपि विटपो नोच्छिद्यते 
शक्तितः 

तद्विखोञ्च शमोमशोकवकुलौ युत्राग- 
सच्म्यकौ । 

द्राक्तापुष्यकमर्डपञ्च तिलकान् कष्णां वपे- 
दाडिमं 

सौम्यादेः भदौ कपोतनवटावौदुम्बराग्व- 
लकौ ॥ 

उत्सङ्गनामाभिमुखः प्रवे 
स्यात् एृष्ठभङ्गो भवनस्य ष्ठात् । 
विनाशडेतुः कथितोऽपसब्यः 
ख्या प्रशस्तो भवनेऽखिलेऽसौ ॥ 

प्रावेश्ः प्रतिकायको वस्णद्विम्बक्तो भवेत् 
र ख्ष्टितो 

वामावत्तं उदाहृतो यममुदेऽसौ होनवाडइ- 

७€ 
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उत्सङ्गो नरवाहनाभिवदनः ख्या 
निभितः 

प्रा्बक्गोऽपि च पूणंबाइसदितो गेहे चतुरह 
पुरे ॥*॥ 

इस्तः पर्वाष्टयुक्ञो ुनिवररचितः पवं चैकं 
विमा 

मात्रा षस्धां यवानासुदरमिलिता निसत्वचा- 
। सुत्तमानाम् । 

पुष्येखत्वारि पूवं तदनु च विभजदह्लेः ् 
घु () 

निंगरन्यौ रक्तकाष्टो मधुमय उदितः खादिरो 
वंशधाल्वोः ॥ 

ज्येषठोऽष्टाभिर्यवोदरेस्तु मुनिभिगध्यस्तु षट् 
कन्धसो 

माप्यं चोत्तमकेन रामनगर क्रोशादिकं योज- 
नम्। 

प्रासादप्रतिमे पस्य भवनं मध्येन इर्म्यादिकं 
यानं बड़यवसश्चवेन शयनं छत्रासनास्त्रा- 

दिकम् ॥५॥ 
रुद्रो वायुर्विश्वकमीा हताशो 
ब्रह्मा कालस्तोयपः सोम्रविष्णुः। 
पुष्पे देवा मूलतोऽस्िंश्च मध्यात् 
पच्चाष्टान््यं इयग्निवेदै विंभज्यम् ॥ 

ईशो मारुतविष्डवङ्किविधयः सूश्च रुद्रो यमो 
वैरूपो वघ्वोऽष्ट दन्तिवरुणौ षड़ वक्ता इच्छा 

क्रिया) 
ज्ञानं वित्तपतिनिंशाकरजयौ शरोवासुदेवो हलो 
कामो विष्णुरितिक्रमेण मरुतो इस्तं तयो- 

विंशतिः ॥*॥ 
उच्चाटनं रोगभयच्च दुःखं 
वह्क भयं पौडनकं प्रजायाः । 
खलयु्िनाशोऽपि घनच्तयः स्थान्- 
मोहः क्रमादेव तपोडनेन ॥१॥ 
इस्तो यन्नात् पुष्ययोरन्तराले 
त्वष्ट्रा धार्यो मन्दिरादौ निवेशे । 
इस्ताद्भूनौ यात्यकस्मात्तदासौ 
कार्यये विघ्न दुःखमाविष्करोति ॥ 

तालो इादशमाविकापरिमितस्तालदयं स्यात् 
कारः 

पादोनदिकरोऽपि किष्क् रुदितख्ापबतुभिः 
करैः । 

क्रोणो द ण्डसदहसखयुम्ममुदितो दाभ्या गन्युतिका 
ताभ्यां योजनमेव भूमिरख्डिला कोटौ शतं 

योजनैः ॥ 
सूत्राष्टकं दृष्टि टइस्तमौन्ञ 
कार्पासजं स्यादवलम्ब संज्ञम् । 
काष्टच्च खृ्टाख्यमतोऽपि लेख्य- 
भित्यष्ट सूत्राणि वदन्ति सन्तः ॥ 

इति वास्तुशास्तं राजवनल्ञभमण्डने भिखका 
लक्नशवणनं नाम १ अध्यायः ॥ # ॥ 

6. 
वेषः । 

३४२ व 

५संग्रामेऽन्धकशर्द्रयोस्तु पतित, खदो ५८ 
क्रितौ 
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तस्माद्भूत मभू भोतिजननं दावा ष्थिव्यां- 
मडइत् । 

तद्वै रभसा विग्छह्म निहितं भूमावधोवक्षकं 
देवानां रसनाञ्च वास्तुुरषस्तेनेव युज्यो बुषैः ॥ 
प्रा्ादे भवने तड़ागखनने कूपे च वापौवने 
जौर्णोद्ारपुरे च यागभवने प्रार्थ निर्वत्तने । 
वास्तोः पूजनकं सुखाय कथितं पूजां विना 

इानये 
पादौ रक्षसि कं शिवैऽद्धिकरयोः सन्धो च 

कोणदये ॥ 
चेचातिर्वास्तुरिदहार्चनोय- 
शवे कांशतोभागसहसखरयुक्तः । 
साधारणोऽष्टशटपदोऽपि तेषु 
चेकाधिकाभौतिपदस्तयैव ॥*॥ 

ग्रामे भूपतिमन्दिरे च नगरे पृज्यशतुःषटिकं- 
रेकाशोतिपदैः समस्तभवने जो नवाब्धयशकैः। 
प्रासादेऽथ शतां शकेस्तु सकले पूज्यस्तथा मण्डपे 
कूपे ष्व चन्द्रभागसहिते १८६ वापोतडागी 

वने ॥ 

ईशो मूदिं समाचितः खवणयोः पज्ञन्धनामा 
दिति- 

गापस्तस्य गले तदं शयुगले प्रोक्तो जयशखा- 
दितिः। 

उक्तावथमभूधरौ स्तनयुगे स्यादापवत्सो हृदि 
पञ्चेन्द्रादिसुराख्च दच्िणभुजे वामे च नागा- 

इयः ॥ 
साविचः सविता च दक्तिणकरे वामे इयं शद्रलौ 
खल्यरमैवगणस्तथोरुविषये स्याव्राभिषृषठं विधिः 
भेदं त्ुजयौ च जानुयुगले तौ वह्किरोमौ 

स्मृतौ 
पूष्णो नन्दिगिणाञ्च सघ विवुधाः कपाः पदोः 

। पैटक्रः ॥१॥ 
ईथस्तु पर्व्जन्यजयेन्द्रसूग्याः 
शत्यो शाकाशक एव पूर्व । 
वद्किखच पूषा वितथाभिघानो 
ग्टहत्ततः प्र तपति: क्रमेण ॥ 
गन्धर्वौ खगपिढठसङ् 
इारस्थसुग्रोवकपुष्यदन्ताः । 
जलाधिनाथोऽप्यसुरख शेषः 
स पापयच्छापि च रोगनागौ ॥ 
मुख्य भल्लाटकुवेर गेला- 
स्तवेव बाह्यं दितितोऽदितिख । 
हाविंशदेवं क्रमतोऽचंनोया- 
स्तरयोदरैव विदशाञ्च मध्यं ॥ 
प्रागयमा दत्तिणतो विवखान् 
मैतोऽपरे सौम्यदिशाविभागे । 
पृष्वौधरोऽसावध सध्यतोऽपि 
बर ह्मार्चनोयः सकलेषु मध्यं ॥ 
भ्रापापवस्छौ शिवकोणमध्यं 
साविव्रकोऽग्नौ सविता तथैष । 
कोणे महनदरेनद्रजयौ ढतोये 
द्रोऽनिलैऽन्योऽपि च इद्रदाश्ः॥ 



शिल्यशा 

ईशानाय चरको हितोये 
विदारिका पूतनिका ठते । 
पापाभिधा मारुतकोणके तु 
पूज्याः सुरा उक्तविधानतस्तु ॥*॥ 

ब्रह्मा वेदपदस्तु तेन समका | 
कोषिऽ्टो हिपदास्तथाष्टम रुतः कोणेऽर्दभागाद् 

बहिः। 
शेषा एकपदा; सुरास्तु कचिता वैदर्तुके-६8 

$थो नव 
ब्रह्मा षट्पदिनोऽयमादिविवुधा ईथादयै- 

कशः ॥ 
ब्रह्मा कलांशो वसुतोऽयमायाः 
कोशेऽष्ट वाद्येऽपि च सार्चभागाः। 
विधाढकोणे हिपदास्तथा्टौ 
श्येषाः सुरा एकपदा: शतांओे ॥*॥ 

जरह्याजिनांश २४ उदितः शिवलोऽमाद्याः 
कोशेषु सादपदतोऽपि तथेव चाष्टौ । 
शेषा दिभागसमका रविभागकोऽयं 
पूज्यो रथाश्वगजवाइनकेऽग्बुयन्त्र ॥ 
यन्ते व्रयोदशपदैरपि पूजनोय- 
स्तत् पञ्चविं तिरजो दशतोऽयमाद्याः । 
कोणेऽव्धयोऽमरगणा वदह्िकै कलांशा 
भद्र ऽश्िंकं रविविभागपरे दिभागाः ॥*॥ 
दाविंशथत् कमलासनोऽसममुखाः स्युः सूज 

भागा क्रमात् 
कोेऽन्त्येष्टसुरा दिभागस्षहिता बाद्येषु 

6 सादांशकाः। 
अष्टौ रामपदाः पुनदिपदकाः षड्भागिनोऽष्टौ 

सुराः 
चेते ष्व चन्द्रभागसहिते १९६ स्याद्देवतानां 

क्रमः ॥भौ 
वेदांशो विधिरय्धमप्र्तयस्् शा नवखष्टके 
कोणेऽन्त्यऽष्टपदादेगाः परखुराः षड़ भागडोने 

पदे । | 
व।स्तोनन्दयुगांश ४८ एवभषुना्टांगेशतुः- 

, षष्टिक 
मन्धेः सूव्रमितान् सुधौः परिहरेद्धित्तोस्तुलाः 

स्तश्चकात् ॥५॥ 
रेखादयं कोणगतं विधैय- 
मं शान्तरेैव तु कणंस्चात् । 
यदष्टसू ; कथितं तु पद्म 
तत्पोडनात् सखामिधनप्रणाशः ॥ 
प्रोक्तं चतुविंशतिलाङ्कलं यत् 
पादाइगं हानिकरं प्रजायाः । 
षड़ भिस्तु सूत्र मरणाय वच्च 
कोणे तिशूलञ्च रिपोभयाय ॥ 
परोच्य भूमोमवसेचयेत्तां 
सुपञ्चगव्येन ततो विलेख्या । 
रखा सुवर्णेन मणिप्रवालैः 
पिष्टाचतेर्वापि पुनस्तदृरदं ॥ 
इावि शदंशाः प्रथुले च दैष्य 
कोणेषु वर्यां जिनसंख्यर४भागाः । 

[ब् 
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एतस्पदानां कथितं सहल 
चेत ञ्च सर्वोत्तममेव वास्तोः ॥*॥ 
मध्यं ब्रह्मा पूजनोयः शतांगे- 
शत्वारिंशद्धिः पदैर्बाद्यवोधौ । 
प्रोक्ता देवा भयमाद्या अरशोत्या 
मध्यं कोशेऽष्टौ शतं चाष्टषष्या ॥ 
कोणेऽव्यो नन्दपदैः सुराख 
शेषाख बाह्यं वसुभागिनञ्च । 
वौथो च बाय रविभागयुकतं 
शतं पदानां कथितं सुनिन्दरैः ॥ 
दुगप्रतिष्ठाविषये निवेशे 
तथा मडहार्चास च कोटिहोमे । 
मेरौ च राद्ष्वपि च्येष्ठलिङ्धः 
वास्तुः सस्रे ण पदेः प्रपूज्यः ॥५॥ 
विमेखलं शङ्रदिग्विभागी 
कुण्डं प्रकुर्यात् करतो युगाल्लम् । 
डोमं सुराणां शतमष्टयुतं 
प्रत्येकमष्टाधिकविंशतिं वा॥ 
मध्वाज्यदुग्ध दषिशकराभ्यां 
छ्णं स्तिले्रौदहियवैनंवान्ेः । 
पलाशटूरवाद्ुरदुग्धहकते- 
होमं तदन्ते सुरपूजनञ्च ॥ 

ईशे छतान्रमपरे स्टतोदनश्च 
दद्याच्जयाय इरिताम्बरमेव कुशम् । 
रन्नानि पिष्टकमयं कुलिशं सुरेन्द्र 
धुम्रं वितानमुदितच्च दिवाकरस्य ॥ 

गोधुमयुक् एतमेव सत्ये 
मव्छान् थे शष्क लिमन्तरोचते । 
वङ्गौ खच पूष्णि तथेव लाजा 
दद्यादधम्म चणकौदनञ्च ॥ 

मध्वन्नश्च ग्टहचताय यमतो मांसौदनं 
गन्धव शतपंव्रमोदनयुतं अङ्गेऽजजिद्वां तथा । 
प्रोक्ता नोलजवा खगाय पिद्रतो देयाञ्च सन्नो- 

दकाः 
पेष्टं छष्णढनिं वेव विधिवदव्या दौवारिके ॥ 
सुभ्रोवाय च पूपका गणवरे श्वेतप्रसूनं ण्यः 
पद्म वार्णके सुराप्यसुरके तेलं तिलाः शेषके 
पापाख्येऽपि च पक्षमांसमुदितं रोगाय ४ 

षधौः 
गोचरं फणिने च मुख्य विबुधे खोखण्डभचे 

तथा ॥ 
भज्ञाटाय सुवशंकं धनपतौ मर्डाज्यदुग्ध' तथा 
शक्तन् पवेतकेऽदितेस्तु लपिकां दद्यादितौ 

पूरिकाम्। 
सच्चौरं दधिकं क्रमेण विदितं त्वापापवते तथा- 
प्य खम्णेऽरुणचन्दनच् पयसा युक्ता तथा 

श्वारा ॥ 
साविव्रेऽपि च लड्डुकाञ्च सवितुः पूपा गुडा 

सखदुषता 
देयं वाथ विवखतै तयुतं दुग्धं तथा मोदका 
इन्द्राख्ये कुसुमल्लगिन्द्रजयके देयं तथा चम्पकं 
मेते दुगधष्टतच्च गुगगुलुञुतो गन्धस्तथा रद्रके ॥ 

शिल्यशा 

तत्सिदहमब्रन्तरपि शुद्रदासे 
सद्र्मालां एथिवोधराय । 
पयश्ललां गामडतं घटञ्च 

दद्यादिधौ खणंमतोऽखिलेभ्यः ॥ ` 
सुराख्धिमांसं विहितं चरक्ये 
तथेव पोतौदनको विदार्य 
रक्ञोदनेः पूतनिकाच्चनोया 
मद्यास्षेनापि तथेव पापाः ॥ 

मांसं पक्ष पिलिपिच््नाय तज्जुन्भाये विहितं 
सद्यः। 

स्कन्दाय तन्धदिरायुक्तं चाथम्शे दिशि 
॥ 

यः म ०4 
५ तस्य दुःखं भवतो किञ्चित् 
ओव वर्षशतं सुखेन 
स्वर्गे नरस्तिष्ठति कल्यमेकम् ॥* 

इति ओखौसूत्रधारमणर्डनविरचिते वास्तुशास्त्र 
राजवज्ञभे वास्तुलच्णम् २ अध्यायः ॥%॥ 
“श्रायक्तव्ययतारकांशकविधु राधि गृहादयं 

तथा 
धान्यं सौख्ययशोऽभिहदिरधिका यस्मादतः 

कथ्यते । 
श्रायास्तु ्वजधूमसिंदशनका गोरासमेभाः . 

क्रमात् 
ध्वाङ्स्त्वष्टम भ्रायमेषु विषमाः अष्टा सुराणां 

ग्टहे ॥ 
मानं देवगृहादिभूपसदने शास्तनोक्तम्तेन तत् 
गेडे कम्मकरस्य नाधकरतः शास्रेण देयं गृद्ध 
अयो दण्डकराङ्कलादिमपि ते इस्ताङःलेरंशत 
चे्रस्याप्यनुमानतोऽपि नगरे दण्डेन मानं पुरे 

श्रायः कल्पो इस्तमेयः करे 
चेवं मावानिग्धिते माढकाभिः। 
मध्ये पयङ्गासने मन्दिरे च 
देवागारे मण्डपे भित्तिवा्य 

छत्रे देवग्टडे दिजस्य भवने स्यादहेदिकायां जले 
विस्तारोच्छयवस्त्रभूषंणमटठागारेषु शस्तो ध्वजः 
धूमो वड्क.पजोविनामपि ग्टहे कुण्डे च ध 

सिंडद्धारद्रपाशयेऽस्रनि चये सिंह ८२ 
सने ॥ 

चण्डाले नको विशान्तु ठषभो इर्य इयाना 
हितो 

कानिज्ये धनभोजनस्य भवनेऽथो बाद्यगेह 
खरः । 

वादित्रं खरजोविनामपि गृहे भद्र 
योजितो 

याने स््ोगुहवाइने च शयने शस्तो गृहे इस्ति 
नाम् ॥ 

ध्वाङ्कः शि स्ितपखिनां हितकरस्तेषां मुखं 
नासवत् 

ष्वाङ्कः काकमुखो विड़ालवदनो धमो ध्वजो 
मानुषः। 
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६ मवं पक्िपदा इरेरिव गनो इस्तौ तु 

प्रायाः इष्टिगताः क्रमेण पतयो ष्टौ च ति 
त सम्प्र सवाः॥*॥ 
` देथाः सिंहगजध्वजादिहषमे सिंहष्वजौ कुरे 

सिंहो वे ष्वज इष्यते न ठषभोऽन्यवापि देयो 
बुधैः 

सिंहो इस्तिहषालये खतिकरसूवायस्य वक्त 

गृहं 
तस्िन्रव च वामद्चिण्दिशाहारे स भ्रायः 

शभः॥ 
व्यासे देष्यंगुेऽ्टभिर्विंभजिते शेषो ष्वजाया- 

यको- 
$ष््ने तद्गुणिते च धिष्टयभजिते स्याटक्तमच्चाः 

दिकम् । 
नच्करे वसुभिरव्धयोऽपि भजिते हौनस्तु ल्म 

स्तुस्यायञ्च पिशथाचको ध्वजखते संवि 
राच्तसः ॥ 

तच्छ ले व्ययहर्ममनामसदिते भक्ते विभिसत्वं 

. | मूलाद्र योः शनक भोतुररावदितये 

स्यादिन्द्रोपमभूपतिक्रमवशादेवे सुरेनदरो हितः। 
वेद्यामेव यमस्तु पुखभवने नाग तथा भैरव 
राजांशो गजवाजियाननगरे राजालये 

} मन्दिरे ॥*॥ 
` यावद्गुहक्तं गणयेत् खधिष्टा- 

त्ताराविभक्ते नवभिश्च शेषाः । 
बघेस्ततोया सकले विवज्ज्या 
या पञ्चमो सप्चमिका न शस्ता 

षिष्टमनोह च सपशः क्रमतया वङ्क स्तु पून्वा- 
दितः 

ष्ट्या तानि भवन्ति यत्र गृहभं तदवेव चन्द्रो 
भवेत्) 

डानि एृष्ठगतः करोति पुरतस्ायुःखयं 

चन्द्रमाः 
` यारे दक्षिणवामके एभकरोऽग्रे देवभूपालये 1 

प्रौतिः स्यात् समसमो च दशमो चैकादश 
शोभना 

दारिद्र युगला करोति मरणं षष्ठौ कलि 
पञ्चमो । 

मेषोऽश्डिवितये हरिस्तु पिठभाच्चापस््रये 

ओषः स्य॒नव राशयः परमते नन्द शकौस्ते 

भौमो हथिकमेषयोहं तुले शुक्रस्य राषिदयं 
कन्धा युम्मदुधस्य ककंसदनं चन्द्रस्य सिंहो रवै 
जवो मोनघलुःपतिमृगघटौ मन्दस्य गों मलं 

 भिब्राख्यकंकुजेन्दुदेवगुरवोऽन्ये चारयस्ते मिथः 
देवकं ् ुतिपुष्यमेऽख्िभदग मैवानिलं पौ णभ 
इस्तादित्वमधोऽनुरन्तकविधौ पूर्वोत्तरा 

द्रभम् । 
रक्तोमूलविशाखिकाग्निपिदढमं चित्रा धनिषटा 

सूलतः 

| वर्माष्टकस्य पतयो गरुडो 

इयं 
॥ 21 

८१ 
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ज्याञ्च षमपोच दै न्यमनुजे खत्यस्तु दैवे कलि 
वेरं चो्तरफलगुनोयुगलयोः खातीभर ण्यो 

इयो- 
रोहिष्युत्तरषादृयोः अुतिपुनर्वस्नो विरोधं 

तथा । 
चिाहस्तभयोशच पुष्यफणिनोज्येष्टाविशाखा- 

ख्ययो 
प्रासादे भवना सने च शयने नच्चत्रवैरं त्यजेत् ॥ 
विप्राः कर्कभरषालिनो निगदिताः सिंहाजचापा 

चपा 
विदट्कन्या मकरो हषोऽथ हषला युग्म 

कुम्भस्तुला । 

शिल्पशा 

दुगे सवजनाय शग्परजननं विश्रामभेकं परम् ॥ 
सिंहो वेरिपराभवं प्रकुरुते तिष्ठन् गिरौ 

गह्वरे 
द्गखयो कृपतिः प्रभूत कटकं शवं जयेत् सङ्करे । 
कैलासे नगरं शिषैन रचितं गौथादिसंरच्षणे 
दुगे पश्चिमसागरे च हरिशाप्येषां किमत्रो- 

च्यते ॥ 
भूदुगे जलंदुगम द्वि विषये दुगे भवेद्गद्वरे 
तेषासुत्तममद्विमूर्हि, रचितं तह रिणां दुगंमम् 
अन्नाद्यं ततोयतेललवणेः काष्टं सत शादैस्तथा 
यन्ोपस्करवबा शशस्त्रसुभटः संपूरयेदभूमिपः 
मन्द्रं चतुरल्रमायतपुरं तत् सवेतोभद्रकं 

वर्ेनोत्तम कामिनौ च भवनं वज्यै बुधैरय ब्रत 
खेष्ठा दादश नन्दरागगुखतो विप्र क्रमाद्राशयः॥ 
अण्वोऽश्िनोशतभयोयमपूषि इस्तो 
छागोऽग्निपुष्य उरगोऽपि विधाढसौम्ये। 

परव्वा मघासु मत उन्दु्रेव योनिः ॥ 
गौभंद्रोत्तरफल्गुनौत उदिता खातौ करे 

मादिषौ 
व्यात्रास्त्वाष्विशाखयोख हरिणो च्येष्ठानु- 

राधाभयो 
पूषादृश्चवशे कपिर्निंगदितो वैश्वाभिजित्राकुलं 
पूभायां वसुभे खगोन्द्र उदितो वैरं त्यजेज्नोकतः 

भ्रायक्चतारा व्ययमंशकच्च 
च्येकव्र क्त्वा विभजेत् क्रमेणि । 
तिथ्या च वारेण तयेव लम्ब 
शेषस्तु भान्येव भवैयुरङ्धेः ॥ 
दैष्यं ण्थुत्वेन च ताडनोयं 
लयोयैदेक्यं पुनरच्छयेण । 
ओषेऽधिनाथो वसुमाजितेऽस्विन् 
समः प्रशस्तोध्विषमस्तु नव ॥ व 

सिंहस्तयैव 
मेदाककारच-ट-ताः प-य-शाञ्च यग 
यः पञ्चमः स रिपुरेव लुैरविवरज ॥ 
अश्िन्यादिकभव्रयं फणिनिभं चक्र विनाष्यु- 

इवं 
द्येकस्यां वरकन्ययोश यदि भं तच्छ त्यदं चां शत 
नाड़ोसेवकमि व्गीहपुरतसतवेका श्भा सव्यधा 
अ्रायादिचिकपञ्चसघनवभिश्वक्ैगृ हं सौख्यदम् 

गुणगणं नघुदोषसमन्वितं 

वत्तं सिंहविलोकनं सुषएनायत्तं तथा वारुणम् 
नन्दाख्यञ्च विरुक्तकोणमथ नन्दावर्तिखस्त्या- 

छति 
प्रोक्त तद्यववच्जयन्तमपि तदिव्य' गरैर्मस्तके 
पुष्पं चा्टदलोपमच् पुरुषाकारं पुरं पौरुषं 
खेदं कुचचिषु भूधरस्य कथितं दण्डाभिधं र्व 

कम् । 
शाबर प्राक् सरिता परत्र कमलं याम्ये नदो 

धाभ्पिकं 
दाभ्यां चेव महाजयच्च धनदाशायां नदौ 

सौम्यकम् ॥ 
दुर्गैकेन युतं शियाख्यनगरं दाभ्या रिपुच्नं पुरं 
त्वष्टाक्च कथयन्ति खस्तिकमिति प्रोक्ता गुणा 

विंशतिः । 
भूपानां सुखदा यशोऽर्थं फलदाः वोत्तिप्रतापो- 

, इवा 
लोकानाञ्च निवासतो विरचिताः प्रकशग्धुनैते 

गुणाः ॥* 

इति पुराणां विंशतिगुणाः ॥५॥ 
“वह्कर्भोलिकरं विकोणनगरं षट्कोणकं क्ते णद 
वच्छे वच्वभयञ्च शाकटपुरे रोगस्िशूले कलिः 
प्रोक्त तस्करभोतये दिशकटं कर्णाधिकैऽधंत्तयो 
दोषाः सप्त भयावहाः प्रकटिता ये विश्वकर्मो- 

दिताः॥* 

इति पुराणं सप्तदोषाः ॥*॥ 
वच्य ऽयो विविध पुरं सुनिमतं मध्योत्तमं 

कन्यसं 
तेषां इस्त षदख्षमन्तिमपुरं मध्य ततः साद - 

कम् । 
ज्ये ठ युग्ज॑सषहसमेषु चरमं भागाष्टकेनाचितं 

भवनदेवगुहादिकमिष्यते) 
जललवेन शिख बडइतापवाः 
चर शममेति गुखेरधिको यतः ॥ 

इति ओोसूव्रधारमण्डनविरचिते वासतुशांसतं 
राजवज्ञमे भ्रायादिलक्षणं २ भध्यायः॥ 
“वापौकूपतड़ागदेवभवनान्यारामयागादिकं 
तौर्घानामवगाहनञ्च विधिवत् कन्धाप्रदाना- 

दिकम् । 
सवै पुखमिदं कृपः ख लभते यः कारयेत् 

मध्य द्वादशभागतः शश्िकलं ज्यंष्ठ विदध्यात् 
सुधोः ॥ 

मार्गाः सप्तदटगेव चादिमपुरे हनं चतुभिः पुरं 
प्रोक्त कन्यसमेव मार्गनवभिरदेष्ये' तथा विस्तरे 
ग्रामशैव पुरार्तो हि तदनु प्रामाइतो खेटकं 
खेटार्हेन तु कूटमेव विवुैः प्रोक्त ततः खवं- 

टम् ॥ 
इस्तानाश्च युगाष्टवोडशसहस्नं भूपतोनां पुरं 
तन््ध्यं दशधा वदन्ति सुनयो ह्या स्श्न ख 

पवते तत् । 
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श्रायामे वसुपादसाद् वदतो भागः प्रणस्तो- 

ऽधिक- 

सेकं कञ्च चतुर्विधं निगदितं काय्यै समं 
कणयोः ॥ 

षट् विशतः षट् क्रमतो विद्या 
दषे पुरे चत्वरके करमेण । 
यदृच्छया म्ानमुशन्ति केचित् 
प्राकारकोष्ठस्य च भित्तिकायाः ॥*॥ 
पूर्वापरास्याः पुरसन्म् खाच 
देवाः शभा नोत्तरदल्षिणाञ्च । 
भङ्गः पुरस्यापि पराद्म खास्ते 
कुव्वं न्ति धात्रकजनादनेशाः ॥ 

ब्रह्मा विष्णुशिवेन्द्रभास्करगुहाः पूर्वापरास्या 
श्भा 

प्रोक्तौ सर्वं दिशामुखौ शिवजिनौ विष्णुविधाता 
तथा। 

चामुर्डा ग्रहमातरो धनपतिर्देमातुरो भेरवो 
देवा दक्छिणदिशमुखाः कपिवरो नेऋ त्यवक्तो 

भवेत् ॥ 
मागः सप्तटशाङ्ूपञ्च शिखिनो युग्मं पुरात् 

खवटं 
मा गः षोड़श सविं थतिकराः कार्य्यास्विधा 

विस्तरे। 
प्राकारोदयविंशहस्तमभितो हाभ्यां विद्ोनो- 

ऽधिको 
व्यासाचन तदूहंतश्च कपिशोर्षाखटटमावा- 

न्तरम् ॥ 
प्रकारेऽपि च कोष्ठका दशकराः स्येन्द्र 

इस्तास्तथा 
प्रोक्तास्तेन समैव कोणसद्िता विद्याधरौ 

मध्यमा, 
तस्या वाथ सुत्तके च विविधं यु्धासनं कार- 

येत् 
प्राकारोदयतो विधाय परिखाविस्तार उक्तो 

बुधैः ॥ 
विद्याधरोको्कयोखच मध्ये 
वाहप्रसाणं शरराम हस्तम् । 
पञ्चाधिकं पञ्चकरेण होन- 
मिति विधा वास्तुमतो हितञ्च ॥५॥ 
दर्गोदयं नन्दकरप्रमाणं 
तिष्या समं सपद शेव केचित् 
एकोनविंशं पुयुलं व्याणां 
दिक्षालसूयधाष्टकरा वदन्ति ॥ 

लाम्बलं फलदन्तगन्धकुसुमं मुक्तादिकं यद्भवेत् 
राजदारसुराग्रतो हि सुधिया काय्य पुरे 

४; सव्वतः। 

प्ाज्निप्राञ्च दपा हि दकच्विणदिशि स्यः सौम्यतः 
शूद्रकाः 

कत्तव्याः पुरमध्यतोऽपि बशिजो वेश्डा विचिते- 
गेहैः ॥ 

ईर रद्गकराः कुविन्दरजका वद्कौ च तत्न 
विन 

प्रर 
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प्रोक्ता अरन्त्यजचर्यकारवरटाः स्युः शौर्डिका 
रा्तसे। 

पस्स्त्ो निक् तौ च मारुतयुते कोणे न्यसेल्- 
लुब्धकान् 

वापोकूपतडागकुण्मखिलं तोयं तथा वारुणे 
सिंदृदारचतुषटयच्च खटकोदाराणि चाष्टौ तथा 
कर्तव्यानि दृट्ागंलानि रुचिरैः कापाटकैः 

सुद: । 
कौर्तिस्तब्भदरपालयामरग्ेदटैः सुधानिर्मिते 
र्गो पवनैर्जलायययुतेः काय्यं पुरं णोभ- 

नम् ॥* 
इति नगरप्रमाणम् ॥ * ॥ 

“यन्त्रा; पुराणामथ रक्षणाय 
सं ग्रामवज्कयम्बुसमोरणाख्याः । 
विनिगश्चितास्तं जयदा कृपाणां 
भवन्ति पृज्याः सुरया च मासैः ॥ 

इस्ता श्रष्ट च.भैरवो नरकरान्द्रो दशाद्यो 
भवे- 

दद्धो भोमगजोऽपि भास्करकरेयुग्मन्तु विष्वे 
शिखो । 

प्रोक्तोऽसौ यमदर्ड एव मुनिभिस्तिष्या महा 

द्मष्टौ शङ्करनिश्िताश्च समरे देवाश्रे भरवे । 
यन्ते चाषटकरे्ट हस्तफणिनोस्यथ। ङला विस्तरे 
स्तम्भा मकरिका च पञ्ञरमतः षटबिंशदस्ता 

क्रमात् । 
यष्टया एृृष्ठविभागतोऽपि रदनेस्तल्योऽष्टमाव्रा- 

छलः. 
प्रोक्ता कुण्डलवज्ञवौ च वहितो मध्यादभोत्य- 

४ दलः ॥ 

यष्ट्या दां मकटिकां विदध्या- 
ज्नोहस्य कोलेन च चममणापि। 
यन्तं प्रकुयधाद्ृद्काष्टकच्च 
तन्मानया ज्योतिकया समेतम् ॥ 
करालैः पच्ञरकस्य देष 
केषां मते इस्तमिते च यन्ते । 
याटौ कुलो वङ्किजलानिलाख्या- 
स्ते लक्तणन्नं : परिकल्पनोयाः ॥” 

इति यन्राष्टकप्रमाणानि ॥ * ॥ 
“नौराखयं पुख्वतां विधेयं 
मध्यं पुरस्यापि तथैव वाद्यं । 
वाप्यञ्चतस्लोऽपि तथैव कूपा- ` 
अत्वारि कुण्डानि च षट् तडागाः ॥'५] 

कूपाः जरोमुखवैजयौ च तदतु प्रान्तस्तथा 
दुन्दुभि 

स्तस्परादेव सनोर परतः परो्ञस्त॒ चुडा- 
„ भअणिः। 

दिगमभद्रो जयनन्दशङ्रमतो बेदादिदस्तेमिंता 
विश्वान्तेः क्रमवदि तैख कथिता वेदादधः 

कूपिका ॥५॥ 
वापौ च नन्दैकमुखा चिक्ूटा 
षटकूटिका युग्मसुखा च भद्रा 
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जया चिवक्ता नवकूटयुक्ता 
स्त्रकेस्तु कूटेविजया मता सा ॥*॥ 
सरोऽदचन्द्र्च मडासरख 
हन्तं चतुष्कोण कमेव भद्रम् । 
भद्रः सुभद्र परिधैकयुग्म 
वकखयलं क इ यमेव यस्मिन् ॥ 
ज्येष्ठ मितं दर्डसहखकेस्तु 
मध्यं तदद्वं न ततः कनिष्ठम् । 
ज्येष्ठ करः पञ्चशतानि देै- 
स्तददमध्य' तु ततः कनिष्ठम् ॥*॥ 
भद्राख्यकुण्डं चतुरस्रकञ्च 

सुभद्रकं भद्रयुत हितौयम्। 
नन्दाख्यकं स्यात् प्रतिभद्रयुक्तं 
मध्यं सुभद्र परिघं चतुर्थम् ॥ 
कराष्टलो इस्तशतं प्रमाणं 
दारेषतुरभिः सहितानि कात् । 
मध्यं गवाक्तख दिशो विभाग 
कोणे चतुष्कास्वपि पट्शालाः ॥५॥ . 

गङ्गाद्या रवयो हरेश्च दशकं रुद्रा दशेकाकिका 
दुगा भैरवमाढका गणपतिव॑ंह्स्िकं चर्डिका 

| दुवासा मुनिनारदस्तु सकला हारावती 
लोलिका ` 

लोकाः पञ्च पितामहादिविबुधाः स्युमेष्यभिन्तौ 
सदा ॥ 

तस्योद्ध॑तः खौधरमाडकस्य 
संदशंनात् पूरव्वफलच्च काश्या: । 

` चरानाच्च गङ्गाङ्जवनस्य पुख्यं 
` छतं भवेेददिधिवदिधिन्न; ॥ 
विधारितं जोवनमभेव येन 
तद्गोपदे केन समं एधिव्याम्। 
ख षष्टिसंख्यं च सड्सरवषै 
खर्लोकसौख्यान्यखिलानि भुङ्के ॥ 

श्रामे वाथ पुरे नरेन्द्रभवने ततषोडशां शं भवेत् 
` | मध्यात् पञ्चिमदिक्समाच्चितमिदं दुर्गे भवेबुव- 

शात् । 
इारं दक्तिणवामतञ्च पुरतः कायास््रय 

खत्वराः 
सवै वास्तुगृहादिवासरचना भूपिच्छया कार- 

येत् ॥” 
इति सू्रधारमण्डनविरचिते वास्तशास््र राज 
वज्ञमे प्राकारयन््रवापो कूपतङ़ागलक्तणम् ४ 
अध्यायः ॥*॥ ` 

` “शरधो नूपाणां भवनानि व्ये 
त्वेकातपत्रावनिपालकश्य । 
शतञ्च इस्ता्टसमन्वितञ्च 
व्यासे गृहं चोत्तममेव तस्य ॥ 
ये हारे भूमिभुजो बभूवुः 
स्तेषां गृहं हस्तशतं दिष्ोनम्। 
तच्च शभूमोभ्वरको कृनाथ 
सवष्टाधिकाशीतिकरं गृहं स्यात् ॥ 
ग्रामैकलक्दयमस्ति यस्य 
प्रोक्तो महामर्डलिको नरेशः । 

` कक क ऋक प क्क 

का नक कक 

भवाव च, ककन " १ क क 
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अशोतिडस्त' हिकरेण हनं 
कुवधाद्ग्यदं शोभनमेव तस्य ॥ 
पञ्चायुतेशो षमण्डलोको 
भवेद्ग्टहं तस्य कराष्टषष्टिः । 
सामन्त्यमुख्यो इययुताधिपोऽसौ 
तद्ग हमष्टेषु करप्रमाणम् ॥ 
तदेश्म पच्चाशदपि दिहोनं 
सामन्तसंन्नोऽयुतनाध एव । 
तथा ढतौयोऽपि ततो दिहोनं 
विंशत्कराटाधिकमेव गेहम् ॥ 
प्रोक्तः प्रवोरौशतुराशिकोऽसौ 
ग्रामा हि यस्यैव सहसरमेकम् । 
अष्टाधिकं विंशतिहस्तदग्धैप 
सिद्व समस्तानि यथोदितानि ॥ 
प्रामाधिपाये तु शताधिपाश्च 
ते खल्यराषट्टा पि सैनिका । 
तेषां गृहा अष्टदश्राधिकंख 
करैः समाना मुनिभिमीताख ॥ 
भूपालकाेन च मन्तिगेहं 
यथाधिकारेण भवन्ति होनम् । 
व्यासादशांशाधिकमेव दे 
कूव्यादथो पञ्चमभागमिष्टम् ॥ 
गृहं चतुहस्तमितं करादि- 
बद्धा दिरामान्तमिति प्रमाणम् । 
ततः; परं भूपतिमन्दिराखिः 
यावच्छतं चाष्टकरादियुक्तम् ॥ 
स्याह्गुमिरेका वसुहस्तगीे 
दशाभिहद्धया दितया पुनश्च । 
प्रासाद एवामरशभ्रुपयोख्च 
इरनमयाणि लोके मुनिनोदितानि 

शालाया नवधा च पञ्चकरतो मानश्च विश्ठा- 
न्तक 

भित्तेरेव चतुदथाङ्लमितिर्यावत् सपादं । 
श्रागारस्य तु षाड़शां शरङहितोऽप्यदंन होनो- 

ऽथवा 
भित्तर्मानमिदं. विधा विरचितं कल्यं यथा- 

योगतः ॥ 
दर्ये चन्दरकलाङ्कलोत्तमशिला मध्याङ्कलो 

 नान्तिमा 
व्यासे दिङनवभूषदुच्छरितिरपि त्रिंशेन विस्ता 

रतः। 
इस्तादेस्लिकरोदयं नवविधं पौढं गृहे सवंतो | 
विग्रादे रसभूतवेदगुणकाः स्यः पौटक मेखलाः 
घश्चा वाथ थत) दैसप्ततियुते्व्यासस्य हइस्ता- 

छन्ल- 

इारस्योदयको भवेच भवने मध्यः कनिष्टोत्तमैः 
दष्यार्देन तु विस्तरः शशिकलाभागोऽधिकः 

म खप्ते- 

ष्ये 'तरपशविद्धोनमदरदितं मध्य कनिष्ठः 
कमात् ॥ 

ज्येष्ठा प्रतोलो तिथिदस्तसंख्या 
प्रोक्तोदयै विश्डक्रा च मध्या) 

स्र 
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कनिष्ठिका सद्रकरा क्रमेण 

व्यासेऽष्ट सतैव च रागसंख्या ॥ 
वेश्मव्यासकलां शकेर्युगगु णे स्तेस्तिसायुते- 
मयस्य विविधोदयः च्ितितलाद्यावच्च पटो 

हंकम्। 
एकेकोऽपि पुनख्िधा निगदितः सर्वे त एका- 

दश 
च्तेपाः षरवतौी नखाः शशिकला अष्टादशाद्य- 

सिधा ॥ 

विख्थाने युगपवतार४स्तिथियुता धिद्धेपक- 
विंशान्विता 

मध्योऽयं तरिकरेस्तदं शसदितेः प्रोक्तः कनिष्ठ- 
सविधा ।* 

हकत दुग्धविशष्ककण्टकयुतं नोडु सतु चैत्यदुमं 
क्तोरं मारुतपातितच्च भवने चिच्चाविभोतं 

त्यजेत् ॥ 
| शाकः शालमभूकसन्जंखदिरा रक्तासनाः 

शोभना 
एकोऽसौ सरलोऽल्लुनश्च पनसः ओोपणिनो 

शिंशपा। 
हारिद्र: पिचुमदचन्दनतरुः पञ्चाख्यकस्तिन्दुको 
नैतेऽन्य न युता भवन्ति फलदाः णाकादयः 

` शोभनाः ॥*॥ 
गेद्धोदयन्तु नवधा विभजेत् षडंशं 
स्तम्मोडुभागसमकं भरणं शिरश्च । 
कुम्भौ द्यु दम्बंरसमै कविभागतुल्या 
पट्च तचिकयुतोऽ शखमान एव ॥ 

शालालोन्द उदाहृतो हि विबुैर्बाखेषु युम्मां- 
शकः 

सपांशेषु गुर नन्दपदतो वेदां तुस्य स्तथा । 
कापाटं गृहदक्चिणे निगदितं वाम भवेदर्गला 
खटा निष्कमणं कतं मुनिवरेहारेषु सर्वेषु यत्॥ 

शालाजिनांभेमनुरेव मध्ये 
चया इयान्ते इयमस्य पारे । 
इारोत्तमाङ्गेन समानकर्णाः 
शस्ता न शस्ता भवनाभिवक्ताः ॥*॥ 
दोपालयो दक्िणदिम्विभागी 
सदा विधयोऽगंलया समानः । 
वामे च सध्ये न शुभाय गेहे 
सुरालये वामदिशोष्टसिदधैय ॥ 

हाराग्रं खटकोमुखे च तदघो हाः षोड़शा- 
शाधिकं 

सव्व वा शुभमिच्छदा च सततं कन्तु 
पट्ादधः। 

तश्युनं न शभन्तुलातलगतं कुच्तौ तथा एृष्ठगं 
काष्ठ पञ्चक एव नोतरडितं यक,लपूर्वात्तरम्॥ 

हारों यहारमस्य प्रमाणं 
संकोणं वा शोभनं नाधिक तत् । 
इखहार। र्येव यानि धुनि 
तैषां शोर्षाखयेक सूत्राणि कुव्यौत् ॥ 
सर्व हारं नोचमानं रजायै 
यदा इख तत् करोत्यधेना्म्। 
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गेडाद्यं यत् पूवं वाम्तुखरूपं 
तैषां भङ्गान्नैव सौख्य कदाचित् ॥ 

इारव्यासर दां यतोऽधिकमिदं काय्यं गृहं दिशे 
तुयं इस्तिगृहच्च वाजिभवनं तेनाधिकं 

वामतः। 
अष्टांगेऽथ नवांशके च वितथे तोये जथेन्द्रे . 

हितं 

दारं सौस्यगृहकच्ते च कुसुमे भक्ञाटके शस्यते ॥ 
प्राग्दाराष्टकमध्यतोऽपि न शभ सूर्खेश- 

पन्तो 
याम्यायाञ्च यमाग्निपौष्णमपरे ओेषासुरं 

पापकम् । 
सोम्यायामध रोगनागगिरिजं त्याञ्यं तथान्य- 

च्छं 
कौचिद्ारुशसौम्यकं न् हि हितं प्रोक्तश्च 

त वातायने ॥ 
हारं विदमशोभनच्च तरुणाको णश्चमस्तग्कः 
कूपेनापि च मार्गदेवभवनैर्विं तथा कौलकंः। 
उच्छरायादिगुणां विदाय एथिवों वेधो न 

भिच्न्तरे 
प्राकारान्तरराजमागेपरतो वेधो न कोणे ॥ 
दैष्ये सा्चशताङ्गल्च दशभिर्हीनम् १४०।१३०। 

१२०।११० चतुरा विधिः 
प्रोक्तं वाथ शतं त्वगोतिसहितं १८० युग्म २०० 

1 नवत्या शतम् १८९ ०। 
तदत् षोडशभिः शतञ्च ११६ नवमिं तथा- 

शतिकम् ८९ 
दारं मत्छयमतानुसारि दशकं योग्य विधेयं 

` बुधैः ॥५॥ 
सखयमपि च कपाटोद्ाटनं वा पिधानं 
भयदमधिकहौनं शाखयोरवा विचाले । 
पुरुषयुवतिनाशस्तम्भशाखाविहहोनं 
भयदमखिलकाष्ठाग्र यदाधःखितं स्यात् ॥ 

देवालयं वा भवनं मठञ्च 
भानोः करैर्वायुभिरव्र भिन्नम् । 
तन्म लभूमौ परिवजंनोया 
काया गता यस्व गुदस्य कल्ये ॥ 
नैको. लघु्वामदिशाविभागे 
मध्यः क दारुणवणं गदे । 
स्तम्भासनं पि याव 
यदाधिकं रोगकर तदा स्यात् ॥ 

स्तम्भोऽटाखलसृद्त्तभद्रसहिती रूपेख चालष्घतो 
युक्तः पज्ञवकस्तथाभरणकं यत् पञ्वेनाहतम् । 
कुम्ो भद्रयुता कुमारसहितं शोषे तथा 

किन्नराः 

पव्रद्चति गृहे न शोभनमिद प्रासादकै शस्यते॥ 
स्तनो इयोर्मष्यगतो न शस्तो 
शभंकरो पष्युगां तो डौ । 
गृ प्रशस्ताखतुरखकास्ते 
स्तम्भान कन्देन विना प्रशस्ताः ॥ 
इानिस्तुलामध्यगता खनस्य 
स्त्भभटन्तालयभित्तिमरूलम् । 
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संलग्नचताथपि हाने स्यः 
स्तम्भामनं स्तश्चशिरश्च शोषेम् 

उल्मेधादेविनि्गतं शरयुगांशेनाधिकं शस्यते 
कायं पटसमानकं सुखकरं नाशाय निखखरोच्रतम् 
तत् काकस्य च पक्व कुमुदाभं सूब्धकाला- 

यकं 
प्रालस्बञ्च करालकञ्च विबुधः पोक्तञ्च तत् 

षड़ विधम् ॥ 
भृम्यारोहसूबंतस्तदु०रि प्रादच्चिणं शस्यते 
दारं तूर्ुभवञ्च भूमिरपरा इखाकंभागेः 

कमात् । 
प्रासादे च मठे नरेन्द्रभवने येल: शभो नो 

ग्ण 
तस्मिन् भित्तिषु वाद्यज्ञास्तु शुभदाः प्राम्भूमि- 

र कुशा तथा ॥*॥ 

पृष्ठं .सणानन्तरमेव बाद्यात् 
ब्टहप्रवेशो न शभङ्रोऽसौ । 
ग्टह्य दृष्टे यदि राजमागे- 
स्तदा दिभूमेनं {ह १ष्टमोच्यम् ॥ 
जोषं गहं भित्तिमम्न विग्यौणे 
तत् पातव्यं खण्नागस्य दन्तः । 

मोश्ैव्वा शिल्पिना निखयेन 
पूजां कलवा वास्तुदोषो न तस्य ॥ 

इन्यस्यापि समन्ततो गृहपतिवंडि' यदा- 
पौडते 

मर्व्वाासु विवर्चितच्च फलद दुष्टं तदेकत्र च । 
प्राञ्चिव्रेरपि वेरसुत्तरदिशाभागे मनस्तापक्त् 
पञ्चादधेविनागदक्िणदिशि शत्रोभयं 
वामाङ्ग धनवस््रदेवभवनं धातुः शयो वाजिनो 
नाओस्तौषधिभोजनस्य भवनं स्याहाटिका 

वामतः। 
वद्कर्गो जलदन्तिशस््रमदनं स््ोणां तथा दक्षिणे 
स्थानं मादहिषमाजमौ्णिंकमिदं याम्याग्निमध्ये 

शुभम् ॥ 
सुम्रोवे वरुखेऽसुरे गणवरे स्याद्रोटकानां गणं 
इाःख्थे युर्गृ इच्च छृत्वरमणं | 
रान्नो माढन्हं गजन्द्रजयके सुद्र महिष्या 

गृहं 
सत्वे धर्यगु हं रवौ व्ययगृडं पोक्तं जये र 

४ चोगृहम् ॥ 
ईेशप्रायोरन्तरे गभभाना- 
सुष्टाशां वा खानभेवात्र काखम् । 
धान्धाभारं स्यात्तथा प्राणकोखे 
शङ्गऽप्येवं शम्भुकोणे शिवाञ्च ॥ 
प्राक प्रिमे मारूतवद्किकोखे 

प्रोक्ता प्रवोरैरपि त्याला । 
वर्बाग्डद्ं राजिचरस्य कोणे 
स्यात् पञ्चिमे भोजनथालिका च ॥ *॥ 

प्राक् शोभा कृपमन्दिरे च पुरतः खानं तथा 

वामाङ्ग द पतेस्लथायुधधराः छष्णातपव्राणि 
च। 
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छत्रं चामरतापसा | 
गेहाधौशयद च्छया च शय॑नं सर्व्वासु भूमोषु 

च॥ 
विवखदाख्ये शयनं प्रशस्तं 
वादिच्रगेहं सवितु विधेयम् । 
पूषायितं भोजनमन्दिरच्च 
मदानसं वङ्किदिशाविभागी ॥ 
मादनदराख्ये गोपुरं दिविभूमिं 
भानोः संख्या तस्य मध्यं विधेया । 
उक्तालुक्तं मन्दिरादौ निषैशे 
त्वषा कायं चाक्षया भूपतोनाम् ॥ 
दिकशालान्तं छ्योकशालादिगीदं 
च्येष्ठा मध्या कन्यसा दचिणाङ्गगत् । 
शाला काया लोकगे युगान्तात् 
विद्धकाः स्यभृमयस्तं षु नूनम् ॥ 

इति ओौद्त्रधारमर्डनविरविवै वास्त शास्त 
. राजवल्लमे राजग्डहनिवेशादिलक्तणं ५ अः ॥१॥ 

“्रयैकशालं दिगुणाञ्िशालं 
प्रस्तारलो लक्षणमेव तेषाम् । 
यथोदितं वास्तुमते तत्रेव 
ब्रवीमि रान्नामथ मानवानाम् ॥ 

चत्वारो गुरवस्तु पूरव्वगुरुतोऽधो इसखलोऽन्ये 
ममा 

भूयः पञ्चिमपूरितच्च गुरुभिर्थाव्ञघुत्वं भवेत् । 
उद्दिष्टो दिगुणाङ्कं्लघुभवेः संख्येकमिशौक्लते | - 
नष्टे स्तो विषमे समे गुरुलघ् रूपे तदर्हं 

ख्याने लघोः सद्ममुखादलिन्दं 
प्रदिशं तं क्रमतो विदध्यात् । 
प्रस्तारतः शोड़शकं ग्टहाणां 
प्रोक्ञ' तथाख्यां कथयामि तेषाम् ॥५॥ 
श्रवञ्च धान्यं जयनन्दसं ज्ञ 
सखराख्यकन्दञ्च मनोरमाच्यम्। 
सुवक्तमस्मात् किल दुमखाख्यं 

क्र र विपक्तं धनद यञ्च ॥ 
श्राक्रन्दकां वेपुलवेजयच्च 
फलानि नास्ना सदृशानि तेषाम् । 

इति भ्रूवादिषोड़शगृद्धःणि ॥*॥ 
धान्यादितोऽटौ विजयान्तकं हि 
त्वलिन्दयुगमं सुखतो विदध्यात् ॥ 

रम्यं खोधरमोदिते च परतस्तदर्मानं ग्टहं 
कारालद्ध सुनाभमेव तदनु धाद्खं सख्ह' तथा 

इति रम्याष्टकम् ॥*॥ 
मरव्वाणि ध्र,ववद्भवन्ति नियतं षड़ दारकैः सुन्दरं 
प्रोक्त तदरदञ्च भद्रकुमुदेऽधी वैमुखाख्यंथिवम् 

तस्सव्वेलामञ्च विशालसंन्नः 
तथा विलतं त्वश्ठभं ष्वजञ्च । 
डद्योतमेवं त्वथ भोषणच्च ॥ 
सौम्याजिते स्तः कुलनन्दनच्च ॥" 

इति खृन्दरादिषोडशगृष्धाणि ॥ * ॥ 
““पूर्व्वालिन्दसमस्तफषु युगलं पटस्य शालान्तरे 
सच्चं व सुलक्तणश्च परतः सौम्यं इयं भावुकम् 
तस्म्ादुत्तमरौ चिरे च सततं चेमं तथा चेपकम् 
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चोदत्तं ठषमुखितच्च व्ययमानन्द सनन्द 
क्रमात् ॥” 

इति इंसादिषोडषण्टहाणि ॥ *॥ 
“मध्येऽपवगे भरुवरूपकाणा- 
मलङ ताद्व प्रथमञ्च तवर । 
तथाप्यलङ्कारमिति क्रमेण 
ख्यातं तदन्य रमणञ्च पूव्वम् ॥ 
तवेश्वर तदनु पुखछमतः सुगम 
प्रोक्त गृह कलसदुगेतमेव रिक्तम् । 
स्यादौष्ठितं तदनु भद्रकवञ्चिते च 
दोनं ग्ट विभवकामदभेव सख्या ॥ 

इत्यलङ्कतादिषोडशगु्धाणि ॥ * ॥ 
“षड दारु सरव्देष्वपवगे केष 
प्रभावसन्न' त्वथ भावितच्च । 
रुका तथान्यत्तिलकञ्च तत्र 
सत् क्रौडनं सौख्यमतो यशोदम् ॥ 
कुमुदमपि च कालं भासुरं भूषण 
वसुधरमध गदं धान्यनाशं तदन्यत् । 
कुपितमपि च वित्तं हदिद' प्रोक्तमेत- 
तदनु कुलसख्द षोडशं प्रोक्तमादैः ॥ 
इति प्रभवादिषोडशगृडाणि ॥*॥ 
“सर्ववे सुखालिन्दसमन्विताख 
दारुदिषट्कं ह्यपवगमध्ये । 
ततश्च चुडामणिकं प्रभद्र 
क्तेमं तथा शेषसमुच्छितच्च ॥ 
विशालसंज्न' त्वथ भूतिदञ्च 
द्रष्टं विरोधं कथितं क्रमे । 
तत्कालणाशं हि निरामयन्तु 
सुशालरौद्र सुनिसन्मताञ्च ॥ 
वेद्यं गृहं चेव मनोरमञ्च 
सुभद्रसंन्न' कथिता च संख्या । 
इत्येकशालानि गृहाणि विद्या- 
च्छतञ्च चत्वायधिकं ध्रवादि॥ 

अरपवरकं यत् कथितं तदामे पौमता गहे 
कास्यम् । 

यत् षड दारुकमुदितंन्ञया सा ष्डजा खेणो॥” 
इति चुडामण्यादिषोडशगदाणि । इति चतु- 
सत्तर शतमेकशणालगहाणि ॥५॥ 

“अथ हदिशालालयलक्तणानि 
पदंस्िभिः कोष्टकरन्धृसंख्या । 
तन्छध्यकोष्ठ' परिद्ृत्य युम्म 
शालाखतस्ो हि भवन्ति दिन्ु॥' 

याम्याग्निगा च करिणो धनदाभिवक्ता 
ूर्व्वानना च महिषो पिढवारुणखा । 
गावी यमाभिवदनापि च रोगसौम्ये 
च्छागो महेन्द्र शिवयोवसणाभिवक्का + 

इस्तिन्धा महिषो दिशालभवनं सिद्दाथेकं 

गावो माहिषसंज्नकं खतिकर' न 
भवेत् । 

तधा 
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काचं गोकरिणोयुतं न हि शुभं चुज्ञो च पव्व- 
परम् ॥ 

नामान्यतः सन्ततशान्तिदञ्च 
स्याद्वै मानं त्वथ कुक्कटाष्यम्। 
इसत्यादिकघ्ी नाम चतुष्टयश्च 
इभ दिशालं प्रथमं तथैव ॥ 
यत् खस्तिकं तद्रमदारुमध्ये 
ऽलिन्दस्तथाग्रं कथितं दिशालम् । 
इंसाख्यकं स्यादथ वद मानं 
कोत्तरविनाशं भवनं चतुर्थम् ॥ 
अलिन्दयुग्म' पुरतो विदध्यात् 
षड दारु मध्य ऽपि च शान्तसंन्नम् । 
लस्माद्गडे इषेणवेपुले च 
तथा चतुथ कथितं करालम् ॥ 
लस्मिन् ग्टहे दच्तिणतो लिन्द 

वाम पुनर्बस्ुदपुचदं स्यात् 
सर्व्न्तु तस्मिन्नपि कालचक्रम् ॥ 
लघुख पञ्चात् पुरतोऽपि युग्म 
स्याह्तिरोको रसदारुमध्य । 
तच्चैपुरं सुन्दरमेव नोलं 
स्यात् कौटिलच्चं व यथा क्रमेण ॥ 
प्रद्चिणंकः पुरतोऽपि युग्म 
षट्कं रटडान्तः किल शाश्वदाख्यम्। 
ततो हितोयं खलु शास््रदं स्या- 
चोलं तथा कोटरमेव संज्ञम् ॥ 
सौम्यं गट म ग्डपसंयुतच्च 
तत्तुल्यरूपं विवुपै विधेयम् । 
खुभद्रमस्मादपि व्रइमानं 
क्र रञ्च सं्ववेष्वशभं चतुधैम् ॥ 
मुखे वयं दच्तिणपञचिमक 
षड़ दारुकं खोधरनामधेयम् । 
प्रोक्ते ग्टडे कामदपुष्टिदेच 
चतु्ैकं कोत्तिविनाशमेव ¢ 
वामे तथा दक्िणपशिमेको 
युम्म सुखे मण्ड पमग्रतञ्च । 
ओभूषणं शो वसनं ततञ्च 
अशोभकौ ्ति्चयमेव तदत् ॥ 
एकोऽपरे दच्िणवामतख 
यश्मध्यगं यघरयुम्मपूरयम् ! 
अर्व्वा्थदं स्यान्ुखतस््रयञ्ेत् 
खच्छोनिवासं कुपितच्च नारा ॥ 
बुग्मं मुखे मर्डपमेव चाग्र 
सुग्म लथा दचिखतोऽन्तभित्तिः । 
षृष्ठं तु उद्योतकबाडइतेजः 
सुतेज एवं कर्ावद्धं स्यात् ॥ 
उद्योतके यथिमभागतो डौ 
कात् दिशालख्च वहिनिवासम् । 
तत् युष्टिद' कोपसमानमन्त्य- 
मनुक्तषर्कं क्रमतो विधेयम् ॥ 
लघुतिकं पू््वदिशाविभागे 
एको भवेह्िखवामपश्ात् । 

छ. %2 

स्थर 
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महान्तमेतस्महितच्च दत्तं 
कुल्यं मर्डपसंयुतं स्यात् ॥ 

भ्वमदयं दिक्चरितये विभागी 
मुखे चिकं मण्डपमग्रतशच । 
प्रतापवदन्यमिदच्च दिव्यं 
मुखाधिकं सोख्यरं चतुर्थम् ॥ 
तस्यैव रूपं रसदारयुग्म 
पुनसत्वलिन्दोऽजगजन्ततञ्च । 
स्यात् सिंहनादं त्वथ हस्तियानं 
क्यं तधा करटकमेतदन्तयम् ॥ 
शान्तादिगीहानि च षोडशैव 
दिशालकानोह यथाक्रमेण । 
नामानि चत्वाथपि रूपमेकं 
इस््यादिभेदेः क्रमतो विधेयम् ॥१ 

इति सूत्रधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्त्र राज- 
वज्ञमे एकदिशालगडल्षणं ६ अध्यायः ॥५॥ 

“दिशालगीडानि तु षोडशैव 
वास्त दधेः सारतरं पुनश्च । 
वच्याम्यलिन्दोऽपि षणो लघुख । 
हौ तिन्दुकास्यो कथितावलिन्दौ ॥ 
सूय्ये दिशालं लघुरस्य वभि 
सुखे विकं दिणतस्तथे कः । 
मुखे तथा वासवभेव ग्ध 
वाभेऽपसब्यं लघुरेक एव ॥ 
प्रासादसंन्न मुखतस््रयच्चत् 
प्रद्चिणं तिन्दुकवेष्टितं स्यात् । 
अलिन्दयुक्त' विमलं दिशालं 
तदौयवन्तं सद मण्डपिन् ॥ 
भथ दिशालेषु समस्तकेषु 
मध्यं विदध्याद्रखदास चैकम्। 
तदा भवेद्धासुरम ग्रयुम्म- 
भेको लघु क्ञेणदिगविभागी ॥ 
एको लघुदेचिणपूव्वंगः स्यात् 
लंडन्दुभाद्व सुखमण्डपिन । 
हौ पूर्वतो दक्विणतस्तथैको 
युग्म भवेग्मण्ड पगं सुतेज: ॥ 
सुखे गुणा दचिणतस्तयेको 
हौ मर्डपेऽख्मिन् इयजाभिधानम्। 
मडान्तगेह मुखजे व्रिके तु 
युग्मान्वितं मर्डपमेतदेव ॥ 
मुखे तथा मण्डपके च युग्मं 
वामेऽपसव्यं युगलं लघोञ्च । 
लोकव्रयाडग्बरमस्य नाम 
षड्क्तरं शग्धुगशेशयोख्च ॥, 
गुम्म सुखे मर्डपगं इयं स्या- 
था इयं दसिणवाम तख । 
एको हि यश्चादइरदाभिधानं 
ओोविण्वकर्म्मोक्लम ताददिशालम् ॥ 
मालोनसंच' सुखगेखतुभिं- 
युग्म भवैहक्तिणवामभागी । 
युग्म' तथा पञ्चिमदिग विभाग 
तस्याग्रतो मण्डप एक एव् ॥ 

शिल्यशा 

प्रा्ामा लघो विलाखभवने वामे लघुटंक्चिणे 
तश्वनअण्डलसंयुतच्च कमलं स्यादूहिद ' सौष्य- 

दम् । 
वेदास्तदरॐै मुखे च सततं वाभेक्तणे दसिणे 
तस्याम्नं सुखमण्डपस्य फलदानेवं गान् 

षोडश ॥ 
इति सूब्धादिषोडशगदहा णि ॥*॥ 

“श्रध त्रिशालं तिदशेक्षणेकां 
स्याच्च दशावासमरूपसंश्म् । 
तथा चतुथ कुमुदाभिधानं 
इसरूयादिभेदेः क्रमतो विद्यम् ॥ 
छत्रं ह्लिन्दच्च तथैव पु 
रच्च कामन्त्वथ इखभद्रम् । 
षट्कश्च मध्यं खधनं कुवेरं 
पन्तं तथा कामदमेतदेव ॥ 
अलिन्दयुरम त्वथ भद्रयुकतं 
मध्यं कपाटं जलजाभिधानम्। 
स्या्मेघजं चैव गजं कंपश्च 
षड़दारु मध्यं सकले यातः ॥ 
स्यादुवैजयं मर्डपडस्वभद्र 
जयं निनादं लघ कौत्तिजच्च । 
भद्रोनदङ्स्राधिकसाकलाच्चं 
निलोभिकं वासदकौश्यले च ॥ 
लेयकं क्रमादौश्वरवारदाख्यं 
भोमख् कौशल्यमतः क्रमेण । 
तद द बुदस्वजनं ठतोयं 
स्यात् कौशलं नोलमिदं चतुम् ॥ 

मुखगुणलघुवामे दचिषे चक एत 
इरदशरदसमुक्तं दण्डकं काकपच्चम् । 
इदट्मिड हि निनादं मण्डपेनाधिकं स्या- 
तदनु च गजनादं वाडलं कौ्तिजादम् ॥ 
खृष्टाादिरूपमुखम श्डपभेव सिं 
श्ये ग्टडहे ठषगजे रपि कोशसंन्नम् । 
वामेऽधिकश्च लघुना कथितं सुभद्रं 
श्याच्माणिभद्रमपि रत्रजकाञ्चनाख्ये ॥ 
युगसुखमपरेको मैरवं दच्चिणे च 
भरत नरजभेतत् स्याश्चतुधे कुबेरम् । 
पुनरपि लघु वामे इस्तियानं वियानं 
हयजलछलपञजगहं तश्चतुयै क्रमेण ॥ 

वर्णानां शभदच्च सागर गुडं पश्येव छखासुखे 
प्रोक्ष सौरदरन्रदाह्यमिदं कोलाहलच्चापरम् । 
षड दार्दयभद्रससलघवस्तिय्धैक् युतं शालया 
गान्धब्वे' च्ितिभूषणश्च कथितं सब्यैन्नकं दपे- 

कम् ॥ 
धान्य हदिकरं व्रि शालसुदितं शालां विना 

पावनो 
प्राकश्ाशा रहितं शभं निगदितं इचेवमर्यं 

प्रदम् । 
चक्ञोसंङ्गमिदं करोति मरणं होनं धा 

याम्यया 
पच्चन्न' महिषोखते च भवनं ततूपुचखवन्धु्ठयम्॥ ” 

इति त्रिदशादिषोडशगृहाणि ॥भा 

"ऋषयस 



शिल्पशा 
“वेयाज्ञानि च पोडश प्रथमतः सोमञ्च षड. 

दारक 

तचचेकेन पुरोऽपि शङ्करमिदं मध्यं क्रमात् 
पुव्ववत् । 

श्द्र हौ मुखतोऽपि दचिणलदुस््ेकाधिकं 
सागर 

चत्वारो दृपरशोभितच्च पुरतः प्राग दचधिणेको 
. लघुः ॥ 

पश्चान सकलं भ्रमश्च लघुना सर्वस्छ तत् 
‰ सौख्यद 

रागाख्यं भ्नमसंयुतञ्च भवनं तत् सवशालं 
भवेत् । 

प्राम्बाणडः. लनन्दनं क्रमतया त्वेकइयैकाच्वितं 
तस्मिन्दक्तिणसंयुते च लुक कस्याणसंन्न तथा 
सर्व्वाशासु लघुव्रयं शरसुखं तत् पद्युग्मं 

क्रमात् धनदासनोऽपि गद डा वित्तप्रदा । 
तस्तौमाम्थविवदेनख्च भवनं रान्नां सदा निमि- 

तम् । 
आनन्दं सुखराजिदच्िणलघुर्वामि च पृष्ठं इयं 
रामाख्यं जनशोभनं गुणगसे केनान्वितं षितः 
स्याहोवचचनमग्रतो रसयुतं युग्माग्निनेवेः मात् 
सक्तां विगुणं चरिकञ्च लघवो लोकिकं 

सुन्दरम् । 
गं ओरौ तिलकं च भद्रसहितं इसे न होनं मुखे 
तदुक्त लघुना च भद्रखदहितं विष्णुरियं 

भूपतेः ॥ 
इति सोमादिषोडशग् हाणि ॥*॥ 

षड़ दारकं योतिदशं चिशालं 
तत् ओौनिवासं सुखड्कस्वयुक्तम् । 
ओौवस्लतः ओखौधरमेव ठदया 
ओौभूषणं वेदमु खच्च गेहम् ॥ 

बारे: श्रौजयमय्रतोऽपि ऋतुभिः खोतैलिकां 
मन्दिरं 

रागा रघदारुयुग्मखहितं तत् ओविलासं 
भवेत् । 

ओतैजोजयमग्रतञ्च मुनिभिः शड़दा युग्मान्ितं 
सोमादिविदश्ादिभूपतिग्छहाः पञ्चाधिका 

विंशतिः ॥” 
इति िदशादिनवगुहाणि ॥*॥ 

“भवगनवकमुकत यच्चतुःशालमध्यात् 
गयनलघुसुखं स्याहच्िकेन चन्द्रम् । 
भवति सदनमध्यं सर्वतो दारुषट्कं 
हितयमपि च तेषामन्तिमं युग्मयुक्तम् ॥ 
मलयमथ च गें वामङखाधिकं स्यात् 
भवति च गुणसं शोभं पूर्व्वतोऽपि । 
विभिरपि च सुकर्णा एष्टयाम्ये तथैकः 

स्तदधिकमपि वामे वेश्म नागेन्द्रसं्चम् ॥ 
चतुषटयमुखं सकलेषु शस्तं 

ग्राम्योत्तरे हि लघुनापि जयावहं स्थात् । 
अद्रा्वयच्च मकराह्ृयमेव तस्िन् 
-पृष्ठाग्र्स्वमपि कामदमग्रभदम् ॥” 

इति विजयादिनवचतुःग्ालग् हारि ॥#]। 

८६ 

शिल्यशा 

“श्द्वादयो मुनिमतेऽष्टविधा च शाला- 
स्तासां षड व कथिता भवनप्रसङ्ग । 
शालालिमध्यरचितोऽपि लघुः सुखाय 
यद्वा तद ग्ररचिताः एथगीव शालाः ॥" 
इति सूव्रधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्त्र राज- 
वज्ञमे दिशालव्रिशालचतुःशालगृहलच्चणवर्णनं 
सप्तमोऽध्यायः ॥ *॥ 
“शयनमथ पाणां त्वङ्गलानां शतेकं 
नवतिरपि सुतानां मन्त्रिणः षड़ विद्ोनम् । 
बलपतिगुणस्त वङ्ग लोनं गुरोख 
तदनु युगलद्ोनं ब्राह्मणादेः प्रशस्तम् ॥ 

व्यासोद्भागी नतदेष्येतञ्च 
कलांसमात्रोऽधिक एव शस्तः । 
वोन पादेन समुच्छ्रयः स्यात् 
दिव्राङ्गलानामधिको न कायः ॥ 

हदः शिंशपयाथ शाकशयने शग्परापि शालैः 
क्ते । 

रायु: पद्मकजे च चन्दनमये गव्रुच्तयः स्यात् 

खेष्ठ चैकमलं शिरौषजनितं पथङ्गयाना- 
सनम् ॥” 

इति शयनम् ॥ * ॥ 
“सिंहासनं चोत्तममङ् लानां 
ष्या दशोनच्च परं तथेव । 
दशथांशवस्ं शमतो विहोनं 
व्यासे च दं ्याईससुच्छरयः स्यात् ॥ 

मुनिभिरथ शिषेव्वा भद्रभगगत्रयं स्या- 
दुदव इति विभानैर्भाजिते पौटमष्टौ । 
कनकमपि रसांश सप्तधा ग्रासपटौ 
शिवनवमुनिरन्रं टंन्तिवादहौ निवेद ॥ 
छाद्य स्याद्रसभागमेव तिथितो भागैन कच्चासनं 
युक स्तम्भयुगेन तोरणयुतं र्न; शभे राजि- 

तम्। 
कर्तव्य पवल्लभं मतिमता च्छं ठच्च सिंहासनं 
न्नातव्यञ्च यशोऽभिवदंनंमिमैः सिडनकचता- 

सनम् ॥ 
नरस्तु वेदो पुनरेव छादय 
शुखासन तोरणसंयुतं स्यात् । 
प्रोठच्च कुम्भः कलसं विटङ्क- 
मुत्तङ्कसंन्न सह छाद्यकेन ॥ 

पौठे गोहरिषैदिके च सुयशग्छादयेन सिंहासनं 
इस्तो माठ कवेदि कासनयुतं, तदोपचिच भवेत् 
छच च्य छमशोतिबेदसदह्ितं हास्तिमंध्यमं 
ष्या कन्यसमङ्क लेनरपतेदेवं शताद शुभम् ॥ 

इति सिंहासनच्छत्रलक्षणानि ॥ * ॥ 
“वातायनो लुम्बिकया विहीनो 
बपेरुदोणंस्िपताक एव । 
दिलुभ्बिकञ्चोभयसन्नकञच 
यः खस्तिकोऽसौ युगलुम्बियुक्तः ॥ 

स्याद्वाणे; प्रियवक्त एव सुमुखः कः ५ 
च 

शिल्यशा 

का यैकेन युतः सुवक्त उदितो हाभ्यां प्रियो 
भेत् । 

एकोनः परिपद्मनाभ उदितस्तद्टौपचिवो युगै- 
वैचिवरः शरपडक्तिभिस्तु विविधाकारयुतः 

पञ्च च ॥ 
सिंदो दैष्य विवि तो हि ए्थुले हंसो गवान्नो 

भवेत् 
कु्भोऽसौ मतिदोऽपि भद्रसदहितो न्न यस्तु 

५ 

इारेणव युगाख्केण गरुडः प्ये जालकं 
प्रोक्ञाः पञ्चदगेव रुपमदला बेद्यादिकनचा- 

सने: ॥” 
इति पञ्चदश गवाचाः ॥*॥ 

“सभाच नन्दा परतोऽथमभद्रा 
जया च पूर्णा क्रमतोऽपि दिव्या । 
पक्तौ सुरब्रोडविकोत्पला्टौ 
बपविंेयावनिपालगीहे ॥ 
चच चतुष्टयपद्ेरपि षोडर्शाशं 
मध्यं तुरोयपदमेकपदो लुञ्च । 
नन्देति भद्रसहिता च पदेन भद्रा 
तद्षैदतश्च जयदा लघुना च पूर्ण ॥ 
दिव्या सभा केवलनन्दभागा 
भद्रेबतुर्भिः सहिता च पक्तौ । 
रब्नोद्वा स्यादुयुगतोऽपि तुस्येः 
स्तथोत्पलाख्यः प्रतिभद्रत ख ॥ 

स्त्मैस्तोर णरा जिते ञ्च मदला नियडवैनानक- 
लु च्छाय जसिंहराज विविधैनत्या नदतेः 

शोभितम् । 
रल्स्फाटिकरङ्गभूमिक्पतेः क्रौडास्मदं मण्टप 
कुयाहक्तिणमभद्रके च रचिरां यश्राध्यतो वेदि- 

काम् ५” 

इति सभाष्टकम् ॥*॥ 
"वेदौ कोणचतुषटयेन सकले पाणिग्रह खस्तिका 
कल्याणं रविकोणकख दृपतेः सा भद्रिका 

सर्व्वदा । 
कोणेः योधरिका च विंशतिमिते स्िखोऽम- 

राणां बे 
कोसरष्टभिरन्विता च शभदा चख्डयर्चने 

पद्मिनो ५ 
विप्रं सप्तकराश्च भूयमवने षट पच्च देश्य त्था 
कुादस्तचतुष्टयाच्च हषले चिद्धयकतो होनके 
तस्योदं' च नरेश्वरासनमतो मार्डं चतुस्तम्भकं 
दस्ता मौक्तिकपष्टकूलमणिमिः सौम्याननं 

राजितम् ॥ 
इति वेदि का चतुष्टयम् ॥५॥ 

'दोपस्तग्भं विकरमुदये षड़ भिरूनं क्रमेण 
इस्तान्तं तं विहितमपि तैः पोटङ्ग्भाज्वितच्च 
दौपय्योद्धं कनककलसं शोभितं कङ्णादयः 
कुरय्याहातोरथ तरूमलतो ना गव्गे विवज्चे' ॥* 
इति श्रोसवरधारमण्डनविरचिते वास्तुशास्त्र 
राजवनज्ञमे शयनसिंहासनच्छव्रगवाच्तसभा- 
एकमेदिकाचतुष्टयदोपस्तम्लचणं ८ भष्यायः 



शिल्यशा 

गहा वास्तुशास््रोदधौ राजयोग्या 
अनन्ता हि सन्त्यत्र तेभ्यः कियन्तः । 
मयोक्ता योग्या कृपाणां सखद 
सुशो भान्वितास्ते च कल्य !शदाञख ॥ 
विशालं गं दिक्चरये इस्युग्मं 
मुखे वोथिकाग्रं च षड. दारुमध्यम् । 
गुणालिन्दचातुर्दिथं चेकवक्त 
गवाक्ष कोखे च भद्रं विधेयम् ॥ 

` मुखे भद्रके योधरं मारडयुक्त 
तथा भूमिका पञ्चससकभूम्याम् । 

विनाच्छादनं मण्डपं वेदवक्ञ 
रिपुन्न ग्टद्ं राज्यवदन्यमेतत ॥ 
मध्यं निखन्वङ्गणाग्र तथोच्चैः 
शस्त देवं पुच्चनाशाय गेडम् । 
स्तग्भसरेणौ मध्यमानेन कार्य्या 
न्ध नाधिक्यं मेव पूल्यानवचशओ्ौः॥ 
होनस्तम्प शालयोर्बाद्यपटे 
नो वैद्यः स्थादन्यतो वैध एव । 
भूमेन्नयं शद्रसंख्याप्रमाणं 
तुल्या नेष्टा वर्ईमानाः शमाः ख्यः ॥ 

सादेवयैेन विभसेत् करतत्त्वसख्य 
मध्यं नवांशसुदितच्च क रादभित्तिः। 
स्तुख्भाख्च षोड़शग्टहेऽपि च भद्रकेषु 
दन्तैमिताख्च सकलासु चतुम् खं स्यात् ॥ 

भदरं च भूमिदयमूरेमाण्डं 
सादंजरिभूमं कथितञ्च गेषम् 1 
प्रतापवदन्यमिदं पाशां 

वदामि तस्मात् ॥ 
स्तन्धा दश दश भद्रञ्चंकं 
षोड़श्मध्यं तच्छमरूपम् । 
मदटनशर।वनिमाण्ड समेतं 
लच्छौः कम्यकरोति च नित्यम् ॥ 

भागाः पञ्चगुशाञ्च पञ्च भवन षड़विंशता 

कु चांपदे च नन्दपदवा्भदर' चतुरदारकेः 
भद्र वैगुणभद्रकाणि सकलेऽष्टाशोतिका स्तश्भका, 

धन्यं सोऽपि करोति गेहे ॥ 
सुधेष्टके शकरया वियुक्ते 
सकरकरेस्तैः सुदा रण्डे भूः । 
शस्ता न शस्तं भवनेषु चित्र 
कपोतग्डक्नाः कपिकाकरौद्रम् ॥ 

शच्चोऽलिन्द विशेषतञ्च सकला भूम्यौश्चरण्डया- 
न्विता 

इाव्ेनाप्वथ मत्तवारणशयुतं माण्डं तथार्चो- 
दथम् । 

मौडो भद्रचतुष्किकाभिरुदितो मण्डेन युक्त- 
. स्तथा 

| मन्नेख्तुख्थसपादकस्तु सुङलो वा शोषकोः 
शेखरः ॥ 

रान्नो ष्टं छन्दचतुयं स्यात् 
तथैव घण्टाकलसेन युक्षम् । 
तुङ्गार संत्चसूबथ सिंहकणेः 
प्राख्ादके तेऽपि षड़ व शस्ताः ॥ 
षड जातिगं हं ठणपर्णपट - 
वैः कडर्वापि खदा शिलाभिः । 
चवं प्रकारः कथितञ्च षड भि- 
शंकिप्रसिद्या च परौ चणोयम् ॥” 

माछ भूवितये च सा शरभू; स्याच्छरौनिवास 
गृहम् 

मध्य स्तश्भशतच्च भागसमके भित्तिखतुर्दारकं 
सघांशाद्विशरांशरामसूहितं भद्रं चतुख््रिशता। 
षट्विंशत् दिशतो च ते तु खकलः स्तम्भा 

चितौ पूष्वतो 
नारा तत् कमलोद्धवच्च कथितं भूम्यद् सपा- 

न्हितम्॥ 
इम्यस्योदयकं विभज्य नवधा कुमी भवेद्धागतः 
पादोनं भरणं शिर कथितं पटः सपादो 

भवेत् । 
स्तब्धः पञश्चपटोनभाग उदितः कोणाषटहत्तस्तथा 
भागान जयन्तिका निगदिता खा वन्धक्षष्यो 

परि॥ 
ग्छहस्वोदयं दिग्विभागेर्विभाण्वं 
दिभागेन कक्षासनं वेदिका स्यात् । 

दे४२े 
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शिल्पशा 

चिभारीन तत्कण्डलो निन््मेवं 
ग्टहस्योदयादे'न पौटं दृपाणाम् ॥ 
उत्तानपषो वृपमन्दिरेऽसौ 
इस्तं च हस्तं दियवोत्रतः स्यात् । 
पाषाणतः सौख्यकरो कृपाणां 

इति राजगृहादि ॥%॥ 

“वामे भागं दक्तिणे वा कृपाणां 
बेधा काया वाटिका क्रीडार्थम् । 
रकदितरिंण्डसंख्या शतं स्यान्- 
मध्यं धारामण्डपं तोययन्तेः ॥ 

चेत्' मप्तविभागभाजितमतो भद्रच्च भागवयं 
तन्छध्यं जलवापिकाजिनपदेरेकांशतो 
स्तमेर्दाटथभिश्च मध्यरचितः कोणेषु कूपान्वितः 
कर्तव्यो जलयन््र एष विधिवत् भोगाय भूमो- 

शजाम् ॥ 
तस्यां चम्पककुन्दजातिसमनोवज्ञाः सुनि- 

व्बालुका 
जातोहेमसमानकेतकिरपि श्वेता तथा , 

पाटला । 
नारङ्गः करण्वा वसन्तलतिका चारक्तपुष्यादिकं 
जम्बोरो वदरो च पूगमधुका जम्बु चुतदुमाः॥ 
मालरः कदल. च चन्द नवटावश्वल्पथ्याशिवा 
चिश्चाशोककदम्बनिम्बतरवः ख्जुरिका 

दाडिमौ। 
कपेरागुरुकिंशका हयरिपुः युच्रागको निम्बुको 
प्रोक्का नागलता च बोजनिश्ता स्यात् तिन्दुकौ 

लाङ्गलो ॥ 
द्राचैला शतपव्रिका च वकुला ॥ ९ 

शालस्तालतमालकौ सुनिवरो मन्दारपारि- 

शिल्यशा 

न्यं भोज्यविचित्रखाद्यसुफलास्ते रोपणोया 
बुपेः 

यद्याप्नोति न भूतले शएभतरू स्तद्धम्यकान् 
वापयेत् ॥ 

भ्राखानं प्रतिषेचनाय च घटौयन्स्तुषारोडवे 
दोला खौजनखेलनाय रुचिरे वर्षावसन्तोत्- 

से । 
बालाप्रोद्वधृ्मध्यवनितागानेमनोहारिभि- 
गर्म शारदकेऽथ शौोतलजलक्रौड़ा शम 

मण्डपे ॥ 
इति वाटिका कश्नौ 

“तुरङ्गमाणां ग्टइवामभागी 

शाला चतु षष्टिकरा विधेया । 
शताद्ं तो मध्यमिका च देष्ये 
कनोयसो तैदं शभिर्विंहोना ॥ 
व्यासे च ज्यष्टा तिथिदस्तमाना 
बयोदओैकादश्कः कमेण । 
तद्ाद्यभित्तिश्च करप्रमाणा 
पश्चाद पञ्चाशिकरोदया स्यात् ५ 

तेजोहानिमपोद्य विदधते पूव्वापरास्या 
कशां 

ते याम्योत्तरतो सुखादि रुततं कौर्तिर्यशो 
घान्यकम्। 

कर्तव्यो धिषणं प्रतोह कलसख्थानं दिडस्तोदयं 
तस्यास्तोरणसमुच्छितच्च सुनिभिरस्तेः सुणोभा- 

न्बितम् ॥ 
षष्टया साश्चहयाङ्लंनिगदितो वेदाङ्लेनाधिकः 
ओोवच्छस््रहिलाव एव च मनोषारौ हिसपा- 

ष््लः। 
शागादयद्ग लकैस्तु वाजिविजयोऽभौत्या तथा 

भैरव 
शान्ताख्यस्तु युगाष्टमाव्र उदये मानं इरे 

सप्तधा ४" 

इत्यश्वशाला ॥ # ॥ 
“सिंहदारं पूर्वमानेन कायं 
विद्धिका वा मालिका स्तम्भो ॥ 
स्यातां मध्यं ताडकौ रच्चणाथे 
तुष्यौ भागेनाधिकौ वापि सार्दी॥ 

भागे दक्िणवामके च करिणां शाला इरे- 
ईरितः 

कर्तव्या सुषढोज्नता च कलसेघंख्टादिभि- 
भूषिता | 

संकौर्णो रसनो नगीर्निंगदितौ मन्दा खगा- 
खाष्टत 

स्वेषत्तमभद्रजातिरुदितो नन्दः करर्च्रितः॥ 
दूति गऊणान्ता ॥*# 

“अष्टोत्तर हस्तशतं पथु 
कृपालयं चोत्तमभेव तस्पात् । 
अष्टाभिर्टाभिरतो विद्धोनं 
पद्व भागाधिकतोऽपि दैष्य॥ 
अशोतितो रागकरेख होना 
पञ्चालया भूपशतप्रियाख) 



शिल्पो 
विभाग ष्ये ऽधिकलो विधेया 
गडा; क्रमेणेव यथोदिताञ्च ॥ 
प्रोक्तं चतुःषष्टिकरं एत्वे 
क्रमेण षड भि करेविंहोनम् । 
षड भागतो दैष्य मलोऽधिकं स्या- 
इला धिपस्यैव च पञ्चद्ैः ॥ 
ष्या रस्तेर्मन्तिगेहं एयत्वे 
दोन डोनं पञ्चकं वैदवैदं : । 
कु श्चादस्त र्टमांशोऽधिकोऽमौ 
ब्यामादग्रे वर्तो दैष्यः एव ॥ 

सामन्तादिकभृपते्च भवनं विष्यव्िहस्तैः समं 
स्ते वंदविदोनकैः क्रमतया भागाधिकं 

दैघ्यं तः। 
दैवन्नञ्च सभासदस्य गुरुतः पौरोधमं मैषजं 
विंशत्यष्टकरं दिहस्तरहितं दं ष्य हिधा तद्- 

भवेत् ॥ 
बेश्याकञ्चुकिशिल्पिनामपि ग्ड वेदाधिका 

विंशति- 
मानं इस्तचतुष्टयैरविर हितं द ष्य ऽधिका 

व्यासतः । 
इम 4 द्यूतकरान्तिकस्य रचितो इस्तैः समं 

विस्तरे 
हनं तदेकरेण पञ्चकमिद' तुांशदैर््याधि- 

कम् ॥ 
इा्िंशता मानमिद' दिजादे- 
हीनं चतुभिः क्रमतो विधं यम् । 
दिगष्टरागाच्िविभागतख्च 
क्रमेण तदर्णचतुष्टयेऽपि ॥ 
कर्णाधिकं विस्तरतोऽधिकञ्च 
ओरं विनाशं समुपैति गदम् । 
दारं नत मृदि यदाग्रतथ्च 
तत् सन्ततेर्हानिकरं प्रदिष्टम् ॥ 
व्यामे सप्ततिहस्त वियुक्तं 
शालामानमिद सनुभुक्ते 1 
पञ्चवि शत् पुनरपि तस्मिन् 
मानमुगन्ति लघोरिव हाः ॥ 
एकं दारं प्रास्नखं शोभनं स्यात् 
च) तुवंङ्घ धाटढभूपेशजेने । 
युम्मं प्राच्यां पिते स्याचिकैषु 
सूलं हार दच्चिणे वच्जनोयम् ॥” 

इति वस्तुशास्तरं राजवङ्गभमण्डने वाजग्डदा- 
दिलक्षणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ *॥ 

खिल्पिका, स्तौ, ठणविशेषः । लदानसिपौ इति 
चिन्दौभाषा । तत्पथ्चायः। शिच्िनौ २ शोता 
> तरेता ४ खदुच्छदा ५। भ्रस्या गुणाः। 
मूतररोधाश्म रौशूनज्वरपित्तापडारकलत्वम् 
गाजनिघेर्टः ॥ 

शिल्पिनो, सनो. कोलदलौषधिः। इति मेदिनी 
पिल्पिशाला, स्त्रो, क्तौ, ( शिल्पिनां शाला ।) 
शिल्यशाल। । इत्यमरटीकायां खामी ॥ 

चिल्यो.[न्] वि,(शिच्यं क्रियाकौशलमस्यास्तोति 
इनिः ।)िल्यकत्ता। (यया, सनौ । 9 । ७५। 

द्य 

शिवः 

5 रिल्िभिययन्वै्यवसेनोटकेन च ॥*) 
तत्पपबधायः। कारुः २ । इत्यमरः ॥ अरस्य विव- 

रणं शिल्प कारशब्दे द्रव्यम् । शिल्यसम्बन्धो 
च॥ 
, क्ती, (शो + “सर्व्वनिष्ठष्वरिष्वलष्वश्रिव- 

पद्रद् ष्वा अतन्त्रं ” उणा० १। १५३ । वन् 
प्रत्ययेन सा । ) मङ्गलम् । इत्यमरः ॥ (यथ, 
रघुः । १६०। 
“उपपन्नं ननु शिवं सप खङ्गेषु यस्य मे । 
दैवोनां मानुषोनाञ्च प्रति हर्ता लमा पदाम् ॥” 
सुखम् । जलम् । इत्यणादिकोषः ॥ मेन्धवम्। 
समुद्रलवणम् । खेतरटङ्णम् । इति राज- 
निघंण्टः ॥ (मङ्गलवति, वि ॥ यथा, महा- 
| । १।२०८। ३६। 

““लत्र रम्ये शिव देशे कौरवस्य निवेशनम् ॥*) 
५ पु,(भौ + “स्वनिष्टष्वं ति।"उणा० १।११५३ 
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दरः ३४ च्मरद्वरः ३५ भर्ग: ३२६ त्रयस्बकः २७ 
विपुरान्धकः ३८ गङ्गाधरः २८ अन्धकरिपुः४० 
क्रतुध्वंसो ४१९ ठषध्वजः ४२ च्छोमकेशः ४३ 
भवः ४५ भौमः ४५ चाणुः ४६ रुद्रः ४७ 
उमापतिः ४८} इत्यमरः ॥ हषपर्व्वा ४९ 
रेरिहाणः ५० भगाल ५९ पांशुचन्दनः ५२ 
दिगम्बरः ५२ अट्ृहासः ५४ कालच््नरः ५५ 
पुरहिट् ५६ छषाकपिः ५७ महाकान्नः ५८ 
वराकः ६८ नन्दिवहं न:६० हौरः६१ वीरः६२ 
खरः ६३ भूरिः ६४ कटप्र,; ६५ भैरवः ६६ 
भर्वः ६० शिविपिष्ट ६८ गुडाकेशः &< देव- 
टेवः ७० महानटः ७१ । इति जटाधरः ॥ 

तौव्रः ७२ खण्डपरभुः ७३ पञ्चाननः ७४ करछे- 
कालः ७५ भसः ७६ भौरः ०७ भौषणः अट 
कड्गलमालौ ॐ जटाधरः ८० व्योमदेवः ८१ 
सिहदेवः ८२ धरणगश्वरः ८३ विश्वेशः ८४ 
जयन्तः ८५ इररूपः "८६ सन्यानारी ८७ 
सुप्रसादः ८८ चन्दरापौड़ः ८९ शूलधरः < ° 
हषाद्कः <१ ठषभध्वजः < २ भूतनाथः ८३ 
शिपिविष्टः ९४ वरेश्वरः <५ विश्वेश्वरः <६ 
विश्वनाथः <9 कागओोनाथः ८८ कुलेश्वरः €< 
अखिमालो१०० विशालाचः१०१ हिष्डो१०२ 

` शिवः 
प्रियतमः १०२ विषमाक्षः १०४ भद्रः १०५ 
ऊर्ना! ०६ यमान्तकः१ ० नन्दो श्वर;१०८ 
अटटमूत्तिः १०८ भर्घोशिः ११० खेचरः १११ 
अङ्गो शः११२ अह नारोशः११ २रसनायक :११४। 
इति शब्दरन्नावलो ॥ उः ११५ पिनाक- 
पाणिः ११६ फणधरधरः ११७ कौलासनिक- 
तनः ११८ हिमाद्वितनयापतिः ११९! इति 
कवि कल्पलता ॥ तस्व महस्रनामानि योमहा- 
भारते अनुशासनपवणि १७ श्व्याये दर्ट- 
व्यानि ॥*॥ भ्रस्य कपालिनामककारणं यथा,-- 

ईश्वर उवाच । 
“भ्ासोत्तवर वरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोऽपरम् । 
पञ्चमं खण सुश्रोणि जातं काञ्चनसुप्रभम् ॥ 
ज्वलन्तं परमं शोष जातं तस्य महात्मनः । 
स एवमत्रवोरेवि ! जन्म जानामि ते छम् ॥ 
अतः क्रोधपरौतेन संरक्षनयनेन च । 
वामाङ्क नखाग्रेण छिन्न तस्य शिरो मया ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
यस्मादनपराधेन शिरञ्डि्र' त्वया मम । 
तस्माच्छापसमायुक्तः कपालो त्व भविष्यसि॥” 

इति माच्छे १८५ अध्यायः ॥*॥ 
अरघ शिवमन्त्ाः। नत्र एकाच्चरमन्त्ो यथा.- 
“सान्तमौकारसं युक्तं बिन्दुभूषिनमस्तकम् । 
प्रासादाष्यो मनुः प्रोक्तो भजलां कामदो 

मणिः ॥” डौ ॥५॥ 
अरस्य पूजा । प्रातःकत्यादिमाढकान्यासं प्राणा- 
यामञ्च विधाय ओकण्ठादिन्यामं माढठका- 
स्थ नेषु कुर्यात् । ततः सामान्यपूजापदत्यक्ता- 
पौठन्यासं क्त्वा पोठशक्तोन् सेत । ततः 
ऋष्यादिन्धामः। ततः कराङ्गन्यासौ । ततः 
ईशानाद्याः पञ्चमूर्तीन्धिंसेत्। शूद्रस्तु एतत्ययन्तं 
न्धामं क्रत्वा ध्यायेत् । अन्यव्रानधिकारात्। 
तत ऊष पराग दक्िणोत्तरपञ्चिमेषु मखेषु ईशा- 
नस्य पञ्चकला: पञ्च ब्रह्म ऋचः पटादिकाः 
प्रणावाद्या नमोऽन्ता न्यसेत्। ततः पूर्वपचिम- 
ददिणोत्तरेष तत्पु रुषस्य चतखः कला विन्य- 
सेत्। ततो दये भ्नोवायां अंशदये नाभौ 
कुत्तौ पष्ठ वचसि अ्रघोरस्टाष्टौ कलाः न्यसेत् 
तलो गद्यं अर्डकोषे ऊरु इये जानु इये जक्का- 
इथे कुिदये कव्यं पाश्च योः वामदेवस्य 
वयोदशकलाः विन्यसेत् । ततः पाश्वं योः 
स्तनयोर्नासिकायां सूरं बाइयुग्मे सदयो 
जातस्याटौ कला न्यमेत्। ततः पञ्चाहलोष 
ईशानाद्याः पञ्च ऋचो न्यसेत् । एव ' मूर्डस्यं 
हदयगुद्यपादेष्वं ता ऋचो न्यसेत् । ततोःङ्ग- 
न्यासान्तरं कुर्यात् । एव विन्यस्य ध्यायेत् । 
“सुक्गापोतपयोदमौक्तिकजवावर्सुखेः पञ्चभि- 

 खाच्ेरद्धितमोशभमिन्दुमुकुं पूरखेनदुकोटि- 
प्रभम् । 

शृलं टङ्क पाणवष्वद हनाब्रागीन्द्रघ ण्टाङ्, शान् 
पाथं भोतिहरं दघानममिताकस्पोच््वलाङ्ग' 

भजे" 



शिवः 

एतं ध्वातवा मानततेः संपृख्य भर्ष्स्थापनं ` 
ओघोक्तपोटपूजां विधाय पुमरध्यात्वा श्रावाड- 
नादिपद्चपुष्पाच्नलिदानपयन्ते क्त्वा अ्रावरण- 
पृजां विधाय धूपादिविसव्नेनान्तं कर समा- 
पयेत् । अरस्य पुरश्चरणं पञ्चलच्जपः ५१॥।१५॥ 
भस्याष्टात्तरमन््ो यथा,- 
<षड्तरः शक्गिरुहः कथितोऽष्टाचरो मनुः ॥* 
ङो ॐ नमः शिवाय छो । भरस्य पूजा। प्रातः- 
क्ञत्यादिशेवोक्त पौठमन्वन्तं न्यासं विधाय 
ऋष्थादिन्यालकराङ्गन्धासान् प्राणायामञ्च क्त्वा 
ध्यायेत् 
“बन्धु काभं चिनेवं शशिश्कलधरं स्मेरवक्त' व 
इस्तेः शूलं कपालं वरदमभयदं चासद्धासं 

भजामि 
वामोरूस्तष्चगायाः करतलविलसच्ासरक्तोत्- 

पलाया 
स्ते नाद्विष्टदेहं मणिमयविलसद्ुषशायाः 

प्रियायाः ॥” 
चवं ध्यात्वा मानैः संपूज्याष्यं स्थापनं कत्वा 
ओवोक्तपौटपूनां विधाय पुनर््यात्वावाद्य पच्च- 
प्ष्याच्नलिटानपयन्तं विधायावर्पूजां कत्वा 
धपदानादि विसव्ननान्तं कम्य समापयेत्। भरस्य 

पुरश्चरणं चतुदयलचजपः ॥ २॥*॥ तस्या- 
एाचरमन्ान्तरं यथा, 
“तासो माया वियदिन्दुमनुस्वारविभूषितम् । 
पञ्चा्तरममायुक्तो वसुवर्णो मनुगतः ॥ 
ॐ दो डौ नमःशिवाय । भस्य पूजा । प्रातः 
छत्यादिशेवोक्षपोठन्यासरान्तं विधाय ट, 
दिन्यासं कराङ्गन्यासौ च कत्वा ध्यायेत् । 
“वन्दे सिन्टूरवणे न 
भालोदयन्रेवमोशं स्मितभुखकमलं दिव्यभूषाङ्ग- 

रागम् । 
वामोरन्यस्तरपाशेररुशकु वलयं संदघलत्याः 

प्रियाया- 
चक्डोतुङस्तनाग्रं निहितकरतटं वेदटङ्कऽ्ट- 

1 किम 0" 
पवं ध्यात्वा मानसः संपूज्याष्यंस्थापनं क्तवा 
पौठपूजां विघाय पुनर््यात्वावाहनादिप्चपुष्या- 
श््लिदानपय्यन्तं विधाय ्रावरखपूनां क्त्वा 
धृपादिविसव्जनान्तं कम्य समापयेत्) भस्य 
प्र्चरणमष्टलचजपः ॥२४ * ४ भ्रधास्य स्यः 
च्रयास्यमन््ः। 
“जारं सिरा सकरशेन्ुभ गः सर्गसमन्वितः ! 
चाच्चरात्मा निगदितो मन्तो खत्यच्नयात्मकः॥” 
लु सः। अस्य पूजा प्रातःकरत्यादिगैवोल्ल- 
पौढन्यासान्तं विधाय ऋष्यादिन्धाषः कराङ्ग- 
न्यासौ च क्तवा ध्यायेत् । ` 
“चन्द्राकाग्निविल्लो चनं च्थितमुखं पद्मदयन्तः- 

खितं 
मुद्रापाथख गाचद्च चविलसव्रायिं दिमांशु- 

प्रभम् । 
कोटोरेन्दु गलत् सुधार ततनु हारादिभूषो््वलं 

ष, 23 

कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपतिं सत्ययं 

| छेऽन्तञ्च दक्चिणामूत्ति मह्यं मेधामुदोरयेत् 1 

गार्ततमयेः पते विंचिनेरुपश्चोभितम् ॥ 

ट्ट 

शिवः 

भावये ॥” 
एवं ध्यात्वा मानसेः सम्पृज्याष्यःखापनं क्षत्वा 
पौठमन्वन्तां पोटपूजां विधाय पुनरध्यालावाद- 
नादिपश्चपुष्याञ्नलिदानपयन्तं कत्वा भ्रावरण- 
पूजां विधाय धुपादिविसल्लनान्तं कय समा- 
पयेत् । भ्रस्य पुरश्चर णं लक्तचयजपः ॥४॥ ‰ ॥ 
अधास्याप्ररहादशाच्ररसतयुष्यमन्त्ः । 
“ऋल्युच्नयं समुष्ाय पालय हितयं वदेत् । 
खत्युच्रयं समुचायये पुनरेव विलोमतः ॥ 
दादशाच्चरोऽयं मन््रः स्यात् खल्युच्नयाभिधो- 

$परः ।” 
ॐजु सः पालय पालय ज्यु सः। श्वस्य 
ध्यानपूजादिकं से पूर्ववत् ॥ ५॥ %॥ भस्य 
दाविंशत्य्तरमन््रः। 
“प्रणवो इदयं पञ्चात् ततो भगवते पदम् । 

प्रयच्छ ठदयान्तोऽयं इवि शत्यन्नरो मतुः ॥ 
ॐ नमो भगवते ¦ दकिणामून्तये मद्य मेधां 
प्रयच्छ स्वाहा । अस्य पूजा । प्रातःज्षत्यादि 
गेवोक्ञपोठमन्वन्तं विन्यस्य ऋष्यादिन्यास 
कराङ्गन्यासौ च छत्वा ध्यायेत् । 
वट क्तं मदोच्छरायं पद्मरागफलोच्ज्वलम् 1 

नवरत्रमदाकल्पै लंम्बमानेरलक्घतम् । 
विचिन्त्य वटम्रूलस्थ चिन्तयैज्ञोकनायकम् ॥ 
स्फटिकरजतवयं न्मौक्िकोमन्षमाला- 
मख्तकलसविदयाच्रानमुद्राः कराननैः । 
दघतमुरगकच्चं चन्द्रचड़ं विने 
विष्टतविविधभूषं दच्विणासूत्तिंमोडे ५ 

एवं ध्यात्वा मानसं: सम्पृज्य भ्रष्य खापनादि 
ओेवोक्तपौ ठपूजां विधाय पुनरध्यात्वावाहनादि 
पञ्चपुष्याच्ञलिदानपसन्तं विधायावरणशपूनां 
कत्वा धुपादिविसब्ञनान्तं क्म समापयेत् । 
श्रस्य पुरखरशं लचजपः ॥ ६ ॥ *॥ अथास्य 
मन्त्रान्तरम् । 
“श्ग्निसम्बत्तंकादित्यरानिकनौ षष्टबिन्दुमत् । 
चिन्तामणिरिति ख्यातं बोजं सव्वं सखदिदम्॥" 
र-चमरय-अौ ऊः ॥ प्रपञ्चसारे। 
““भ्नलक-ष-मरेफ-प्राणसत्यान्तवाम- 
श्ुतिडिमरुचिखण्डेमाण्डितो मन्वराजः ।” 
श्रस्य पूजा । प्रातःछत्यादि रेवोक्तपौठमन्बन्तं 
ठिन्यस्य कष्या दिन्यासं कराङ्गन्यासौ च कत्वा 
ध्यायेत् ¦ 

“नौ लप्रवाल रुचिरं विलसत् विनेत्र 
पाशाख्णोत्पलकपालकशूलडहस्तम् । 
शर्ाम्निकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं 
वालेन्दुवदसुकुटं प्रणमामि रूपम् ॥ 

एव ध्यात्वा मानसः संपूज्याष्यं संखाप्य 
शवोक्तपोटपूनां विधाय पुनरध्यालावाइनादि- 
पञ्चपुष्याद्नलिदानपयन्तं क्त्वा अआवरणपूलां 
विधाय धूपादिविसब्जनान्तं क समापत् । 

शिवः 
स्य पुर्रणं लच्जपः। भ्यं श्रनारै- 
वर. ॥ ७ ॥ *॥ 

“पार्श्वो वद्किसमारूदृस्तारवानाद्यमोरितम् । 
धान्तो वद्किसमारूदृस्तय्थस्रममन्वितः ॥ 
बिन्दुमांस्तु दितोयः स्यात् टान्तः सर्ग ठती 

यकः । 
नोलकण्ातको मन्त्रो विषदयषरः परः ॥” 
प्रमाणान्तरम् । 
“लोहितोऽग्यासनः सत्यो बिन्दुमान् प्रय 

: 1 
दितौया वद्किबोजस्था दोरा ान्तोन्दुभूषिता॥ 
ढतोया लाङ्गल सर्गो मन्त्रो बोजवयात्मकः। 
नौलकण्डातमको मन्त्रो विषहयदइरः परः ॥ 
प्रो नौ ठः इति मन्तः) भस्य पूजा ! प्रातः 
छत्यादिशेवोक्तपोठन्धासान्तं क्त्वा ऋष्यादि 
न्यासं कराङ्गन्यासौ च विधाय ध्यानं कुर्यात् । 
“बालार्कायुततेजसं शतलटाज्टेन्दुखण्ड) वलं 
नागेन्द्रः छतशेखरं जपवटीं शूलं कपालं 

करेः। 
खट्ाङ्ग विष्टतं विनेवबिलसत्यश्छानन सुन्दरं 
व्याघ्रत्वक्परिधानमननिलयं खोनोल कण्ठं 

भजे ॥ 
एवं ध्यात्वा मानसः संपूज्य -भ्रष्य खापनादि 
ेवोक्तपौटपूजां विधाय पुनर्ध्यात्वा भावाडइ- 
नादिपश्चपुष्याच्नलिदानपय्यन्तं कत्वा श्रावरण्- 
पूजां विधाय धपादिविसल्नेनान्तं कम समा- 
पयेत्। भरस्य पुरख्चरणं व्रिलक्षजपः । भयं 
नोलकण्ठः ॥८॥१॥ श्रस्याष्टा्तरमन्दो यथा-- 
“तारो इनत्रौलकण्डाय मन्तरश्चाष्टा चतरः परम् । 
ॐ नेमो नोलकण्डाय । भस्य पूजादिकं सवव 
पब्ववत् ॥ < ॥ * ॥ भस्य पञ्चाचरमन््तः बड 
्षरमन््च यथा, 
““हृदयं वपरं साचिन् लान्तोऽनन्तान्ितो 

मरत् । 
पश्चाच्रो मनुः प्रोक्षस्तारादययोऽयं षडक्षरः ॥” 
नमः शिवाय । ॐ नमः शिवाय । भरस्य पूजा । 
प्रातःकत्यादिशैवोक्षपोठमन्वन्तं न्यासं विधाय 
ऋष्यादिन्यास कुव्यौत् । ततो मूर्तिन्यासः। 
ततः कराङ्गन्धासौ । ततो गोलकन्धासः । ततो 
व्यापकन्यासं प्राणायामस क्त्वा ध्यायेत् । 
“ध्यायेत्ित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारचन्द्रा- 

वतंस 

रत्राकल्पोच्छवलाङ्ग पर शगवराभोतिशस्त 
प्रसन्नम् । 

पद्मासनं समन्तात् स्तुतममरगयेरव्याघ्रकत्तिं 
वसानं 

विश्वाद्यं विश्ववोजं निखिलभयहरं पद्चवज्ञ 
विनैतम् \ 

एवं घ्याला मानसः सखम्पच्याष्यस्धापन क्रला 

गैवोक्षपीठपूजां विधाय पुनर्याल्वावादनादि 
पश्चपुष्याच्छलिदानपय्यन्तं विधायावरष्णगुजां 

कत्वा घुपादिविभव्णनान्तं कमम समापयत् । 

णण 
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अम्य पुरञ्चरणं षट॒विंशक्ञचजपः ॥ १० ॥ * ॥ 
अथास्य वाच्तरमन्तः। 
^“भर्चोभो वह्किशिखरो लान्तखो दान्त ईैरोतः 
फडन्तञ्चरडमन्त्रोऽयं विवर्णात्मा समौरितः ॥” 
ऊद्ं फट इति मन्तः। भस्य पूजा । प्रातः- 
क्त्यादिगैवोक्तपौटन्धासान्तं विधाय ऋष्यादि 
न्यास कराङ्गन्धासौ च छत्व ध्यायेत् । 

““चण्डेश्वर' रक्ततनु त्रिनेत्रं 
रक्तांश्काग्य दि भावयामि। 
टङ्क त्रिशूलं स्फटिकाक्तमालां 
कमण्डलु विभ्चतमिन्दुचुडम् ॥ 

एवं ध्यात्वा मानसैः संपूज्याध्यं खापनादि शवो 
कपोदपूजान्तं विधाय ठमिति बौलेन मूरति 
संकल्पा पुनध्यपत्वावाइनादिपश्चपुष्याष्नलिदान 
पञचन्तं विधायावरशपूजां कत्वा धुपादिविसन् 
नान्तं कश्य समापयत् भरस्य पुरश्चरणं 
विलक्तजपः। भ्रयं चण्डेश्वरः ॥ ९९१ ॥ इति 
तन्त्र सारे शिवमन्ाः ॥५॥*॥ विष्छुशिवयोर- 
भदा वथा, 

वराइ उवाच । 
“शिवो मे दक्तिणं खानं तिष्ठते विगतज्वरः 1 
लोकानां प्रवरः ओष्ठः सव्व लोकवरो इरः ॥ 
तं ये विन्दन्ति तै देवि! ननं मामेव विन्द्ति। 
येमां विन्दति देवेशि! तै विन्दन्तिशिवं 

परम् ॥ | 
भह यत्र शिवस्तत्र शिवो यत्र वसुन्धरे । 
अहं तदापि तिष्ठामि भावयोर्नान्तरं कचित्॥ 
शिवं यो वन्दते भूमे ! स हि मामेव वन्दते। 
लभते पुष्कलां सिदिमेव' यो वत्ति तत्ततः ॥* 
इति वाराडे शालग्रामचेत्रमादात्मवशननामा 
ध्वायः ॥*॥ देवोविष्णुशिवानाममेदो यथा, | 
““श्रयं नारायणो गौरो जगन्माता सनातनः । 
विभज्य संख्ितो देवः स्वात्मन वडुधेश्वरः ॥ 
नमे विदुः पर मच देवाद्या न मडइषयः। 
एकोऽयं देवदेवा्ा भवानौ विष्णुरेव च ॥ 
अहं हि निष्कियः शान्तः केवलो निष्यरिग्रह 
मभिव केशव देवमाइदवोम्थाम्बिकाम् ॥ 

इति कौर १४ अध्यायः ॥५॥ 
शिवनिन्दानिषेधो यथा, 
° परात् परतर यान्ति नाराद णपरा जनाः । 
न् तै तत्र गमिष्यन्ति यै दिषन्ति महेश्वरम् ॥ 
ध्यान होमस्तपस्तप्त' ज्ञान यज्ञादिको विधिः 
तेषां विनश्यति चिप्र यै निन्दन्ति पिनाकिनम् 
यो मां समाखयेन्ित्यमेकान्त भावमाचितः। 
विनिन्दन्दे वमोशानं स याति नरकायुतम् ॥ 
तस्मात् सा परिदत्तव्या निन्दा पश्पतेडि ज । 
कर्मणा मनसा वाचा तद्ककतेष्वपि यत्नतः ॥ 

इति कौम २५ अध्यायः ॥५॥ 
तस्य प्रलयकारकलं यथा,- 
“गते परारहदितये काले लोकप्रकालकः । 
कालाग्निभस्मसात् क्तु करोति निखिलं 

मतिम्॥ 

ई€.9 
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्रामन्धात्मानम वेश्च भूत्वा देवो महेश्वरः । 
दरेद शेषं ब्रह्माण्ड सदेवासुरमानुषम् ॥ 
तमश्च मद्ादेवो भगवान्नौललो हितः । 
करोति लोकसंहार भोषणं लोकमाथितः ॥ 
प्रविश्य मण्डलं घोर' छत्वासौ बहुधा पुनः । 
निरंहत्यखिलं लोकं सप्तमूत्तिखरूपष्टक् ॥ 
ख दग्ध सकलं सत्वमस्त' ब्रह्मशिरो महत् । 
देवतानां शरौरेषु िपत्यखिलदाद कः ॥ 
दग्धे ष्वशेषदेेषु देवौ गिरिवरात्मजा । 
एषा सा साकतिणः शम्भोस्तिष्ठते वैदिकौ श्रुतिः 
शिवः कपालै्हेवानां छतञ्लम्बरभूषणः । 
अ्रादित्यचनद्रादिगकैः पूरयनोममण्डलम् ॥ 
सहस्नयनो देवः सहसरा क्षतिरोश्वरः । 
सखहसहस्तचरणः सहस्रार्चि हाभुजः ॥ 
दं ष्ाकरालवदनः प्रदोप्रानललोचनः। 
वरिशूलं कछत्तिवघनो योगमैश्वरमास्ितः ॥ 
पोत्वा तत् परमानन्द" प्रभूतमख्तं खकम् । 
करोति ताख्डवं देवमालोक्य परमेश्वरः ॥ 
पौल्वा ल्याख्तं देवौ भक्तः परममङ्गला । 
योगमाखाय देवस्य टेहमायाति शूलिनः ॥ 
स भुक्का त।ण्डवरसं खे च्छयेव पिनाकष्टक् । 
याति खभावं भगवान् दग्ध.1 ब्रह्मार्डमण्डलम् 
सं स्थितेष्वथ देवेषु ब्रह्मविष्णुपिनाकिषु ) 
गुखेरनेकः पृथिवी विलयं याति वारिषु 
सवारितक्ल' सगुणं ग्रसते इव्यवाहनः । 
तेजःखरगुणसंयुक्तं व यौ संयाति संक्षयम् ॥ 
आकाथे सगुणो वायुः प्रलयं याति संयम्! 
भूतादौ च तथाकाशं लोयते गुणसंयुतम् ॥ 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि तेजसे यान्ति संच्तयम् । 
वेकारिकै देवगणा प्रलयं यान्ति सत्तमाः ॥ 
वेकारिकास्तेजसख्च भूतादिश्ेति सत्तमाः । 
विविधोऽयमहड्गरो महते प्रलयं व्रजेत् ॥ 
मडान्तमेभिः सहितं ब्राह्मणमभितौजसम् । 
अव्यक्त' जगतो योनिः संहरेदेकमबग्ययः ॥ 
एव संत्य भूतानि तच्वानि च महेश्वरः । 
वियोजयत्यधान्योन्यं प्रधान पुरुषं परम् ॥ ` 
प्रधानपुंसोरजयोरेष संहार ईंरितः। 
मरैश्वरेच्छाजनितो न खयं विद्यते लयः । 
गुणसाम्यं तदव्यक्त प्रक्षतिः परिगीयते । 
प्रधान जगतो खौनिरादतत्चमचेतनम् ॥ 
कूट खिन्पमयो द्यामा केवलः पञ्चविंशकः । 
गौयते मुनिभिः साच्च महानेकः पितामहः ॥ 
एव संहारकरणौ गक्तिर्माहेश्वरो भवा । 
प्रधानञ्च विशेषान्तं ददरद्र इति शतिः ॥ 
योभिनामथ सवेषां ज्ञानविन्धस्तचेतसाम् । 
श्रात्यन्तिकद्धैव लयं विदधातोड शङ्करः ॥” 

इति कौर उपविभाग ४२ अध्यायः ५५ 
ब्रह्मविष्छुशिवानाममेदो यथा,- 

ओखोभगवानुव)च । 
“न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न शब्भ् ब्र मशस्तथा। 
न चाहं युवयोभिनो छभिब्रत्वम् सनातनम् ॥ 
प्रधानस्याप्रधानस्य भागाभागख् रूपि: । 

शिवः 

च्योतिमययस्य भागो भेऽनेकोऽनेकोऽहमं शकः ॥ 
कस्त्वं कोऽडइच्च को ब्रह्ा ममेव परमाकनः । 
अश्व्रयमिदं भिन्नं टिखित्वन्तकारणम् ५ 
चिन्तयन् सामनातानं सश्भवं कुर चात्मनि । 
एकत्वं ब्रह्मवेकु ण्डशग्धनां इद्रतं कुस ॥ 
शिरोग्रौवादिभेदेन यचैवैकस्य धभ्परिणः। 
अङ्गगनि मे तथेकस्य भागव्रयमिदं इर ॥ 

यज्जयोतिरग्रा खपरप्रकाशं 
कूटखमव्यक्तमनन्तरूपम् । 
नित्यञ्च दर्घादिविशेषणणदयै- 
हनं परं तच्च वयं न भिन्नाः ॥'” 

इति कालिकापुराणे ११ अध्यायः ॥ 
अपि च। 
“ततो ब्रह्मा च शारौरं विधा चक्रं महेश्वर) 
प्रधानेच्छाबलाच्छम्भो विगुणं विगुणोक्लतम्॥ 
तदृष्भागः संजातखतुवक्त यतुभुजः। 
पद्यकेशरगौराङ्कायो ब्रह्मा महेश्वर ॥ 
तच्मध्यभागो नोलाङ्ग एकवक्तश्चतुभलः । 
शहनचक्रगदापद्मपाशिः कायः स वैष्णवः 1 
अभवत्तदघोभागः पञ्चवक्त्तु्मृजः। 
स्फटिकाश्चसमः कायः शुक्तः स चन्द्रशेखरः ॥ 
ईशस्ततो ब्रह्मकाय ष्टि शक्तिं न्ययोजयत् । 
स्वयमेवाभवत् खष्टा ब्रह्मरूपेण लोकश्त् ॥ 
खितिशक्तिं निजां मायां प्रज्ञत्याख्यां न्ययो- 

जयत् । 
महेशो वेष्णवे काये च्नानशक्ति' निजां तथा ॥ 
खितिकर््ता भवेदिष्णुरहमेव महेश्वरः । 
सव्वं शक्तिनियोगेन सदा तदूपता मम ॥ 
अन्तशक्तिं तथा काये शाश्भवे संन्ययोजयत् । 
अन्सकार्ता भवेच्छम्भः स एव परमेश्वरः ॥ 
ततस्तिषु शरौरेषु खयमेव प्रकाशते । 
न्नानरूपं परं ज्योतिरनादिर्मगवान् प्रभुः ॥ 
खरटिखित्यन्तकरणाटेक एव महेश्वरः । 
ब्रह्मा विष्णुः शिवेति संन्नामपि पथक् एथक् ॥ 
अतस्त्वच्च विधाता च तथाहमपि न षथक् | 
णवं शरोरं रूपञ्च ज्नानमस्माकमन्तरम् ॥ 

इति तव्रेव १२ अध्यायः ॥*॥ 
माकंण्डेय उवाच । 

“ततो ब्रह्माण्डसंस्थानं दशयामास शग्धषे । 
वहषे तोयराशिख्ं ब्रह्माण्ड च्च यथा पुरा 
तश्छध्ये पद्म गर्भाभं ब्रह्माणं जगलः. पतिम् । 
ज्योतोरुपं प्रकाशाय ष्टपर्थश्च एथगगतम् ॥ 
शरोरिणं स ददे ब्रह्माण्डान्तगतं मुहुः । 
चतुर्भुजं प्रकाशन्त' ज्योतिर्भिः कमलासनम् ॥ 
लव्रैव च विधाभूतं वपुर््राह्भंप ददर्भं स । 
ऊङ्मध्यान्तभागेस्तु ब्रह्मविष्छुशिवातमकम् ॥ 
अथोदैभागो वपुषो ब्रह्मत्सगमन्तथा । 
मध्यस्तदा विष्णुभूलो ददर्श॑न्तस्य शब्भुताम ॥ 
एकमेव शरोरन्तु विधाभूतं सुमा इः । 
रो ददर्शं शलं गभं तथा स्वमिदं जगत् ॥ 
कदाचित् वैष्णवं कायं ब्राष्ेप काये लयं ब्रजेत्) 
ब्राह्मा तथा वैष्णवे च शाश्भवं वैष्णवे तथा ॥ 

साता तमासालन्नरसपषललार--  - ------- 



शिवः 
शाम्भवं वेष्णवे काये ब्राह्मेण चाप्यथ शाखम् । 
गच्छन्तं लोनतां शम्धुरेकताञ्च सु इग्र् इः ॥ 
ददं वामदेवोऽपि भित्रश्चाप्यषटथग्गतम् । 
परमात्नि गच्छन्तं लोनतां तहपुञ्च यत् ॥ 

इति कालिकापुराणे १२ अध्यायः ॥*॥ 
अस्य शरभरूपघारणकारणं यथा,- 

“इति तेषां निगदतां खुत्वा वाक्यं जनारेनः । 
उवाच शङ्करं देवं ब्रह्माणच्च विशेषतः ॥ 
यत्क्ञते देवताः सर्व्वाः प्रजाश्च खकला इमाः । 
प्रा्ुवन्ति महदःखं शोव्थते सकलं जगत् ॥ 
वाराहं सकलं कायं त्यक्त.मिच्छामि शङ्रः । 
त्वं त्वाजयस तत् कायं यन्नात्मा शङ्राश्ुना ॥ 
त्वश्ाष्यायख तेजोभिन्द्यन् स्वरहरं मुदः । 

` श्राप्यायन्तु तदा टेवाः शङ्करो हन्त॒ पोविणम् ॥ 
वासुदेवोऽपि तान् सर्व्वान् विष्ज्य विदशथां- 

¦ स्तदा । 
बारां तेजसा इन्त ख्यं ध्यानपरोऽभवत् ॥ ` 
शनैः शनेयेदा तेज आहरव्येष मधवः। 
तदा देन्तु वारां सक््वहोनं व्यजायत ॥ 
तेजोद्धोनं यदा दें ज्ञातं सर्वव रथामरैः। 
श्राससाद् महादेवो यन्नवाराहमडुतम् ॥ 
ब्रह्माद्याख्िदशाः सव्व महादेवसुषापतिम्। 
अनुजग्म॒स्तदा तेज श्राधातुं स्मरनाशने ॥' 
ततः सर्ब्देवगलेः खं खं तेजो ठषध्वजे । 
श्रादधै तैन बलवान् सोऽतोव समजायत ॥ 
ततः शरभरूपो स ततच्णाहिरि शोऽभवत् । 
ऊर्ाधोभागतसाष्टपादयुक्तः सुैरवः। 
दिलच्षयोजनोच्छरायः सा्चलक्कविस्मृतः ॥” 

इति कालिकापुराणे २९ भ्रध्यायः ॥ 
श्रस्य विवाहो यथा,- 

ईश्वर डवाच । 
“हिताय सव्व जगतां सम्भोगायात्मनस्तधा । 
दारान् ग्रहोतुमिच्छामि तथा सन्तानद॑दये ॥ 
साहाय्यं तवर कुवंन्तु भवन्तो मम सांप्रतम् । 
मदर्थे तनयां कालीं याचन्तान्तु हिम चलम् ॥ 

माकण्डेय उवाच । 
इरं सम्बोध्य मुनयो श्यगच्छन् गिरिराङगृहम्। 
तेन संपूजितास्ते तु प्रोचुस्ते सुनयो गिरिम् ॥ 
यञ्चन्द्रथेखरो देवो देवदेवश्च यो मतः। । 
शापानुग्रहणे शक्तो य एको जगतां पतिः ॥ 
यः संहरति सर्व्वाणि जगन्ति प्रलयोदधवे । 
यो विभूतिप्रदो भक्ते नानारूपो मनोहरः ॥ 
सते दुहितरं कालीं भायामादातुमिच्छति । 
यदि प्यति तवद्योग्यं वरं त्वं दुहितुः समम् । 
तदा प्रयच्छ तनयां कालीं शशिष्धते गिरे ॥ 

न इत्युक्घस्तं वरं ॥ 
दुहितुञ प्रियं ज्नाला प्राप्यं सुदममात्तदा ॥ 
दास्यामि सश्वदे पुत्तो याभिः प्राधिंत- 

स्वम् 
पूर््वभेव तपस्तघ्ना तथेशः पतिरौहितः॥ 
धातुनियोजनमिदं कोऽन्यथा कर्तुसुसहत् । 

<१ 
शिवः 

कोऽन्धः प्रायेयितुं शक्तः सतां मम विना | 
हरात् ॥ 

इरेणानुग्टहोता या तामन्यः कः समुस्छहेत् । 
इरं ग्टोत्वा मनसा नान्धं सापौड वाञ्छति ॥ 
इत्युक्ता मेनया सां' सुतां दातु्च शग्भवे। 
अङ्गोक्ञत्य विष्टास्तं मुनयोऽगुमंहेश्वरम् ॥ 
ते गत्वा मुनयः सवे मरोचिप्रसुखा दिजा; । 
शेलराजो यदाचष्ट तदूचुमदनारथे ॥ 
हिमवांस्तनयां दातुं तुभ्यमुतछ हते इर । 
यदिदानीं त्वया कत्तु युज्यते क्रियतान्तु तत् ॥ 
अस्मांचाप्यनुजानोहि इर गन्तु निजास्यदम् । 
सिद न्नात्वा इरः साध्य सुदितस्तान् विषष्ट- 

वान् ॥ 
यथायोग्यं समाभाष्य क्रमादेकौकशो सुनोन् ॥ 
कालोविवाहदिवसे यूयमायात मां प्रति । 
इति चापि इहरेणोक्' प्रति्युत्य्षयो ययुः ॥ 
भरथान्योन्यप्रियतया छत्वा कत्वा गतागतम् । 
समयं कारयामास विवाहाय इरो भिरिम् ॥ 
माधवे मामि पञ्चम्यां सितपचचे गुरोर्दिने । 
चन्द्रे चोत्तरफल्गुन्यां भरण्यादौ सखिते रवौ ॥ 
अरागता मुनयस्तत्र मरोचिप्रसुखा सुः । 
इरेण चिन्तिताः स्वे तथा ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
तथा च सर्ववे दिक्पाला मुनये ये तपोधनाः । 
शच्या सड तदा शक्रो ब्रह्मान्याद्यास्तु मातरः ॥ 
नारदश्च गतस्तत्र देवषित्रंद्मणः सतः । 
एतैः परिकरः सा गरेराप्यायितः खकः । 
कन्धाविवाडविधिना गिरिपुत्चीं हरोऽग्रोत् ॥ 
विवाहे गिरिणा शभोः सर्पा येऽष्टौ तनौ 

खिताः । 
ते जाम्बुनदसन्रहा अलङ्कारास्तदाभवन् ॥ 
दिभुजोऽभून्महादटेवो जटाः केशत्वमागताः । 
शिरःखितश्न्द्रखण्डः शोचिषा ज्वलितोऽभवत् 
ललाटनेव्रमभवन्नदा रब्र' महाष्य कम् । 
विचिव्रवसनं व्याघ्रक्लत्तिरासौत्तदा डिजाः ॥ 
विभरूतिलेपोऽभूत्तस्य सुगन्धिमलयोड्वः । 
चाररूपो इरस्तत्र बभूवादुतदशेनः ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धा विद्याधरोरगाः । 
विस्मयं परमं प्रापुरं दृष्टा तथाविधम् । 
हिमवान् सुदितश्चाभूत् सदपुचैख मेनया । 
न्नातयश्चास्य सुमुडषरं दृष्टा तथाविधम् ॥ 
इट्" ब्रह्मा तत्र जगौ इर दृष्टा मनोहरम् ॥ 
सव्ये शिवकरं यस्माद्ख्माद्यस्याभवत् सुराः । 
तस्मात् शिवोऽयं लोकेषु नास्मादन्योऽधिकः 

शिवः ॥ 
महेश्बरसमायुक्षमोदगं यः स्मरेद,दा । 
सततं तस्य कल्याणं वाञ्छित भविष्यति ॥ 
णवं कालो महामाया योगनिद्रा जगगरस; । 
प्व दाक्षायणौ भूत्वा पञ्चात् गिरिसुताभवत् 
सयं समर्थापि खतो कालो सम्मोहितुं हरम् । 
तथाप्युग्र तपस्त पै हिताय जगतां शिवा । 
एवं सम्मोहयामास कालिका चन्द्रशेखरम् ॥ 
इत्येतत् कथितं खवै त्यक्षदेहा खतो यथा । 

शिवः 
हिमवत्तनया भूत्वा पुनः प्राप महेश्दरम् ॥” 

इति कालिकापुराणे ४३ अध्यायः ॥१॥ 
अरस्य गणा यथा,- 

पुलसत्य उवाच । 
“हरोऽपि शम्बरे याते समाइयाशु नन्दिनम् । 
प्राहामन््रय शैलादौ ये खितास्तव शासने ४ 
ततो महेशवचनात्रन्दो सव्वगणाधिपः। 
उपस्छ्श् जलं धोमान् सस्मार गणनायकान् ॥ 
नन्दिना संस्मृताः सर्व्वे गणनाथाः सहस; । 
समुत्पत्य त्वरायुक्ताः प्रणतास््रिदशेणष्वरम् ॥ 
आगतां ख गणान्रन्दो कताच्ञलिपुटोऽव्ययः । 
खर्व्वातरिवेदयामास शङ्राय मद्धासने ॥ 

नन्दुगवाच । 
यानेतान् पश्यसि शम्भो विनेवरान् जटिलान् 

शचोन् । 
एतै शद्रा इति ख्याताः कोख एकादशैव च ॥ 
वानरास्यान् पश्यसि यान् शाद.लसमविक्र- 

मान् । 
एते वै इारपालास्ते मन्नामानो यशोधनाः ॥ 
षरमखान् पश्यसि वां शक्तिपाणोन् शिखि- 

ध्वजान् । 
षट् च ष्टिस्तथा कोय: स्कन्दनाः कुमार- 

कान् ॥ 
एतावत्यस्तथा कोख्यः शाखा नाम षडाननाः । 
विश्ाखास्तावदेवोक्ता नैगमेयाच शङ्कर ! ॥ 
सप्तकोटिश्रताः शम्भो अमो वै प्रथमोत्तमाः। 
एकेकं प्रति देवेश तावत्यो छयपि मातरः ॥ 
भग्नारुणितदेहाख त्रिनेत्रा; शूलपाणयः । 
एते शेवा इति प्रोक्तास्तव भक्ता गणेश्वराः ॥ 
तेया पाश्पताश्चान्यं भश्मप्रहरणा विभो ¦ 
एते गणास्त्वसंख्याताः साहाय्याय समागताः ४ 
पिनाकधारिणो रौद्रा गणाः कालमुखा. परे। 
तव भक्ताः समायाता जटामण्डलिनोऽङ्,लाः ॥ 
खट्धाङ्गयोधिनो वौरा रक्तचरसमाहताः। 
इमे प्रासा गणा योड़ं महात्रतिन उत्तमाः ॥ 
दिग्वाससो यौनिनञ्च घरटाप्रहरणास्तया । 
निरामया नामन गणाः समायाता जगद्गुरो ॥ 
सार्ददिनेताः पञ्माच्ताः ओओोवसाद्धितवक्षसः । 
समायाताः खगारूद़ा ठषभष्वजिनोऽव्ययाः ॥ 
महापाशुपता नाम चक्रशूलधरास्तथा । 
भैरवो विष्णुना साहंमभेदेनार्बितो हि धैः ॥ 
इमे खगेन्द्रवदनाः शलवा धनुर्धराः । 
गणास्तवद्रोमसम्भूता वोरभद्रपुरोगमा: ॥ 
एते चान्यं च वहवः शतशोऽथ सहस्रशः । 
साहाय्याय तवायाता यधापौल्यादिशख तान् 
ततोऽभ्ये त्व गणाः सव्व प्रोमवषकेतनम् ॥* 

इति वामनपुराणे ६४ अध्यायः ॥ 
शरस्य लिङ्गपूजादि शिवलिङ्गशब्दे दष्टव्यम् ॥ 
भस्मात् कोचविद्ारदेशौयराजवं शोत्पत्तिर्यथा, 

ओोदेव्य वाच । 
नदेवेश परमेशान सव्बन्न सर्वपूजित । 
क गच्छसि मुहर्नाय कपया वद डर ॥ 



| 
ईष्वर उवाच । 

खो चाख्याने च देणे च योनिगत्तसमोपतः । 
साध्यौ सतो वाम्बिका डि रेवती जनविखुता ॥ 
स्ते छदेशोडवा या तु योगिनो सुन्दरौ मता। 
तत्कुचौ कठिनौ इन्दौ योनस्तस्याखच पौनता ॥ 
भित्ताचारप्रसङ्गेन गच्छामि च दिवानिशम् । 
ल ब्रिधौ महेशानि तया मे रमणं मदत् ॥ 

देव्यवाच। 
कुवबामोत् किं तपस्तपरं कथं प्रात महोतलम्। 

या सादं रतियत् स्यात् नाल्पस्य तपस 
फालम् ॥ 

तवापि च कपा तस्यां लच्यते महतो मया । 
इदानीं किमभूत् खा डि कपया परया वद ॥ 

ईश्वर उवच । 
मीन्द्रतनये बाले णु स्राणवज्ञमे । 
शावरोचरितं किञ्चित् कथयामि शुचिस्मिते ॥ 
रसक्रोड़ाश्चकाराहमेकासरक्षानेन सुदा । 
वेदाङ्सम्भवा साष्वौ योगिनौसासुरो मता 
नाभृत्तस्याः सुढसिग्मे' मत्क्रियायां नगालजै 
माभाषुसुत्कटं तप्तं इये मे चेव्रकामदे ॥ 
एकार गने देवि पत्ते तोथसङःले । 
तत्रैको ब्राह्मणो जातो भिक्ताथे तामुवाच इ।॥ 
न दत्तमुत्तरं तस्म भिका तिष्ठतु दूरतः। 
ततः शशाप विप्रस्तां च्ञ च्छतां याहि दुर्दे । 
इत्य॒क्ता स ययौ विप्रो ञं च्छत्वमाप योगिनो। 
अतोऽथिनः समथ त् याचितं न ददाति च ॥ 
दुग तिमवाप्रोत्यसमर्थो विनयच्चरेत् । 

तस्यास्तु तपसा देवि क्रौ तोऽहमभवं सदा ॥१॥ 
अतस्तया रतिर्जाता मम कामिनि सव्वं दा । 
तस्याः पुत्तो विनुधिंहो मदौरससमुद्वः ॥ 
एकेन जितवान् कामान् सौमारान् गौड्प्चं 

मान् । 
विनिजिित्य ठृपान् सर्व्वान् एकः खौमान् 

मदामतिः॥ 
तस्यापि बडवः पुचचाः एथिवोपरिपालकाः। 
कुवाचा धार्डिकाः स्वे राजानो युददुर्दाः 
ललो$पि स विनुिंहो योगमाश्चित्य विद्वले । 
विष्ठत्यव्यक्तरूपेण पटे अाकल्पमभ्बिके ॥ 
कामात् सा माधवो देवि मेहे लोनतां गता 
यवा जाया नन्दिमाता तथेयं योगिनो मता ॥ 
यया पुचचो अङ्गरौटिस्तथा विनुगमामजः। 
विनुसिंहोऽपि कल्यान्ते परां सिहिमवाष्छाति॥ 
तदं गजास्तु राजानः-सब्बे' कौलासवासिनः। 
भविष्यन्ति मडहातानो गणेशाः सन्बथालिनः ॥ 
रूपयौवनसम्यत्ररदेवकन्धागरोः सड । 
विद्रन्ति खदा देवि क्रौडन्ति भैरवा यथा ॥१॥ 
यदा यदा ब्रह्मशापः कामाद्यायां भवेत् पुनः 

` बदा तदावतौय्योदं विश्वकामस्य पालकाः ॥ 
तया तदं यजाः सव्व भवेयुः कामप्रालकाः । 
कन्यान्तमेवं देवेशि यावत् शापो विसुच्यते ॥ 
तावदेव महामाये महौर्यौत् क्रौ डते ध्रवम् । 
कल्पमेवं महेशानि कलौ वषशतत्रयम् ४ 

ध्र 

शिवच 

यावत्तु परमेशानि भुङ्क्तं शापं परात्मिकं । 
कामाख्या हि महामाये तदन्ते सफला भवेत्} 
एवं तै कथितं टेवि ब्रह्मशापविमोचनम् ) 
कामाख्याया सदेशानि साकल्येन मया धर वम्॥ 
| खयो गिनोतन्ते देकग्बरमंवाटे चनुरविंशति 
साल्ल १२ पटलः॥ मोत्नः। कौलग्रहः। 
वालुकम् । गुग्गुलुः । वेदः। पुण्डरोकदुमः। 
इति मेदिनौ ॥ क्ष धुस्तुरः । पारदः। इति 
राजनिधे र्टः ॥ देवः! इति शब्दरत्न वलौ ॥ 
लिङ्गः। इत्युणादिकोषः ॥ विष्क् म्भादिसस- 
विशतियोगान्तर्गतविंशतितमयोगः। तत्र जातः 

"महे शभक्षः खुतिपारद्ण्लो 
जितन्दरियखाङ्तनुग्ध हात्मा । 
चिवाभिधानः खलु योगराजः 
प्रसूतिकाले यदि मानवानाम् ॥” 

इति | 1 
(शिवकः, पं, कोलकः । इत्यमरः ॥ इ सवो टा इति 
ख्याते । गवां गाचकर्डयनायें गोष्ठं निखात 
स्तम्भे इति सुभूतिः। कण्डयनाय काष्ठं इति 
केचित् । बन्धनखट इति केचित् । यत्र वचा 
गौ दुह्यते इति केचित् । श्यति गात्रकण्डं शिव 
शो तनुकरणे नास्नोति डिवः साथे कन् कं 
शिवकस्तालबव्यादिः। कौल्यतेवध्यतेऽख्िन् कौल 
कोल बन्धे घञ् खा कः कौलकः। इति 
भरतः ॥ 

शिवकरः, पं, ( शिवस्य करः। ) चतुविशति- 
भूताइदन्तगतजिनविशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
भङ्लकारके, ति ॥ 

शिवकाद्चो, स्तो, पुरोविशेषः । यथा, 
शिवकाञ्चौ विष्ुकाञ्चौ काञ्चोयुगञ्च सम्प्तम्| 

एतास्तु एथिवोमध्ये न गख्यन्ते कदाचन ॥ 
काशौ शिवचिशूलस्था काञ्च इरिहरातिका 
वामदच्िणदस्ताभ्यां दधार दिजपुङ्गवाः ॥” 

इति भूत शदितन्तम् ॥ 
कौर्तनः, प, (शिवं सुखकरं कौत्तनं यस्य ।) 

खङ्गरोटः। विष्णुः! इति मेदिनो ॥ शैवः । 
इति शब्दर ब्र\वलो ॥ 

;, पं, भूतादददिशेषः। इति ईेमचन्द्रः ॥ 
भिवघ्जः, पुं, (शिव घग्धाव्नातः । जन् + डः ।) 
मङ्गलग्रहः | अस्य प्रमाणं सङ्गलथब्दे द्रष्ट 
व्यम् ॥ 

शिवङ्करः, वि, मङ्गलकर्ता । तत्पथायः । चेम- 
छूरः २ श्रिष्टतातिः ३ शिवतातिः ४। इति 
हेमचन्द्रः ॥ (पु, बालब्रहविशेषः । यथा, इरि- 
वंशे । १६६ । ७५। 
“संघटनः सं कुचमः काष्ठभूतः शिवङ्करः 1) 

स्न, ( शिवप्रिया चतुहं शौ । ) 
चतुर्दशो कत्तव्यथिवव्रतविशेषः। यथा, 

नन्दिकेश्वर उवाच । 
“अगुष्वावहितो ब्रह्मन् वच्छ माहेश्वर त्रतम् 
वरिष्ठ लोकषु विद्याता नाल्ना शिवचतुदं भौ । 

शिवच 

मागेशौषे बयोदश्यां सितायाभेकभक्रकन् । 
प्राथयेदवदेवेशं तामहं शरणं गतः ॥ 
चतुद्श्यां निराष्टारः समभ्यच्चा च शङ्करम् । 
सुवणदषभं दत्वा भोच्यामोति परेऽडमि ॥ 
एवं नियमक्तत् सृष्ठा प्रातरुल्याय मानवः । 
कछतच्नानजपः पञ्चादुमया सद गङ्रम् ॥ 
पजयेत् कमले: शुक्रगन्धधूपानुलेपनेः। 
पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्व्वात्मने नमः ॥ 
नाटः वामदेवाय नेव्रःरि इरये नमः । 
मुखमिन्दुमुखायेति ओ क्डायेति कन्धरम् ! 
सद्योजाताय कर्णौ तु वामदेवाय वै भुजो । 
अरघोरद्ृदयायेति छृदयच्चापि 
स्तनौ तत्पुरुषायेति तथेशायेति चोदरम् ! 
पाश्च चानन्तध््राय ज्ञानभूताय वे कटिम् ॥ 
ऊरू चानन्तवैराजसिंहायेति च पूजयेत् । 
अनन्तेश्वय्यनाथाय जानुनौ चार्चंयेद्दुधः ॥ 
प्रधानाय नमो जङ्ग गुल्फौ व्यो मातने नमः। 
व्योमकेशातमरूपाय दृष्टमभ्य्चये्नरः ॥ 
नमः पुष्टे नमस्तुधे पाव्व॑तोच्चापि पूजयेत् । 
ततस्तु हषभं हेममुदङुम्भसमन्वितम् ॥ 
शक्रमाल्याम्बरयुतं पञ्चरत्रपरिष्क तम् } 
भच्यनानाविधंयुक्त ब्राह्मनाय निवेदयेत् ॥ 
परोयतां देवदेवोऽब्र सद्योजातः पिनाकःष्टक् 
ततस्तु विग्रानन्नेन तपंयेच्छक्तितः श॒भान् ॥ 
पषदाज्यच्च सं प्राश्य खपेह.मावदङ्मु खः । 
पञ्चदश्यां ततः पूज्य विप्रान् भृच््नौत वाग्यतः ॥ 
तदत् कष्णचतुदश्यामेतत् सव्वं समा चरेत् 
चतुद्ोषु मरवा कुत् पूर्व वदर्चनम् ॥ 
ये तु मामविशेषाः स्यस्तात्रिवोध क्रमादिदह। 
मार्गओोर्षादि मासेषु स्तवमेतदुदोरयेत् ॥ 
शङ्राय नमम्तुभ्य' नमस्ते करवीरकम्। 
वम्बकाय नमस्तेऽस्तु महेश्वर नमः: परम् ॥ 
नमस्तेऽस्तु महादेव खाणवे च ततः परम् । 
नमः पशुपते नाध नमस्ते शम्भवे पुनः ॥ 
नमस्त परमानन्द नमः सोमादधारिणे। 
नमो भौमाय इत्येवं त्वामहं शरणं गतः ॥ 
गोमूचं गोमयं चोरं दधि सर्पिः कुशोदकम् । 
पञ्चगव्यं तथा विख यवान् मोशरङ्कवारि च ॥ 
तिलांश्च कश्ान् विधिवत् प्रानं क्रमश 

तम् । 
प्रतिमासं चतुद श्योरेककं प्राशनं स्मतम् ॥ 
मन्दारैमालतोभिख तथा धस्त रकेरपि । 
सिन्भूवारेरशोकेच मक्ञिक'भिद पाटलैः ४ 
अकंपुष्यकदम्बेख शतपत्र स्तथोत्पलैः । 
एकंकेन चतु श्यामच्च येत् पाव्व तोपतिम् ॥ 
पुनय कार्तिके मासि संपराघ्तं तपंयेत् हिनान्। 
अतरर्नानाविषेभतचर्वस््रमास्य विभूष: ॥ 
छत्वा नोलदषोत् सग त्यक्त विधिना नरः । 
उमामहेश्वरं हेमं ठषभच्च गवा सद ॥ 
सुक्षाफलाष्ट कयुतं सितनेत्रवयाहतम् । 
सर्व्वापस्करयुक्तायां शय्यायासुदकुश्चयोः॥ 
ताच््रपाब्रोपरि घनः रालितण्डुलर युतम् ।! 

व क क `" क क ऋ "ग काकका 



शिवन्ना 

श्चाप्य विप्राय शान्ताय वैदव्रतपराय च् ॥ 
ज्ये्माम विदे देयं न वकत्रतिने क्रचित् । 
गृषज्नं ओओविये दद्यादाचार्ये तत्छवेदिनि॥ 
अरव्यङ्गाङ्गाय सौम्याय सदाकल्याणकारिणि। 
मपद्नौकाय संपूज्य माल्यवस्त्रविभूषरेः ॥ 
गुरौ सति गुरोर्देयं तदभावे दिजातये । 
न वित्तयाच्यं कुर्व्वीत कुर्व्वन् मोहात् पतत्यधः 
अनेन विधिना यस्तु कुयात् शिवचतुहं गोम् । 
सोऽग्मिधसहखरस्य फलमप्रोतति मानवः ॥ 
ब्रह्महत्यादिकं किञ्िद्यदव्रासुत्र वा छतम्) 
पिढभिर्म्राठभिश्चं व तत् सव्वं नाशमाघ्रुयात्+ 

दौर्घायुरारोग्यकुलाभिहदि- 
रव्राक्चयामुत्र चतुभुजलम् । 
गशाधिपत्वं दिवि कल्यकोटि- 
अतं वसित्वा पदमेति शश्रोः ॥ 

रविवारे मा 
सोमवारे 
मङ्लवारे 
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शिवन्ना 

न छडइस्परतिरप्यनन्तमस्याः 
फलमिन्द्रो न पितामहोऽपि वक्तुम् । 
न च सिंद्गणोऽप्यलं न चाहं 
यदि जिद्वायुतकोटयोऽपि वक्तं ॥ 

भवत्यमरवल्ञभः प्रठति यः स्मरेदा सदा 

णोति च विमल्छरः सकलपाप विष्वं सिनोम् । 
इमां शिवचतुहं शौममरकामिनोकोटयः 
स्तुवन्ति तमनिन्दितं किमु समाचरेदयः सदा॥ 

या वाथ नारो कुरुते इ भक्तया 
भत्तारमा च्छ सुतं गुरु वा। 
सापि प्रसादात् परमेश्वरस्य 
परं पदं याति पिणाकपाणेः ॥ 

दति माद्छं शिवचतुदह गो ब्रतं ८° अध्यायः ॥१॥ 
फाल्गुनो छष्णा चतुदश । तत्र थिवत्रतं कर्त 
व्यम् । तस्य विवरणं धिवराविश्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

माघ फाल्गुन-चे-वेशाख-खावण-भादरेषु 

शिवन्ना 
शिवन्ना, सनौ, (शिवं जानातौति । श्ना+कः)) 
रिवोपासिका । मङ्गलन्नात्ो । शिवं जानाति 
या इत्यर्थे डप्रत्ययः ॥ 

शिवज्ञानं; क्तौ, (शिवस्य च्ानमस्मात् ) शुभा- 
शभकालबोधकशाख्म् । यदा यावरादिक्रिया 
भरवश्यकत्तेव्य! ज्योतिः गास््रोक्तशभक्तणप्रातिख 
न भवति तदा शिवन्नानोक्तशभसमये कण 
कत्तसुचितं भवति। एतच्छिवन्नानोक्तमादन्दर 
योगे क्तयातादिजयं भखतयोगे कायसिदि 
वक्रं कानां शून्ये ख्यं श्रपमानं वा 
प्राप्नोति । दिवारात्रौ माघ-फाल्गुन-चैव- 
वेशाखखावणभाद्रेषु एते योगा रएक्र्पाः 
भाण्विनकात्तिकाग्रह'यणपौषेषु एकप्रकारा; 
च्चेष्ठाषाद्योच एकरूपा भवन्ति ॥ यथा,- 

दिवादण्डा यथा। 
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तेषु राचरिदर्डा यथा । 
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शिवटू 

रव्विरे शु ४ भर & 
सोमवारे व॒ ८ र ४ 
मह्लवारे भन ६ शु 3 
बुधवारे शू २ व ४ 
गुरवार मार शूर 
शुक्रवारे शु २ मार 
शनिवरे मारे शू र 

रविवारे श्र ४ शू ४ 
सोमवारे व॒ ८ श्र ए 
मङ्गलवारे र २ व ४ 
बुघवारे १९० शू २ 
शुरुवारे शू २ भ ६ 
शक्रवारे भर ६ शु र 
शनिवारे शू २ अ २ 

मतान्तरे चस्य प्रमाणं यथा. 
“मा ईन्द्र विजयो निव्यं भखते का यशोभनम् । 
वक्रं काञविनलम्बः स्याच्छन्यं च मरणं ध्र वम्॥ 
वैशाखादि खा वणान्त' एकभावेन संवत् । 
अख्तादिं दिवारावौ चतुर्मासं यथाक्रमम् ॥ 
याममानं दिवामाने नेयं सव्वच मासके 1 
तत्प्रमादेन न्नातव्यं टच्डमानं विचच्चणेः । 
राविमानप्रमाणेन ज्ञयो दण्डप्रमाणकः ॥ 
न वारतिधिनत्तव' न योगकरणं तथा ¦ 
र्िवन्नानं समासाद्य सव्यं मुनिर्विंचारयेत् ॥* 
तथा । 
“भाद्रादिमागेपथन्ते सप्तवारे समादिशेत् । 
शृन्धवक्रादियोगं हि पौषादिचेवतस्तया ४” 

इति ज्योतिषे शिवज्नानम् ॥*॥ 
अनेकप्रकारं थिवज्ञानं शिवान्ना शिवालिखितं 
अखतघटौ च दष्टं किन्तु परस्मरमनेश्यं जातम्॥ 

शिवतातिः, स््लो, कल्याणकारिणौ । इति रेम- 
चन्द्रः ४ भस्य परायः शिवङ्करशब्े दृष्टव्यः ॥ 

शिवदनत्त, करौ, ( शिवेन दत्तम् । ) विष्छुचक्रम् । 
इति केचित् ॥ शिवेन शिवाय वा दत्तं द्रव 
माच्च ॥ 

धिवदारु, क्रो, (शिवस्य दारु ।) देवदारहचः । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

भिवदूतिका, स्न, (शिवदूतौ + खाँ कन् । ) 
माढकावि्चेषः \ इति शब्दरब्रावलो ५ 

शिवदूलो.््ो, (शिवेन दूलयति सन्देशं 
व्यध दूत + शिच् + पचाद्यच् । यदा, शिवो ५८० 
यच्याः। गौरादेराक्षतिगथत्वात् छोष् ।) दुगा । 
इति व्रिकाष्डओेषः ॥ योगिनोविशेषः। यथा, 
^ब्रह्माओौ प्रथमा प्रोक्ञा ततो मारेग्बरो परा। 
कौमारो वैष्णवो चेव वाराहो पञ्चमो तथा ॥ 
नारलिंो तथेवेन्द्रौ शिवदूतौ तामौ । 
एताः पूज्या महाभागा योगिनो काम- 

दायिनो; ४" 

<8 
शिवदू भिवप्रि 

च्येष्टाषाटृयोर्दिंवादण्डा यथा । 
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तस्था डत्यत्तिमम््ध्यानादि | भगोदरो भमाहारा भगजिन्भा भमा तथा । 
“कौषिक्धा छया वौ निःखता ध्यानतो | एता दादश योनिन्धः पूजने परिकौर्तिताः ॥ 

इरः । | एता इादश योमिन्धः शिवदूत्याः खदेव हि । 
शिवदूतीति विख्याता भिवाशतस्संहता ॥ | विचरन्ति सख्यं देवौ यब्र यत्रैव गच्छति ४” 
मन््रमस्याः प्रवच्छामि ध्पीकामार्थदायकम् । इति कालिकापुराणे उत्तरतन्ते ५० अष्यायः॥ 
यत् खुत्वा साधको याति दुर्लभं शिवमन्दिरम्॥ प्रमा णानन्तरं वामने ५२ अध्याये मार्वाष्छेय- 
येनाराध्य महादेवीं भिवदूतों भिवास्मिकाम् । 
न चिराक्लभते कामाब्ररः सव्यजयो भवेत् ॥ 
अन्तःसम्रापिसद्ितो बिन्डिन्दुभ्यां दशावरा । 
स्वरे पान्त्यदन्त्येन संख्टोऽन्ते न पूवश: ॥ 
ख एव बिन्दुयुगलपूवं श्यो पान््यपाव कः । 
षष्टस्लरकलागन्यं : संहितः प्रथमखितः ॥ 
मन्त्रोऽयं िवदूत्यास्तु शिवदूतोजयप्रदः । 
रूपमस्याः प्रवच्यामि णु वत्सक संमतम् ॥ 
चतुमुजं महाकायं चिन्दूरसटशद्युतिम् । 
रज्ञदन्त मुण्डमालाजटाजुटारैचन्दर्टक् ॥ 
नागकुष्डलहारार्भ्या =+ नखरोच्ल्वलम् । 
व्याप्रचर््परोधानं दिणे शुलचक्रष्टक् ॥ 
वमि पाय तथा चन बिभ्दूहं परिक्रमात् । 
स्थुलवक्तञ्च पोनोष्ठ' तुङ्गमूत्तिं भयङ्करम् ॥ 
निच्चिष्य दक्षिणं पादं सन्तिष्ठ त् कुणपोपरि । 
वामपादं खगालस्य षृषठं फोरशतेवृतम् ॥ 
ईप शिवदूत्यास्तु मूदिं ध्यायेदिभूतये । 
ष्यानमाव्रादथेतस्या नरः कल्याणमाभ्र यात् ॥ 
पूजनादचिराइं वौ सर्व्वान् कामान् ददाति च॥ 
यः भरिवाविरतं रुत्व शिवदूर्तो शिषप्रदाम् । 
प्रणमेत् साधको भक्षा तस्य कामाः करै 

खिताः ॥ 
यदा जघान जगतां रक्षवौलं हिताय वे । 
मडहादेवो महामाया तदाख्या: कायत; खता ॥ 
दूतं प्रश्ापयामाखच शिवं शश्भाय साम्बिका । 
सेन खा भिवदूतौ ति देवैः सरग प्रगोयते ४ 
चेमष्रो च शान्ता च वेदमाता महोदरो । 

पुराणे देवोमादालेग रक्तबोजवधाध्वाये च 
द्रष्टव्यम् ॥ 

हमः, पु, ( शिवप्रियो हुमः। ) विखहच्ः । 
इति राजनिघंख्टः ॥ 

, श्लो, (शिवेन दिष्टा ततृपूजनानद्- 
त्वात् ।) केतको । इति राजनिघं ष्टः ॥ 

भिवधातुः, पु, ( शिवस्य धातुः । ) पारदम्। 
पारदं स्यादिति दनात् । गोदक- 
मणिः । इति केचित् ॥ 

:, पुं, (शिवस्य नाभिरिव ।) गिवलिङ्ग- 
वि्रेषः । यथा,- 
“उत्तमं मध्यमधमं विविधं लिङ्कमौरितम् । 

धे ॥ 
उत्तमं लिङ्गमाख्यातं मुनिभिः याख्कोविदैः। 
तदद' मध्यमं प्रोक्तं तददमधृमं स्मृतम् ॥ 
शिवनाभिमयं लिङ्ग प्रतिपूल्य महर्षिभिः। 
श्रेष्ठश्च सव्वलिङ्ध भ्यस्तस्मा त् पूज्यं विधानत; ॥* 

इति वौरमिव्रोदयः ४ 
शिव पुरो, खन, (शिवस्य पुरो ।) काथो । इति 
हेमचन्द्रः ॥ 
गिवभिय, क्ती, ( चिवस्य प्रियम् । ) रद्रा 
अ । इति राजनि ष्टः ॥ शिवस्य प्रियदरब्ये 

॥ 
शिवप्रियः, पुं, (शिवस्य प्रियः ।) वकहच्च । इति 
जटाधरः ॥ स्फटिकः । शस्तृरः। इति राज- 

‡ ॥ 

शिवप्रिया, खनो, (शिवस प्रिया ।) दुर्गा । इति 
कराला कामदा देवौ भगाख्या भममालिनो ५ | शब्दमाला ॥ 



शिवरा 
शरिवमन्ञकः, पु, भन्लुनठ्तः। इति राज 
निघंख्टः ॥ 
शिषमक्गिका, स्तो, (शिवप्रिया मक्गिका।) 
वशूकः । इति राजनिघंयटः ॥ 

 शिवमन्ञो, सनो, (शिवप्रिया मज्ञो ।) वकहच्तः। 
इत्यमरः ॥ 

शिवरखः, पु, त्राष्ात् पय्युधितरसः । तत्पयायः। 
श्रन्नोदकजः २। भस्य गुणाः। दौपनत्वम् । 
मधुरत्वम् । अन्नत्वम् । भ्रधग्टाहदत्वम् । 
तरप त्वञ्च । इति राजनिघण्टः ॥ 
शिवराविः, सनो, ( शिवप्रिया रातिः । ) शिव- 
चतुभो । यथा, कालमाधवौये स्कान्दं नागर- 
खण्डम् । 
“साचमासस्य ओेषे या प्रथमे फाल्गु खस्य च । 
छश्णा चतुर्दशो खा तु िवराविः प्रकौ्तिता ॥ 
अदर कस्याम्तिये्मचोयत्वफाल्गुनो यत्वे मुख्यः 
मौणदत्तिभ्यां भविरुदधे । ततस्तु माष्यनन्तरा 

शौ शिवराविः तस्यासुयवाखः प्रवानम् । 
^न् खानेन न वस्नेन न धूपेन न चाञ्चया । 
तुष्वामि न तथा पुश्ेयधा तव्रोपवाखतः ॥ 

इति शङ्करोक्तो ; ॥*॥ 
स्कान्द । 

` "लतो रात्रौ प्रकत्तव्यं शिवपभोणनतत्परः । 
प्रदरे प्रहरे स्नानं पूजाश्ंव विशेषतः ॥ 

 श्रव्र वौष्या प्रहरचतुष्टयसाध्यं व्रतं प्रतीयते 
1 

भशञेवो वा वैष्णवो वापियो वा स्यादन्यपूजकः) 
सव्वं पूजाफलं इन्ति शिव रातरिवहिगय खः ॥* 

 खंवत्सरप्रदोपे। 
# ५. ग्धेन प्रथमं खानं दघ्ना चैव दितोयके ! 

च तथाज्येन चतुर्थे मधुना तथा ॥* 
शशानसंहितायाम् । 
“माघे छश चतु श्यां रविवारो यदा भवेत् । 
भौमो वापि भवेह वि कत्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥ 
शिवयोगस्य यौगन तद्कवेदुत्तमोत्तमम् । 
शिवरातित्रतं नाम सर्व्वपापप्रणाशनम्। 
अ चाण्डालमनुष्याणां सुक्तिसुकषिप्रदायकम्॥” 
मागरखर्ड । 

 “उपवसप्रभावैण बलादपि च जागरात् । 
 भिवराजरेस्तथा तस लिङ्गस्यापि प्रपूजया । 
भचयान् लभते लोच्रान् श्रिवसाबुज्यमाभ्रुयात्॥” 
पाञ्च । 
“वर्धे वते महादेवि नरो नारौ पतिव्रता । 
भिवरावरौ महादेवं कामं भकषवा प्रपूजयेत् ॥ 
ईश्वानसंहितायान् 
“एवमेव व्रतं कुयात् प्रति संवत्सरं व्रतो । 
ददशाच्दिक्रमेतदि चतुव्विं पाब्दिकं तथा) 
सर्व्वान् कामानवाप्नोति प्रे त्य चेह च प्रानवः ४" 
हेषाद्विष्टता स्मतिः। 
“प्रदोषव्यापिनो ग्राद्या भिदरातरिषवतुद' शो ॥ 
प्रदोषमादइ वच्छ: | 
“प्रदोषोरसमयादूहं घटिकादइयमिष्वते ॥* 

३४४ 

< 
शिवरा 

छब्ंमनन्तरम् । वायुपुराणे । 
“्रयोदश्यस्तगी सूर्ये चतरष्वपि नाडिषु । 
भूतविद्धा तु या तत्र शिवराव्रित्रतञ्चरेत् ॥” 
इशानसंडितायाम् ¦ 
„माषे छष्णचतुह श्यामादिदेवो महानिशि । 
शिवलिङ्गतयोह्ग तः कोरिदूसमप्रभः ॥ 
तत्कालव्यापिनौ ग्राद्चा शिवरातिन्रते तिथिः । 
अर्राव्रादधयो द्धे युक्ता यच चतु शौ ॥ 
व्याप्ता सा हृष्यते यस्यां तस्यां कुखात् त्रतं 

नरः; ॥* 
अष। 
“मद्ानिशा इं घटिक राव्रर्मध्वमयामयोः॥ 
इति देवलोक्ता महानिशा ग्राह्या ॥ चटिका 
एकदण्ड । एवच्च यदिने प्रदोषनिशिथो- 
भयव्यापिनो चतुदंभौ तिने व्रतं छभय- 
व्याप्षानुरोधात् ! कालमाधवौयेऽप्येवम् । रतेन 
परदिने उभयव्यापित्वेऽपि यूव्वेदिदसोयराटि- 
दितीययामपरखतिचतुद थौ सत्वं बडप्रहरव्या- 
पित्वेन पृव्व दिन एव ब्रतभिति निरस्तम् । वदा 
त॒ पूत्वंद्यु्निंशौोथमावव्याःपिः परेद्युः प्रदोष- 
माव्रव्या्िस्तदा पूव्यं द्यत्र तम् । प्रधानकाल 
व्याप्तयनुरोधात् । 
“पूर्व दुरपरेद्युव्वा महानिधि क दशो । 
श्याप्ता सा दृश्यते यख्यां तस्यां 

नरः ॥” 
इतौशानसंहितावचनाच ॥ 

एतदिषय एव भविष्यपुराणम् । 
““श्रहरातव्रात् पुरस्तात्त॒ जयायोगो भवेद्यदि । 
पूव्वं विदेव कत्तव्या शिवरातिः शिवप्रियेः ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
“जयन्तौ शिवराविश्च कारये भदरजयान्विते। 
क्त्ोपवासं तिष्यन्ते तदा कुाच्च पारणम् ॥* 
तिष्यन्ते पारणं जयन्तौमाव्रपरं भर | 
नैव तत् । 
"ब्रह्माख्डोदरमध्यं तु यानि तीर्थानि सन्ति वै 
पूजितानि भवन्तोह भूतायां पारणे कते ॥” 

इति स्कान्दात् । 
िनमानप्रमाखेन या तु रात्रौ चतुदेभो । 
चिवरातिस्तु खा श्रेया चतुदृश्यान्तु पारणम् ॥ 

इति गौतमोयाच् । 
यदा तु पूव्वं दिने न निशोधव्याप्िः परदिने 
प्रदोषम व्यापिनो तदा परा ब्राह्या) प्रदोष- 
व्यापिनौति प्रागुक्तत्वात् तिथेस्िसन्ध्यव्यापि- 
त्वाच्च । एतदिषय एव लिङ्गपुराणम् 
“भिवरातित्रते भूतां कामविद्वां विवत् । 
एकेनेवोपवासेन ज्र द्मइत्यां व्यपोहति ॥ 
श्रव्रामाबास्यायामेव पारणम् । 
“शिवा घोरा तथा प्रता सावित्रौ च चतु- 

दंशौ। 
कुङ्कयुक्त इ कर्तव्या कुद्ामेव हि पारणम् ॥ 

इति व चनात् ॥१॥ 
तदयं संचेपः। यनि प्रदोषनिभशोयोभय- 

शिवरा 
व्यापिनौ चतुदं थौ तहने व्रतम् । यदा तु पूवव - 
दुगनिशोधव्यापिनौ परदुः प्रदोषमावव्यापिनौ 
तदा पूवं दुयव्रतम्। यदा तु न पूव्वेदु्रनिं शोध 
व्या्िः परदुः प्रदोष व्यापिनोतदा परदिने । 
पारणन्तु परदिने चतुदं भोलाभे चतुद श्यां तद- 
लामै अमावस्यायाम् । तवर प्रयोगः ॥५॥ 
प्रातरुदङ्मुखः तत् सदिल्यु्ाथ सगय सोम 
इति पटित्वा नलादौन्यादाय सङ्कल्पयेत् । 
“मन्त्रेणानेन खटङ्कोयात्नियमं भक्तिमान्नरः । 
शिवराविव्रतं श्चेतत् करिष्येऽहं मडाफलम् ¦ 
निविश्रमस्तु मे चात्र तगृखादाल्जगत्यते ॥ 
इति शिवरडस्यात् शिवराति इत्यादिना 
नियम्य । 
“चतुदंश्यां निराहारो भूत्वा शम्भो परेऽहनि 
भोच्ेऽदं भुक्तिसुक्यथे रणं मे भवेश्वर ॥” 

इति गरूडपुराणोयं पठेत्। 
रात्रौ प्रथमग्रहरे प्रतिष्ठिते लिङ्गे श्रप्रतिष्ठिते 
वा प्रतिष्ठां विधाय पूजां कुात् । हौ अस्त्राय 
फडिति पादघातव्रयेण विच्नान्निःसाय तेनव 
तालव्रयेण करच्छोटिकया च दशदिग्बन्धनं 
कत्वा भूतश्चचिं विधाय डां हृदयाय नम इत्या 
दिना षडङ्गानि न्यस्य हौ इति मन्तरेण प्रणा- 
यामं विधाय पूजयेत् । पाधिवलिङ्के चेत्तदा 
वच्छभाणपूजाविधिना पूनयेत् । तत्रायं विषः 
डौ ईशानाय नम इति प्रथमप्रहरे दुग्धन 
ख्रापयितवा पुनजंलेन खापयित्वा । 
“शिवरात्रिव्रतं देव पूजाजपपरायणः। 
करोमि विधिवदत्तं टहाणाष्यं महेश्वर ॥ 
इत्यनेनाष्यं' दत्वा गन्धादिभिः सपृज्यमूलमन्व 
जपित्वा प्रणम्य गोतन्धत्यादिभिस्तं प्ररं नयेत्॥ 
“तद्यानं तच्जनपः स्नानं तत्कथाशचवखादिकम् । 
उपवासक्लतौ श्यते गुणाः प्रोक्ता मनो षिभिः ४" 
इति देवोपुशाणे सामान्यतः वणात् धरत्रापि 
तथा ॥#॥ इदितौयप्रहरे तु विशेषः हीं 
श्रघोराय नम इति दश्वा खानम्। अघ्यं मन्तस्तु॥ 
“नमः शिवाय शान्ताय सव्वं पःपडराय च । 
शिवरात्रौ ददाम्यष्यं' प्रसोद उमया सह ॥**५ 
ढतीयप्रहरे तु । डौ वामदेवाय नम इति 
तेन सखानम्। अध्य मन्त्रस्तु । 

“दुःखदा रिदयुशोकेन दग्धोऽदं पाव्वतोष्वर । 
शिवरात्रौ ददाम्यर््यमुमाकान्त खडाण मे ॥१॥ 
चतुर्थप्रहरे तु । हौ सद्योजाताय नम इति 
मधुना खानम्। भष्यं मन्त्रस्तु । 
“मया क्रतान्यनेकानि पापानि इर शङ्कर । 
शिवरात्रौ ददाम्यष्य उमाकान्त ग्टहाण मे ४" 
ततो नमः शिवाय इति मरूलमन्वं जपित्वा 
प्रभातेऽविष्तन इत्यादिवच्यमानमन््ान् पठेत् ॥ 
तथा च गस्ड्पुराषम् । 
“मूलमन्त्रं ततो क्वा प्रभाते तत् समापयेत् । 
अविद्नेन व्रतं देव त्वद्रसादात् समर्पितम् ॥ 
ज्म जगतां नाथ चलोक्याधिप्रते इर 1 
यक्रयाद्य छतं पुं तदु द्रख निवेदितम् ॥ 



शिरा 
त्वद्मसादाख्मया देव व्रतमद्य समर्पितम् । 
प्रसन्नो भष मे ोमन् मद्भूतिं प्रतिपद्यताम् । 
त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽख्िन संशयः ॥ 
परदिने ब्राह्मणान् भोजयित्वा चतुदंशौलामे 
तव्र बदला ्रमावस्यायां पारणं क्यात् । 
तव मन्तः! 

- “संसारक्गेशदग्धस्य व्रतेनानेन शङ्कर । 
प्रमोद सुमुखो नाथ च्रानट्टिप्रदो भव ॥*५॥ 
तत्र पार्थिव शिवलिङ्कपूजाविधिः । तत्र शिवः 
वाक्यं स्कान्दे । 
"विप्रस्य तु सदवां शचेरप्यशचेरपि । 

ग्टह्नन् वलिव प्रह्ृष्यामि विप्राणामिव द शनात् ॥ 
बलिं पूजाम् । तथा 
“शद्रः कमममाणि यो नित्यं खोयानि कुरूते 

प्रिे। 
तष्याहमचां ग्ड्नामि चन्द्रखण्डविभूषिते ॥ 
लथा, 
"ममो; न्तेन शिवेनैव स्तौश पूजा विधौयते ४ 
रवकारेश प्रखवनिहत्तिः । एवं शृद्रस्यापि । 
तथा सिंह ताधनोये । “सावि प्रणवं यज्ञु- 
लंच्छों सनो शुदरयोर्नेच्छन्ति । साविचीं प्रणवं 
यज्ञुलंद्छों स्रो यदि जानौयात् ख 
सतोऽधो गच्छति इति ।* नेच्छन्ति पयन्तं 
पराशरभाष्येऽपि लिखितम्। गोविन्दभड 
छतम् । 

“स्वाहाप्रणवसंयुक्तं शद्रं मन्तं दद हिज: 
शुद्र निरयमाप्नोति ब्राह्मणः भृद्रतामियात् ॥* 
मीतमः। 
"रावावुदञ्जुखः कुर्य्यात् दे वकाय्ये सदेव हि । 
चिवार्च॑नं सदाप्यं व शचिः कु्व्यादुदश्खः ॥ 
सदा दिवारात्रौ । भव हेतुमाह खद्रयामले । 
“नन प्राचोमग्रतः शन्भोर्नोदोचीं शक्ति- 

संखिताम् । 
.न प्रतीचीं यतः एष्ठमतो दन्तं समाश्रयेत् ॥”. 
यजमानः शम्भोः प्राचौमवखितये न समा- 
खयेत् शम्भोर्जगत्सं हार कस्याग्रतः सांमुख्णात् 
पञ्चवक्रपचचे प्रधानं वक्तं प्रा्यवख्ितम् ॥ 
एकवक्कपचचे सुतरां तथा । तदरूपमाइ भविष्य- 
पुराणम् । 
सौम्यं मौलोन्दुखत् वरात्तं एकवक्ञ चतुशजम् 

शिवरूपं डे कुर्यात् प्रासादे वाप्यनिन्दितम्॥ 
अत्राग्रं पुजानिषेधात् देवाभ्रं खस्य चाप्यम 
प्राचौ प्रोक्ता गुरुक्रमैः । इत्यस्य न विषयः । 
किन््भिधानादिप्रसिदा प्राचो ग्राह्या । एत- 
दतुषारादच्छमाणपूरववाद्यागेग्यन्तपूजा । अत- 
.एव तन्त्रान्तरम् । 

“यत्रैव भानुस्तु वियत्यदेति 
ध्राचौति तां वेदविदो वदन्ति । 
तथा पुरः पूजकपूज्ययोखच 
सदागमनज्ञाः प्रवदन्ति तान्तु ॥". 

एवञ्च देवतान्तरपूजा पूर्वा प्र, ङमुखेन सायं 
पञ्चिमाभिभुखेन रात्राबुदश्च्.खेन कारा । 

| पशपतिः शिवशेव महादेवं इति क्रमात् 
पूर्व्वोक्तिसप्तकग्धाणि 

| नामभिः क्ियानुखूपत्रिभक्तिम्िर्यथायथं 

६-& 
शिवरा 

“प्राक्पञचिमोदमास्यस्तु प्रातः सायं निशासु 
च ॥" 

इति वचनात् ॥ 
इति वाचस्यतिमिखराः। सेवं पूजा रत्राकरोक्त- 
भविष्यपुराणोय सप्तान्तरसूवमन्तप्रस्ताव एव 
प्रामादिदिङनियमाभिधानात् । व्यवहारोऽपि 
अच न तथेति ॥ * ॥ लिङ्कपुराणे । 
“विना भस्मतिपुण्ड ण विना रुद्रात्तमालया । 
परूजितोऽपि मद्ादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः । 
तस्मा दापि कत्तव्य ललाटेऽपि विपुण्ड कम्। 
नन्दिपुराणे । 

“श्रायुषान् बलवान् योमान् पुच्चवान् धन- 
वान् सुखो । 

वरमिष्टं लभेलिष्कः पार्थिवं यः समाचंयेत् । 
तस्मात्त पार्थिवं लिङ्गं ज्ञे यं सर्वार्थसाधकम् ॥ 
भविष्ये । 
“सृद्धस्मगो शष त् पिण्डं ताञ्च कांस्यमयं तथा । 
छत्वा लिङ्गं सक्षत् पूज्य वसेत् कल्पायुतं 
वाक्ते वित्तप्रदं लिङ्क स्फाटिकं सर्वकामदम् । 
न्गदागिरिनं खेष्टमन्यदपि हि लिङ्गवत् ॥ 
लिङ्गवत् लिङ्गाकारम् । कालकौमुख्धाम् ! 
“भ्रत्तादल्यपरोमाणं न लिङ्ग कुव्रचिञ्जरः । 
कुर्व्वीताङ्ृ्ठतो ङस न कदाचित् समाचरेत् ॥ 
अक्तोऽभोतिरक्तिका। अङ्गतः हहत्पव्व 
ग्रयितः। ७ 

मानन्तु य्य तै। 
त म ्रन्थिभिर्मिनुयात् सदा 

इति छन्दोगपरििष्टात् ॥ 
भिवधम' । 
“सदसरमर्चयेक्ञिङ्गं निरयं स न गच्छति । 
रुदरलोकमवाभ्रोति भुक्ता भोगाननुत्तमान् ॥ 
तथा । 
“वालुकानि च लिङ्गानि सहस्लाणि च कारयेत् 
सदस्षमच्चेनात सोऽपि लभत वाचज्छितं फलम् 
ततश्चासुकांतथावारभ्यामुकलाभकामः सहलल- 
भितपार्थिवशिवलिङ्गपूजनमिति यथाखाने 
वाक्ये देयम् ॥ * ॥ ब्रह्मपुराणे । 
“यावन्न दोयते चायं भास्कराय निवैदितम्। 
तावन्न पूजयेदिष्णुः शङ्रं वा महेष्वरोम् ॥* 
राघवभटृ्टतम् । 
“स्व तैव प्रशस्तोऽलः गिवस्यौर्च नं विना ॥” 
अलः शङ: । अग्निषुराणे । 
“तक्िङगः पूजयेग्मन्तेः सब्वदेवान् एथक् एथक् । 
ध्यात्वा प्रणवपूर्वन्तु तन्ना सुसमाहितः। 
नमस्कारेण मन्तरेण पुष्य\णि विन्यसेत् एथक् ॥ 
देवौ पुराथे । । 
“सख दाइरणसंघटप्रतिष्ठाच्नानमेव चं । 
खपनं विसर्ज्जनमतः परम् ॥ 
इरो महेश्वरेव शलपाणिः पिनाकष्टक् । 

अरत परषचनोक्षसषः 

शिवरा 
कारव्याखि । अटृटा्थयोर्थक्रमासम्प्रवेन पाठट- 
क्रमादेव श्रावाहइनात् प्राक् प्रतिष्ठा ओद 
कुगास्रनदानवत् ॥#॥ तत्रानुष्ानम् । हराय 

नम इति ख्दाहरणम् । महेगष्वराय नम इति 
संघटनम् । शुलपाणे इद्र सुप्रतिष्ठितो भव इति 
प्रतिष्ठा । ध्यायेत्निल्यमित्यादिना ध्यात्वा पिनाक 
क् इहागच्छ इत्याद्या व! इनम् । प्पतये नमं 
इति स्नपनम् । एतत् पाद्यं नमः: शिवाय नम 
एवमर््यादिना पूजयेत् । विसर्ज्जनात् पूवं 
भविष्ययुराणोक्तं सखभावसिद्प्राच्ये शान्यादि- 
दिच्घ वामावर्तेन पूजनम्। यथा। -सर्वाय 
चितिमृत्तये नमः। भवाय जलमूर्तये नमः । 
स्द्राय अरभनिमूत्तये नमः। उग्राय वाययुमूत्तये 
नमः। भोमाय भ्राकाशमूत्तये नमः । पश्चपतये 
यजमानमूत्तये नमः! महादेवाय सोममूत्तये 
नमः! ईशानाय सूय तेये नमः । 
“मूर्तयोऽष्टौ शिवस्येताः पूर्वादिक्रमयोमतः। 
भाग्ने व्यन्ता प्रपूज्चास्ता वेद्यां लिङ्क शिवं ` 

यजेत् ॥” 
ततो महादेव क्षमख इति संडारसुद्रया विस- 
च्णेयेत् ॥ * ॥ नन्दिपुराणे । 
'मोभूतिलदिर ख्या दि वलिपुष्यनिवेदने । 
श्यो नमः शिवायेति मन्तः सर्वार्थसाधकः ॥ 
सब्ब मन्ता धिकञ्ायमोङ्गारादयः षड्च्रः । ` 
तश्मन्वजापौ तत्कम्परतस्तदगतमानसः। 
निष्कामः पुरुषो राजन् स रदरपदमश्ुते ॥* 
भविष्ये पञ्चाच्तरसुपक्रम्य । 
"अपवित्रः पवित्रो वां सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 
मदापातकयुक्तो वा मन्त्रस्यास्य जपे यथा. 
अधिकारो भवेत् सव्व इति देवोऽ्रवो च्छिवः॥ 
इति तथेत्यथ ॥ पूर्व्वीक्तयथापदातुरोधात् । 
तेन यथाधिकारौ भवेत्तथान्रवोदित्यथेः । तथा 
“स्वेषामेव पात्राणां परं पात्रं महेश्वरः । 
पतन्तं चायते यस्मादतोव नरकाणंवात् ॥ 
शिवमुद्दिश्य यदत्तं सव्व कारणकारणम् । 
तदनन्तफलं दातुर्भवतोह किम तम् ५ 
द्वा नेवेद्यवच््रादि नाददोत कदाचन । 
त्यक्तव्य शिवमुद्दिश्य तदादाने न तत्फलम् 
भ्रादाने ग्रहणे । शिवधर्मे । 
“तस्मात् पुष्यैः फलैः पते स्तोयेरपिं च यत्फलम् 
तदनन्तफलं न्नं यं भक्तिरेवात्र कारणम् ॥” 
भविष्ये । 
"लिङ्गानुलेपनं काय्यं दिव्यगन्धैः सुमन्धिभिः। 
वर्षकोटिशतं दिव्य शिवलोक महोयते ॥ 
शिवधर् । 
तसात् पुष्यप्रदामेन लिङ्गेषु प्रतिमाञ्च च । 

| अथोतिवषैकोटोनां दुर्गतिं न नरो तरत् ४" 
स्कन्दे । 
"ष्वाख्यपिं च पत्राणि चोहक्षस्य सदेव हि" 
४ ५ 
“धुस्तुरकंच सकछलत् मरः । 
ख नोरथ प्राप्य शिवलोके महोयते ॥ 



तथा } 

<  शालितण्डुलप्रखस्य कुगादव्रं सुसंस्छतम् । 

 एकमास्रफलं पकं यः शम्भो विनिवेदयेत् । 

कं मोचाफलं पक्त यः शिवाय निवेदयेत्। 
 वर्पलक्तं तथाभोगैः शिवलोके महोयते ॥” 

 -शिवाय मांसं द्वा तु णु यत् फलमाप्र यात्॥ 

तत् फलं प्राप्न यन्नित्यं सव्वं मां सनिवेद नात्॥ 

शिवरा 

विश्वपत्ेरखण्डञ्च यो लिङ्ग पूजयेत् सऊत् । 
ख््चपापैवि निमुक्तः शिवलोके मडोयते ॥ 
तथा । 
“सर्व्वकामप्रदं विल्व दारिद्रस्य प्रणाशनम् । 
विल्व पत्रात् परं नास्ति येन तुष्यति शङ्करः ।॥ 
तथा । 
“केशकौटापविद्धानि निभि पय्ुषितानि च 
खयं पतितपुष्याणि त्यजेदुपहतानि"च ॥* ̀ 
लधा। 
“देवदाङमतेतञ्च सञ्ज सोवा सकुन्दु रुम् । 
श्रौफलं चाज्यमिशन्तु दच्वाप्रोति परां 
स्नः शालरसः। खोवासः सरलद्रवः। कुन्दुसः 
शैलेयम् । 
“एभ्यः सौगन्धिकं धुपं षट् सडस्रगुणोत्तरम् । 
अगुरु' शतसाहस . दिगुणच्चासितागुरम् । 
गुगगुलं ्तसंयुक्तं साक्तात् ब्ट्वाति शङ्करः ॥ 

नैलेनापि हि यो दद्यात् ताभावेन मानवः। 
तैन दोपप्रदानैन शिववद्राज्ते भुवि ॥" 
नन्दिके श्वरे । 
“अथ भक्तया शिवं पूज्य नबेद्यमुपकल्पयेत् । 
यदुयदेवाकनः चेयस्तत्तदौ शाय कल्पयेत् ॥ 

शिवाय तं चर' दद्यात् चतुर्दश्यां विशेषतः ॥ 
प्रख्मानं प्रागुक्तम् । शिवसव्वसे स्कान्दम् । 

वर्षाणामयुतं भोगैः क्रीडते स शिवे पुरे ॥ 

श्िवपुराखे | 
“नैवेद्यं तसंयुक्तं मधुपक निवेदयेत् । 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः ॥” 
शिवस्वं स्वं स्कान्दम् । 
“परिपक्ष सुसंखष्टमाज्यसिक्षं सुमंस्तम्। 

श्रशेषफलदानेन यत् फलं परिक त्तितम्। 

शिषधस्मे'। 
“लिङ्कनवेदो भवेद् वो लिङ्ग सात्तात् महेश्वरः। 
लयोः संपूजनात् स्यातां देवो देवश्च पूजितौ ॥* 
देवौपुराे । 
“सव्यं ब्रजेत्ततोऽसब्यं प्रणालं नेव लङ्कधेत् । 
छकोभूतमना द्र य: कुवधात् तिः प्रदक्चिणम्॥ 
छिज्स्तेन भरुवग्रन्थिनं तस्य युनरुड्धवः ॥* 
भविष्ये । 
“जानुभ्यां चेव पाणिभ्यां शिरसा च विचश्चणः। 
क्त्वा प्रणामं देवेशे सर्व्वान् कामानव्र.यात्॥ 
लिङ्गपुराणे । 
गन्धपुष्यनमस्का रैम खवाद्य्च सव्वं शः। 

यो मामच्चयते तत्र तदा तुष्यास्यद्ं खटा ॥ 
महाभारते । 
“सव्वेलच्णदोनोऽपि युक्तो वा सव्वपातकेः । 

छ, 28 

` अरनुपनोतविषयमिति ओदन्तः । बन्न चश्द्य 

, चतु श्यां निराहारो भरूल्वा शम्भो परेऽइनि । 

& अ 

शिवरा 

सव्व तरति तत् पापं भावयन् शिवमातना । 
राघवभद््टतम् । 
अधोमुखे वामहस्ते ऊदस्यं दच्हस्तकम् । 
क्तिनो र ङ्लौभिः संगटद्य परिवर्तयेत् । 
प्रोक्ता संहारमुद्रेयमपणे तु प्रशस्यते ॥ 
श्रपशे श्रानोति शेषः । स्कान्द । 
“निमयं यो हि मह्गक्तया शिरसा धारयि- 

्यति। 
अरशचिर्भित्रमथ्धादो नरः पापसमन्वितः ॥ 
नरके पच्यते घोरे तिथग्योनौ च जायते । 
ब्रह्महापि शचिभूं त्वा निम्पाल्यं यस्तु धारयेत् 
तस्य पापं महच्छोघ्र' नाशयिष्ये महाव्रते ॥” 
शचिः ख्रानादिनेति शेषः । एवश्च । 
“र्ृष्टा रुद्रस्य निमाल्यं सवासा आञ्ज तः 

शचिः ॥* 
इति कालिकापुराणोयम शचिविषयम् ॥ 

परिशिष्टम् । 
“ञग्राह्य शिवनवेदयं पत्र प॒ष्यं फलं जलम् । 
शालग्रामशिलास्र्शत् सव्वै' याति | 
कालिकापुराणे । 
“यो यदेवार्चनरतः स त्रैवेद्यभश्चकः । 
कैवलं सौरगेवे तु वैष्णवो मैव भरयेत् ॥* 

इति तिष्यादितच्छम् ॥*॥ 
श्रन्यच्च । 

ब्रह्मोवाच । 
““शिवराचिव्रतं वच्छ कथञ्च सर्वकामदाम् । 
यथा च गौरौ भूतेशं एच्छति स्म परं व्रतम् ॥ 

म दादेव उवाच । 
माचफालयुनयोगीध्यं या च छष्णा चतुदं भो । 
तस्यां जागरणाद्रुद्रः पूजितो भुक्तिमुक्तिदः ॥ 
कामयुक्तो इरः पूज्यो द्ादश्याभेव केशवः । 
उणोषितेः पूजितः सन्नरकात्तारयेत्तथा ॥ 
निषादशचाव्वुदे राजा पापौ सुन्दरसेनकः । 
स कुष्षुरेकमंयुक्तो खगान् इन्तु वनं गतः ॥ 
खगादिकमसंप्राप्य ुत्पिपामादितो गिरौ । 
रात्रौ तडागतोरे स निङुल्ञं जाग्रदाखितः ॥ 
तवास्ति लिङ्ग ख रच्चञ्छरोरं चाकचिपत्ततः। 
पर्णानि चापतन्प् द्धि लिङ्गस्येवं न जानतः ॥ 
सेन धृल्िनिरोधाय चिं नोरच्च लिङ्गकै । 
शरः प्रमादेनकस्तु प्रच्य तः करपल्लवात् ॥ 
जानुभ्यामवनीं गला लिङ्ग खष्टा ग्टहोतवान् 
एं ञानं स्मरशंनच्च पूजनं जागरोऽभवत् ॥ 
प्रातगेदागतो भा्दत्ताब्र' भुक्तवान् स च। 
काले खतो यमभटैः पा्ैर्बह्वा तु नोयते ॥ 
तदा मम गरीर्यदधे जित्वा सुक्तोक्ततः स च। 
कुक्करेण सडेवाभूहणो मत्पाश्वगोऽमलः ॥ 
एवमज्ञानतः पुण्यं ज्ञानात् पुख्मथात्तयम् । 
व्रयोदश्यां शिवं पूज्य कु्ात्तत्रियमं व्रतो ॥ 
प्रातर्देव चतुरश्यां जागरिष्याम्बहं निभि । 
पूजां दानं जपं होमं करिष्याम्यातशक्तितः ॥ 

शिवलि 
भोच्येऽदहं भुक्तिमुक्च्थं' शरणं मे भवेग्वर ॥ 
पञ्चगव्याख्तेः खात्वा अ्रन्तकाले गुरु खितः। 
ॐ नमो नमः शिवाय गन्धाय; पूजयेदरम् ॥ 
तिलतणर्टलत्रो कैं जु इयात् स्वगतं चरुम् । , 
इत्वा पर्णाहतिं दद्यात् खृणुयादगौ त सत्कथाम् ॥ 
अ्टरात्रे त्रियामे च चतुथे च पुनयजेत् । 
मूलमन्त्रं तथा ज्वा प्रभाते च क्षमापयेत् ॥ 
अविघ्नेन व्रतं देव त्वग्रसादात् समपितम् । 
मस्व जगतां नाथ त्रेलोक्छाधिपते शिव ॥ 
यन्मयाद्य क्षतं पुख्यं तच्छिवस्य निवेदितम् । 
त्वग्मस्रादान्मया देव व्रतमद्य समपिंतम् ॥ 
प्रसन्नो भव मे खोमन् मद्ग्टहं प्रतिगम्यताम् । 
तदालोकनमातरेण पवित्रोऽस्मि न सुशयः। 
भोजयेषहपाननिष्ठां ख वस््रच्छत्रादिकं ददेत् ॥ 

| देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रहकारक । 
यन्मया खष्ठया दन्तं प्रोयतां तेन मे प्रभुः ॥ 
इति माप्य च यतीन् कुर्य्यात् हादशवाषिंकम् 
कौर्तिश्ोपुच्चराज्यादि प्राप्य गवं युरं व्रजेत् ॥ 
हादशस्पि मासेषु प्रकुव्धादि इ जागरम् । 
यतन् दादश संपूज्य दोपदः खगमा्र.यात् ॥ 
इति मार्ड़ शिवराचिनव्रतकथा १२४ अध्यायः॥ 

ङ्ग, करौ, (शिवस्य लिङ्गम् ।) महादेवस्य 
शेफः । तस्ोत्पत्तिर्यथा, - 
“तव्रापि गत्वा मदनो ददश हषकेतनम् । 
हृष्टा प्रहत्तैकामोऽस्य ततः स प्राद्रवचरः ॥ 
ततो दारुवनं घोरं मदनाभिष्धतो इरः । 
विवेश ऋषयो यच्र सपन्नो का व्यवसिताः ॥ 
ते चापि ऋषयः सव्वे' दष्टा सूरा नताभवन् । 
गः भगवान् भिक्तां मे प्रतिदौयताम् 

स्तस्थुः सव्व एव मडर्घयः। 
तदाशमाणि पुख्यानि परिचक्राम नारद! ॥ 

लं प्रविष्टः तदा दृष्टा भागेवात्रेययोषितः । 
प्रचोभमगमन् सव्वं होनसत्वाः समन्ततः ॥ 
ऋते त्वरुन्धतीमेनामनसयाञ्च भाविनोम् । 
एताभ्यां भन्तुपूजास्च छतं वे इुखिरं मनः ॥ 
ततः संज्ञुभिताः सर्व्वा यत्र थाति महेश्वरः । 
तवर प्रयान्ति कामार्ता मदविद्भलितेन्द्रिया 
त्यक्घाखमाणि शन्धानि स्वानि ता सुनियोषितः। 
अनुजग्मुयथा मत्तं करिण्य इव कुच्रम् ॥ 
ततस्तु ऋषयो दृष्टा भार्गवाङ्गिरसो मुने । 
क्रोधान्विताद्ुवन् सव्व लिङ्गोऽस्य पततां भुवि 
ततः पपात देवस्य लिङ्ग एनीं विदारयत् । 
अन्तर्हानं जगामाथ विशुलो नोललोहितः ॥ 
ततस्तत्पतितं लिङ्ग विभिद्य वसुधातलम् । 
रसातलं विवेशाश बह्मार्डं चोषटंतोऽभिनत् ॥ 
ततश्चचाल एथिवो गिरयः सरितो नगाः। 
पातालमुवनाः स्वे जङ्गमाजङ्गमाः खिताः ॥ 

व्धान् भुवनान् दृष्टा भूर्लोकादोन् पिता- 
महः । 

जगाम माधवं द्रष्ट चोरोदं नाम सागरम् ॥ 
तत्र दृष्रा हषोकेश प्रणिपत्य च भक्तितः। 
उवाच ठेव भुवनाः किमथ च्ुभिता दिभो ॥ 



शिबलि 

भधोवाच इरि ह्मन् शाव्वे लिङः सहषिंभिः। 
पातितन्तस्य भारात्त सञ्चचाल वसुन्धरा ॥ 
ततस्त दद्तमयं शत्व देवः पिनामहः । 

तवर गच्छामि टेवेश एवमा पुनः पुनः ॥ 
ततः पितामहो टेवः केशवश्च जगत्पतिः । 
श्राजगाम तमुद्श यत्र लिङ्ग भवस्य तत् ॥ 
ततोऽनन्तं इरिलिं ङ्ग दृष्टाय खगीष्वरम् । 
पातालं प्रविवेशाथ विस्मयात्तरितो विभुः ॥ 
बरह्मा पद्मविमानेन ऊ्माक्रम्य सव्व गः । 
मैवान्समलभद् ब्रह्मा विख्मितः पुनरागतः ॥ 
विष्णुगंत्वाध पातालं सप्तलोकपरायणः । 
चक्रपारिर्विनिष्कन्तो लेमेऽन्तं न महामुने ॥ 
विष्शुः पितामहश्चाह इरिर््रद्याणमा इ च । 
नमोऽस्तु तै शलपाणे नमोस्तु ष्रभष्वज । 
जोमूतवा इन कवे सव्व चयम्बक शङ्कर ॥ 
महेश्वर इरेशान सुवणत ठषाकपे । 
दक्षयज्नच्चयकर काल कद्र नमोस्तु ते॥ 
त्वमादिरस्य जगतस्तव मध्य' परमेश्वरः । 
भवानन्तञ्च भगवान् स्वं गसत्व नमोऽस्तु ते ॥ 

एुलसतय उवाच । 
एवं संस्त य मानस्तु तस्मिन् दारुवने इरः । 
सुरूपो ताविदं वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥ 

इर उवाच । 
किमयं देवतानाथौ परिभूतक्रमन्ति । 
मां स्तुवाते शशासुस्थं कामतापितविग्रहम् ॥ 

देवावृचतुः । 
तवाङ्पातितं लिङ् यदेत दुभुवि शङ्कर । 
एतत् प्रषद्यतां भूयस्ततो देव वदावहे ॥ 

हर उवाच । 
यद्य्बयन्ति विदशा मम लिङ्ग" सुरोत्तमौ । 
तदेतत् प्रतिग्छल्ञोयात् नान्यथेति कथञ्चन ॥ 
ततः प्रोवाच भगवानेवमस्त्विति केशवः ॥ 
ब्रह्मा खयञ्च जग्राह लिङ्गः कनकपिङ्गलम् । 
ततश्चकार भगवांञ्चातुर्वख्यं इरां ने ॥ 
शास््राणि चेषां मुख्यानि नानोक्तिविदि- 

तानि च। 
अदयं शैवं परिख्यातमन्धत् पाशुपतं मुने ॥ 
तोयं कालवदनं चतुर्यच्च कपालिनम् 
गेव भासोत् खयं शक्तिवंधिष्टस्य परियः सुतः ॥ 
तस्व शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति शरुतः । 
महापाशुपतस््वा सोद्धारदाजस्तपोधनः ॥ 
तस्य शिष्योऽप्यभूद्राजा ऋषभः सोमकेश्वरः । 
कालास्यो भगवानासौ दापस्तम्बस्तपोधनः ॥ 
तस्य शिष्यो वको वैश्यो नाना क्रायेश्वरो 

मुने। 
महाव्रतौ च धनदस्तस्य शिष्य वौोयवान् ॥ 
ङन्दोदर इति ख्यातो जात्या शुद्र महातपाः 
एव स भगवान् ब्रह्मा पूजनाय शिवस्य च ॥ 
क्त्वा तु चातुरा म्यं खमेव नवनं गतः। 

गते ब्रह्मणि सर्व्वोऽपि तपः शद्रत्य तं तदा ॥ 
लिङ्क चित्रवने खच्छ प्रतिष्ठाप्य चचार इ॥* 

इति वामनपुराणे ६ अध्यायः ॥५॥ 

ल्द 

शिवलि 
अपिच । 
“ततः ष्टं चिन्तयतो ब्रह्मणो मोहितस्य च । 
बालिखिल्याः समुत्यत्रास्तपस्तष समारभन् ॥ 
दिव्यं वषेसडखर वै तेपुस्ते दुरं तपः। 
ततः कालेन महता पा्ं लो च पतिव्रता ॥ 
तेषां तपः समाल)क्य चति देवौ सुदुःखिता । 
प्रसाद्य देवदेवेशं शङ्करं प्राह सुव्रता ॥ 
क्िश्यन्ति बालिखिल्या प्रसादाथै तव प्रभो । 
एतेभ्योऽपि प्रियं देव विधिवत् कुरु सेवया ॥ 
तच्छृत्वा वचनं देव्याः पिनाको परचिन्तकः ! 
प्रोवाच कान्ते कालञ्च वचनं प्रियया खड ॥ 
न वख्षि देवि त्वेन धमयस्य गहना गतिः । 
नैते धम्मो विजानन्ति यथाथ धम्मीचारिशः ॥ 
न दास्यामि वरं तेभ्यो यस्मात्ते मूट्बदयः । 
एतत् ञ्ुतवान्नवोत् देवो मा मेवं शंसितव्रताः ॥ 
ततो रुद्र उवाचेदं देवो देवः स्मिताननः। 
तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि यवते मुनिसत्तमाः ॥ 
इत्यक्ता तु ततो देवौ शङ्करेण महात्मना । 
गच्छस्सं त्याह मुदिता भर्तारं भुवनेश्वरौ ॥ 
यत्र ते मुनयः सव्वं काष्ठलोष्टसमाखिताः। 
तान् विलोक्य ततो देवो नम्नः सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ 
वनमालाक्षतापौड़ो युवा भिक्ताकपालखत् । 
भ्राखमे पटन् भिक्तां मुनोनां नियतात्मनाम् ॥ 
देहि भिक्तां तत्चोक्ता स भ्वमब्राखमं ययी । 
तं विलोक्याश्रमगतं योषितो ब्रह्मवादिनाम् ॥ 
सकौतुकसख्लभावेन तस्य रूपेण मोहिताः । 
प्रोचुः परस्परं काव्थमस्ति पश्याम भिक्तुकम् ॥ 
परस्मरमितोवोक्ता ग्द मूलफलं बड । 
ग्टहाण भित्तामूचस्तास्तं देवं मुनियोषितः ॥ 
तस्म दच्च व तां भिक्त पप्रच्छस्ताः खरातुरा 

नाय ऊचुः 
कौऽसौ नाम व्रतविधिस्तया तापस सेव्यसे । 
यत्र नग्नेन लिङ्गन वनमालाविभूषितः ॥ 
भवान् वै तापसो द्रव्यो द्याः स्मो यदि 

मन्यसे । 
इत्य्ञस्तापसस्ताभिः प्रोवाच इसिताननः ॥ 
इटं मम व्रतं किञ्चिन्न रस्यं प्रकाशते । 
शृण्ठन्ति बहवो यत्र तत्र तव्र न विद्यते ॥ 
तस्य व्रतस्य शुभगा इति मत्वा भविष्यघ । 
एवसुक्तास्तदा तेन ताः प्रत्युचुस्तदा मुनिम् ॥ 
ततोऽभ्बेत्य गमिष्यामो मुने नः कौतुकं महत् 
इष्ुक्षा तास्तदातौव जग्टहः पाणिपञ्ञवैः ॥ 
काचिच्चकषं बाडभ्यां कचित् कामपरा तथा 
जानुभ्यामपरा नाभ्यां कचेषु ललनापरा 
अपरा तु कटोकन्धे चापरा पादयोरपि! 
क्षोभं विलोक्य सुनय भराशचमेषु सखयोषिताम्॥ 
इन्यतामिति संभाष्य काष्ठपाषाणपाणयः । 
पातयन्ति च देवस्य लिङ्गसुद्बुध्य भौषणाम् ॥ 
पातितै तु ततो लिङ्ग गतोऽन्तर्धान मौोष्वरः । 
देव्या स्च भगवान् श्रः कंलासं नगमाितः ॥ 
पतिते देवदेवस्य लिक नष्टं चराचरे । 

शिबलि 

उवाचेको सुनिवरस्तत्र बुहिमतां वरः । 
विरिच्िंशरणं यामः सहि ज्ञास्यति चष्टि- 

तम् ॥ 
एवमुक्ता सव्व एव ऋषयो लल्निता अशम् । 
ब्रह्मणः सदनं जग्मदेवेः सडह निषिवितम् ॥ 

तस्योपशमने यन्न कुर सर्व्योपकारक ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

गच्छामः शरणं देवं शुलपाणिं विलोचनम् । 
प्रसादाहे वदेवस्य भविष्यथ यथा पुरा 
इत्यक्त ब्रह्मणा साद कौलासं गिरिमुत्तमम् । 
ददृश्स्ते समासोनमुमया सदतं इरम् ॥ 
ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भ्रनन्ताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने ॥ 
एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तथा । 
उवाच मां मा व्रजतु लिङ्ग भोः पुरतः पुनः ॥ 
क्रियतां महचः शोघ्र' येन मे प्रोतिरुत्तमा । 
भविष्यति प्रक्ल्टा या लिङ्स्याव्र न संशयः ॥ 
ये लिङ्ग पूजयिष्वन्ति मम भक्तिममाचिताः। 
न तेषां दुलंभं किञ्चित् भविष्यति इतं 

फलम् ॥” 
इति वामने ४२ अध्यायः ॥* 

कुरुचेषखितानि लिङ्गानि यथा,-- 
सनत्कुमार उवाच । 

वटस्य दक्षिणे भागी चक्रती्ै प्रकौ्तितम् । 
खाणोर्वटस्य पूवव"ण मम तथै प्रकोत्तितम् ॥ 
स्थाणोवंटस्योत्तरतस्तोथ गाणेश्ठरं मतम् । 
खाणोटवंस्य पचिमतः स्कन्दते प्रकोत्तितम् 
इमानि यु खतोर्थानि मध्ये ्द्रवट; स्थितः 
महादेवं समभ्यचच प्राप्नोति परमं पदम् ॥ 
वटस्य चोत्तरे पाश्वे तत्चशेण महात्मना । 
प्रतिष्ठितं महालिङ्ग सव्व कामप्रदायकम् ॥ 
वटस्य पृव्व दिग्भाग विश्वक््क्लतं महत् 

प्रत्यङ्मुखं हृष्टा सि्िमाप्रोति मानवः ॥ 
तत्रेव लिङ्गरूपेण संखिता या सरखतौ । 
तां प्रणम्य प्रयन्नेन बुि' मेधाञ्च विन्दति ॥ 
बटपाश्व॑खितं लिङ्क ब्रह्मणा तत् प्रतिष्ठितम्। 
ष्टा वटेश्वरं देवं प्रयाति प्ररमं पदम् ॥ 
ततः स्थाणुवटं दद्रा क्रत्वा चापि प्रदक्षिणम् । 
प्रटक्तिणोक्लता तेन खष दोपा वसुन्धरा ॥ 
खाणोः पश्चिमदिग्भागे नङुलोशो गणः 

स्मतः 
तमभ्यच् प्रयत्ने न सव्व पापैः प्रमुच्यते ॥ 
तस्य दक्तिणदिग्भाग तों ङद्राकरं ख्मतम्। 
तस्मिन् ल्ञातः सव्व तोधेच्ातो भवति मानवः॥ 
तस्य चोत्तरदिग्भागी रावणेन महातना । 
प्रतिष्ठितं महालिङ्ग गोकशै नाम नामतः ॥ 
आषाढमासे या क्ष्णा भविष्यति चतुर्दशो । 
तस्यां पश्यति गोकरी तस्य पुख्यफलं शशु ॥ 

चोभो बभूव बुमहादृषौणां भावितासनाम् ॥ 
कामतोऽकामतो वापि यत् पापं तेन सङ्धि 

तम्। 



शिवलि 

तस्प्ादिमुते पापात् पूजयित्वा इरं चिः ॥ 
कौमारब्र ह्मचरखंण यत् पुख्य' प्राप्यते नरैः । 
तत् पष्य सकलं तेषा मषटम्यां योऽरंयेच्छिवम् 
यदिच्छेत् परमं रूपं सौभाग्य' धनसम्यदम् । 
कुमारेश्वरमाहात्यात् सिध्यते नात्र संशयः ॥ 
तस्य चोत्तरदिग्भागे लिङ्पूजां विभोषणः। 
अजरश्चामरश्च व कल्पयित्वा बभूव इ ॥ 
आआषाद्स्य तु मासस्य शक्ता या चाष्टमो 

भवेत् । 
तस्याम्पुज्य सोपवासञ्चाख्तत्वमवाप्रुयात् ॥ 
पूव पूजितं लिङ्ग तस्मिन् खाने दिजोत्तम । 
पूजयित्वा प्रयन्नेन सवकाममवाप््यात् ॥ 
दषशस्िशिरा्ं व तत पूज्य महेश्वरम् । 
यथाभिलषितान् कामानवापतुसृदान्वितौ ॥ 
चेते मासि भिते पके यो नरस्तत्र पूजयेत् । 
तस्य लौ वरदौ टेवौ प्रयच्छेतां हि वाञ्छितम्॥ 
स्थानोवेटस्य पूर्व्वेण इस्तिपादेश्वरः खितः। 
तं इष्टा मुच्यते पापैरन्यजन्मसमुडवेः ॥ 
तस्य दक्तिणतो लिङ इारौतस्य ऋषे 

खितम्। 
यं प्रणम्य प्रयत्नेन सिद्िमाप्ोति मानवः ॥ 
तस्य टस्तिणपा्ं तु इारितस्य महात्मनः । 
लिङ्गं तै लोक्यविख्यातं सव्वपापडरं शिवम् ॥ 
कडगलरूपिणा चापि रुद्रेणाशु महात्मना ¦ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्ग सब्बपापविनाशनम् ॥ 
भुक्तिसुक्िप्रदं प्रोक्तं सवकिल्विषनाशनम् । 
लल्िङ्गस्मशं नादेव अग्निष्टोमफलं लेत् ॥ 
तस्य पञिमदिम्भागे लिङ्गं सिद्प्रतिठितम् । 
सिचेश्वरं भुवि ख्यातं सव्वैसिद्धिप्रदायकम् ॥ 

 तदंनात् पूजनाच्च सव्वंसिदि हि चिन्दति । ¦ 
तस्य दक्धिणदिग्भागी खुकर्डेन महात्मना ॥ 

प्रतिष्ठितं यत्तु लिङ्ग दशनात् सिदिद!यकम् । 
पूवे च दिग्भागी अादित्येन महालना ॥ 

प्रतिष्ठितं लिङ्गवरं सव्वकिल्विषनाशनम् । 
चिव्राङ्दस्तु गन्धर्व्वौ रभ्भा चाष्छरसां वरा॥ 
परस्यरं सानुरागौ खाशुदशेनकाङ्धिणौ । 
इष्टा खाणु पूजयित्वा सानुरागौ परस्परम् ॥ 
श्रागम्य वरदं देव प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम् । 
चिव्राङ््देष्वरं दृष्टा तथा रम्भे श्व रं हिज ॥ 
सुभगो दशनोयस् कुले ज समाभ्र यात् । 
तस्य दच्चिणतो लिङ्गः शक्तिणा खापितं पुरा ॥ 
तस्य प्रसादात् सम्प मनसा चिन्तितं फलम्। 
पराशरेण सुनिना तथेवाराध्य शङ्करम् ॥ 
प्राप्तं कवित्वं परमं दशंनाच्छङ्करस्य च। 
वेदव्यासेन सुनिना चाराध्य परमेश्वरम् ॥ 
सर्ववन्नत्व' ब्रह्मज्ञानं प्राप्त देवप्रादतः। 
खाणोः पञचिमदिग्भागी वायुना जगदायुना ॥ 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं दशनात् पापनाशनम् । 
तस्यापि दच्धिशि भागी लिङ्ग हैमवतेश्वरम् ॥ 
प्रतिष्ठितं युख्क्षता दशैनात् सिहिदायकम् । 
तस्यापि पञ्चमे भागी कात्तवोये ण स्थापितम्॥ 
लिङ्ग पप्र श्यो दर्शनात् पुण्यमभ्र यात्। 

€ 
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तस्याप्युत्तरदिगभारी तत्पाश्वं स्थापितं पुनः ॥ 
प्राराध्य इनुमां्ाप सिचि टेवप्रसादतः। 
तस्यैव पत्वं दिग्भागे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
आराध्य वरदं देवं चक्रं लब्ध सुद शनम् । 
लस्यापि पूव्व दिग्भागे इन्द्रेण वरुणेन च ॥ 
प्रतिष्ठितौ लिङ्गवरौ सव्व कामप्रदायकौ । 
एतानि सुनिभिः साध्ये रादित्येव सुभिस्तथा ॥ 
सेवितानि प्रयत्नेन सर्व्वपापदराणि वै। 
खथाणुलिङ्गस्य परितः ऋषिभिस्तत्वद्भिंभिः॥ 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि येषां संख्या न विद्यते। 
तथाद्य तरतश्च व यावदोघवतौ नदो ॥ 
सहस्रमेकं लिङ्गानां देवपशचिमतः खितम् । 
तस्यापि परवदिगभागे बालिख्च्ये म इर्षिंभिः॥ 
प्रतिष्ठिता शुद्रकोटिर्यावत् सत्रिदहितं सरः । 
दक्तिशेन तु देवस्य ग॑न्धव्वैर्यत्तकित्ररेः ॥ 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि तेषां संख्या न विद्यते। 
तिखः कोव्यर्चकोटौ च लिङ्गानां वायुरब्रवोत् ॥ 
असंख्याताः सहस्राणि ये रद्रा खाश- 

माथिताः। 
एतजन्नात्वा खहधानः स्थाणुलिङ्गं समाखयेत्॥ 
यस्य प्रमादात् प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम् 
अ्रकामोवा सकामो वा प्रतिष्ठ खाणु- 

` मन्दिरम् ॥ 
विसुक्षः पातकधोरेः प्राप्रोति परमं पदम् । 
चैत्रमासे व्रयोदणभ्यां दिने युखतमे शमे ॥ 
प्रतिष्ठितं खथाणलिङ्क ब्रह्मणा लोकधारिणा । 
ऋषिभिर्देवसं वैश पूजितं शाष्वतौः समाः ॥ 
तस्मिन् काले निराहारा मानवाः शरदया- 

| न्विताः। 
पूजयन्ति शिषं येवै ते यान्ति परमं पदम् ॥ 
खाणुतो्थमिदं च्चात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम् 
प्रदच्चिणोक्तता तेस्तु सपतरौपा वमुन्धरा ॥” 

इति बामणपुराणे ४३ अध्यायः ॥५॥ 
एकग्टहे लिङ्याञ्चेननिषेधो यथा,-- 
“गहे लिङ्न्दयं नाच्चा' शालग्रामदयं तथा । 
डे चक्रो हारकायास्तु नाचै सूवधदयं तथा॥* 
तच्निश्धाद्यभक्षणविधिनिषेधो यथा,-- 
अभच्छ' शिवनिर्माल्यं प्रं पुष्य' फलं जलम्। 

शालग्रामशिलायोगात् पावनं तद्वत् सदा॥ 
इति वाराहे रीप्यसीवर्णा्ाख्थापननामा- 
ध्यायः॥५॥ लिङ्गपूजां विनान्यपूजाकरणनिषेधो 
यथा --- 

“लिङ्कपूजां विना देवि! अन्यपूजां करोति य 
विफला तस्य पूजा स्यादन्ते नरकमषटूयात् । 
तस्मालिङ्ग महेशानि प्रथमं परिपूजयेत् ॥*५॥ 
तत्पूजनप्रशंसा यथा, 
यद्रा लिङ्कपूनायां रितं सततं प्रिये ) 

तद्रा पतितं मन्ये विष्ठाभूमिसमं स्यतम् ॥ 
ब्रह्मत्तच्चियविर् देवि यदि लिङ्ग न पूजयेत् । 
ततृच्चणात् परमेशानि तरयञ्चाख्डालतां व्रजेत्॥ 
शद्रश्च परमेशानि सदा शृकरवत् प्रिये । 
पूजयेत् परमेशानि चत्वारो ब्राद्भणादयः ॥ 
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गिवाच्चंनन्तु पूजासु यद्ग्टहे वच्जितं सदा । 
विष्ठागत्तसमं देवि तदृग्य दं विदि पारव ति ॥ 
शाक्तो वा वैष्णवो वापि शैवो वा परमेश्वरि । 
रादौ लिङ्गं समभ्यच्चा विलपव्रं वरानने ॥ 
पञचादन्धं महेशानि शिवं प्राश्यं प्रपजयेत् । 

शिवपजां विना देवि ! अन्धप॒जां करोति यः॥ 
सख एव रसनाहोनः कुम्मोरो जायते परिये । 
निमाय पार्थिवं लिङ्ग रुद्रं संहाररूपिणम् ॥ 
भ्राश्तोषं महादेवं शङ्करं हषमध्वजम् । 
निनाय पाथिवं लिङ्ग विधिवत् पूजयेत् 

शिवम् ॥ 
शिवयुजा मदेशानि यद्ग्डहे सतत प्रिये 
काशोपुरं महेशानि तद्गृदं वरवर्णिनि । 
शिवलिङ्ग प्रपूज्याथ सब्ब पूजाफलं लभेद्॥";॥ 
चतुर्विधलिङ्ग' यथा, 
चतुर्धा पार्थिवं लिङ्ग खत्खरामेदेन पाव्वं ति। 

शुक्त रलं तथा पौतं कछष्णच्च परमेश्वरि ॥ 
शक्ञन्तु ब्राह्मणे शस्तं च्षचिये रक्तमि ष्यत । 
इरितं वेश्यजातौ तु कष्ण श्रं प्रकोत्तितम्। 
चन्दनञ्च महेशानि सव्व जातिषु शस्यते ॥ 

इति लिङ्गाञच्चनतन्ते १।२।२ पटला; ॥४॥ 
भरस्य पञ्चवक्ताणि यथा,-- 
^तत् सव्वं खु चाव्व द्ि पार्थिवस्य मुखं प्रिये! 
विभाव्य मुखपद्मं हि शिवस्य वरवर्णिनि ॥ 
सद्योजातं वामदेवमघोरच्च ततः परम् 1 
तत्परुषं तथेशानं पञ्चवक्तं प्रको त्तितम् ॥ 
सद्योजातच्च वै शक्तं एदस्फटिकसत्निभम् । 
पोतवणै तथा सौम्यं वामदेवं मनोद्रम् ॥ 
छष्णवर्णमघोर ञ्च समं भो मविवर्दनम् । 
रतां तत्पुरुषं देवं दिव्यमूत्तिमनोहरम् ! 
श्यामल तथे शानं सव्व देवशिवात्कम् । 
चिन्तयेत् पश्चिमे चाद्य दितोयन्तु तथोत्तरे ॥ 
अघोरं द्तिणे देवं पूव्व' तत्पुरुषं तथा , 
ईशानं मध्यतो ध्येयं चिन्तधेत् भक्तितत्परः\” 

इति तत्रैव £ पटलः \॥ 
अरस्य पजायां मुखवाद्यकरणश।वश्यकत्वं यथा 
संपच्य पाधिवं लिङ्ग परं ब्रह्म खयं प्रिये ¦ 

ततस्तु लिङ्गकवचं पटित्वा कमलानने ॥ 
मुखवाद्य सन्त्ये हि क्त्वा तु परमेश्वरि । 
माढकामन्तसदहितं मुखवाद्य सुदुज्ञ भम् ॥ 
अकारादिक्कारान्तं अनुलोमविलोभतः। 
उद्धाथ्थ परमेशानि सुखवाद्य शुचिध्थिते \ 
सविन्दुव्सुचाय पद्धाथन्ाठकां पिये । 
अनुलोमविलोमेन सव्व'ण च वरानने ॥ 
अनेनैव विधानेन मुखवाद्य करोति यः । 
ख सिः सगणः सोऽपि स शिवो नात संशयः॥ 
खल्युष्योऽ दं देवेशि मुखवादयप्रसादतः । 
यस्मिन् काले मङेशानि भ्रसुदो वलवद्धवेत् ॥ 
तस्मिन् काले महेशानि मुखवाद्य करोम्यडइम् 
तत् खुत्वा परमेशानि असुरा रार्शाञ्चये॥ 
पलायन्तं महेशानि तत् शरुत्वा परमेश्वरो । 
ये नराभुवि तिष्ठन्ति मखवाद्य विना प्रिये ॥ 
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म सर्बवयथातना भोगो अन्ते कुभ्चिरतां ब्रजेत् ॥” 
इति च त्रैव ८ पटलः ॥*॥ 

अस्य निश्याखभोजनदोषकारणं यथा,- 
देव्यवाच । 

“दुलभ तव निर्माल्य ब्रह्मादोनां कपानि । 
तत्कथं परमेशान निलय लव दूषितम् ॥ 

ईश्वर उवाच । 
मध्वखानखितं यत्त तन्न् खं परमेश्वरि । 
श्यामलं तत्त ईश नं सदा उद्धः शचिस्िते ॥ . 
कालाग्निरूपिणं तत्त सव्वं शक्षिमयं खदा 1 
तेजोमयं महेशानि सुखमूहं' वरानने ॥ 
चछौरोदमथने देवि उलितं गरलं मडत् । 
लतः करतलोक्त्य तदिषं परमेश्वरि ॥ 
निपौतं तदिषं सुच्छ' तोच्ख' 
तदिषं कण्ठदेशे तु खितं हि स्वेदा मम ॥ 
ततःप्रश्ति देवेशि मुखं ज्वालायते सदा । 
पतं वा यदिवा पुष्य फलं वा वरवणिनि ॥ 
अन्य हि परमेशानि उपचारं मनोहरम् । 
या ददात् परमेशानि मश् खोपरि पाव्वंति॥ 
अग्राह्य तत्त निम्ाखध' साच्तादब्रह्ममयं यतः 
तत्त् परमेशानि निर्माल्यं यस्तु धारयेत् ॥ 
ख भ्रष्टो जायते देवि निष्क तिर्नास्ति तत्र वे। 
अग्राह्य मम निराख्धं अतएव वरानने ॥ 
यदत्त सम्पुखे देवि घुष्य' वा पत्रमुत्तमम् 1 
तचिग्ाख्य महेशानि, खङ्कोयात् शिरसा सदा 
प्रथमं विष्णवे दक्वा विष्ुमन्तेख पा्व्वं ति । 
निर्माल्य मम देवेशि विष्णोर््राद्य' वरानने ॥ 
देवासुरमनुष्याखच गन्धब्बा किब्ररादयः। 
ले सव्वं परमेशानि वराकाः चुद्रवदयः । 
निराल्येषु च देवेशि अधिकारो कथं भवेत् ॥' 

इति च ततर व १३।१४ पटलौ ॥*॥ 
“चतुरदग्यां महेशानि शुक्ञायां वरवर्णिनि । 
छष्णायां वा महेशानि भ्रमावास्यां विशेषतः 
निर्माय च चतुरहश्यां लिङ्ग भक्तया च पूजयेत्। 
एकदस्ते महेशानि निर्माय पार्थिवं शिवम् ॥ 
द्चिशे वामहस्ते वा निर्माय ये च पार्थिवम् । 
तत्फल परमेशानि लच्तलिङ्गसमं भवेत् ॥* 

इति लिङ्ाञ्चनतन्तम् ॥*॥ 
बाणलिङ्गलक्षणादिकं वाणलिङ्शब्दे दरष्टव्यम्॥ 
रथ रौद्रलिङ्गलक्षणम् । वोरभित्ोदयष्टतम्। ` 
“नदो समुद्भवं रौद्रमन्योन्स्य विघषणात् । .† 
नदौवेगात् समं जिग्ध संजातं रौद्रमुच्यते ॥” 
समश्चयेऽपि । 
““सरित््रवाहसंख्ानं वाणलिङ्गसमा क्ति । 
तदन्यदपि बोदव्य रौद्रलिङ्ग सु खावम् ॥ 
नदोखारनश्यदायां वाणलिङ्गषमाक्ञति । 
तदन्धदपि बोदव्य लिङ्गं रौद्र भविष्यति ॥ 
रौद्रलिङ्ग तथाख्यातं बाणलिङ्गखमाक्षति । 
श्ञेतरक्घ तथा पित्त छष्णं विप्रादिपुजिंतम् ॥ 
स्भावात् छव्णवणं वा सव्वं जातिषु सिदिदम् 
नममदासम्भवं रोद्रः बाणलिङ्वदौरितम् ॥* 

इति रौद्रलिङ्गल चणम् ॥ 

-पुचहदिकरं त्ब राङ्मायुःप्रव्ैनम् ॥* 

शिवलि 

शिवनाभिलक्षणणं तच्छब्दे द्रष्टव्यम् ॥*॥ अथ 
देवलिङ्गलचणम् । दैवलिङ्गमधिक्त्य सिदान्त 
शेखरे ।. 
“करसंपुटसंस्पशे शूलटङ् न्दुभूषितम् । 
रेखाकोटरसंयुक्तं निखोब्रतसमन्नितम् ।` 
दोर्घाकारच्च यज्ञिङ्ग' ब्रह्मभागादिव्नितम् 
अथ गोललिङ्गलत्षणम् ¦ 
“लिङ्ग गोलमिति प्रोक्ष गोलकं प्रो्तेऽधुना। 
कुभाण्डस्य फलाकारं नागरङ्फलोपमम् । 
काकडिम्बफलाकारं गोललिङ्गमितौरितम् ॥ 

इति गोललिङ्गलच्षणम् ॥५॥ 
अधाषंलिङ्गलक्षणम् । तत्रेव । 
“नानाकोलफला कारं ब्रह्मसूचविवत्तेनम् । 
सूले स्थुलच्च यज्ञिङ्ग' कपिल्यफलसन्निभम् ॥ 
नालस्य वा फलाकारं मध्यं स्थलच्च यद्भवेत् । 
मध्यं स्थूलं वरं लिङ्कखषिवाणमुदो रितम् ॥ 

॥*॥ 
लिङ्क हि दिविधमक्लतिभं कचिमच्च। अक्ल 
त्विमं स्रयश्भूतं खयश्भु बाणलिङ्गादि। छविमं 
निशितं धातुलिङ्गादि । सिदान्तथे खरे । 
“तलिङ्ग दिविषं न्न यमचलच्च चलं तथा । 
प्रत्येकं चिविधं ज्ञ यं लिङ्ग तदुभयामकम् ॥ 
प्रासादे स्थापितं लिङ्मचलं तच्छिलादिजम्। 
श्थापितं अचलं गेहे स्थिरं लिङ्गमयोजिते ॥ 
पञ्चधा तत् स्थितं लिङ्ग खयन्भु देवपालकम् । 
श्राषञ्च मानसं लिङ" तैषां लचणमु यते.॥ 
सिदान्तशेखरे । 
“नानाच्छदरसमंयुकत नानाव्थं समन्वितम् । 
अटृष्टसरूलं यक्लिङ्ग ककशं भुवि दश्यते ॥ 
तत् लिङ्गन्तु खयनग्भतमपरं ल्तणा्य तम् । 
खयन्भ लिद्गमिव्युक्तं त्च नानाविधं मतम् ॥ 
शक्काभमस्तकं लिङ्ग वेष्णवं तदुदाद्ृतम्। 
पञ्चाभमस्तकं ब्राह्म कव्राभं शाक्रमच्यते ॥ 
शिरोयुम्मं तथाग्नेयं त्रिपदं थाम्यमीरितम् । 
शखद्राभं नेक तं लिङ्ग वारुणं कलसाकति ॥ 
वायव्य ध्वजं ् षिङ्ग कौवैरन्तु,गदान्वितम् ! 
ईशानस्य विशलाभं लोकपालादिनिःखतम् । 
खयग्धु लिङ्गमाख्यातं सव्वशास्विशारदेः ॥” 

इति खयग्धुलिङ्गल चणम् ॥*॥ 
भद्छयसक्त । 

दृष्टा लिङ्गं महेशस्य सयम्भ तस्य पाव्वैति । 
सव्वं पापविनिमक्तः परे ब्रह्मणि लोयते ॥*५॥ 
एतेषां पूजाफलन्तु तवेव । 
“विशेषाच्छललं मुक्तये युक्षये चानुषङ्गतः । 
पार्थिव भुक्तये शस्तं मुक्तये चानुषङ्गतः ॥ 
एवं वे दारजं न्न यं चिड्कलिङ्क' तथा पुनः । 
स्थिरलच्छोप्रदं न्न यं हेमं राज्यप्रदश्च तत् । 

पञ्मपुराणम् ` 
“^पारदञ्च महाभूत्यं सौभाग्याय च मौक्ति- 

कम् । 

चन्द्रकान्तं खत्युजित् स्यादाटकं सर्व्वकामदम्॥ 

शिवलि 

वोरमि व्रोदयश्टतकल्पोत्तरेऽपि । 
"सव्व फलप्रदा भूमिर्मणयस्तहटेव हि । 

अनन्ताद्याः स्मता दयष्टौ मणयो विदयुदुक््वलाः॥ 
रातौ प्रकाशकाः सव्वं" विषाद्याघातकारिणः 
नानावर्णास्तु विज्ञेया रसैग॑न्ध ख रूपतः ॥ 
वच्ाद्याः स्फाटिकाद्याख्च गुड़ान्नादिविनि 

श्ितम्। 
स्व कामप्रद पुंसां लिङ्गं तात्कालिकं मतम् ॥” 
लक्तणसमुचये 
“गान्ध सौभ्याम्यदं लिङ्ग पौष्यं सुक्निप्रदाय- . 

कम्। 

नानागुणोडवं लिङ्ग नानाकामप्रदायकम् । 
सेकतं गुदं लिङ्ग सौभ्याग्याय च लावणम् ॥ 
उञ्चाटने तु पााप्त मौलं ॥ 
ताल्करालिकं दरिद्र ज्ञत्वा भक्तया समच येत् ॥ 
तया । 
“कस्तुरिकथा हौ भागौ चत्वारञन्दनस्य च । 
कुङ,मस्य त्रयश्च व शशिना च चतुः समम् ॥ 
एतद्वं गन्धलिङ्गन्तु क्रत्वा संपूज्य भक्तितः । 
शिवसायुज्यमा प्नोति बन्धुभिः सहितो नरः ॥ 
कायं पुष्यमयं लिङ्ग हयगन्ध समन्वितम् 
नवखण्ड धरां भुक्तां गणे शोऽध्िपतिर्भवेत् ॥ 
रजोभिनि शितं लिङ्ग यः पूजयति भक्तितः । 
विद्याधरपद' प्राप्य पश्चात् शिवसमो भवेत् ॥ 
खौकामो गोशलजिङ्ग कत्वा भक्तया प्रपूजयेत् 
खच्छेन क!पिलेनेव गोमयेन प्रकल्पयेत् ॥ 
काय्यं यष्टिक्रमं लिङ्ग यवगोधूमशालिजम्। 
ओोकामः पुष्टिकामश्च पुच्तकामस्तदच् येत् ॥ 
सिताखण्डमयं लिङ्ग कामा रोग्बवरहंनम् । 
वश्ये लवणजं लिङ्क तालत्िकटुकान्वितम् ॥ 
ग्यष्टतमयं लिद्गः संपूज्य बदिवद् नम् , 
लवणेन च सौभाग्य पाथिवं सव्वं कामदम् ॥ 
कामदं तिलपिष्टोय' तुषो मारणे खतम् 
भस्मोय सव्वं फलदं गुडोतय प्रौ तिवनम् ॥ 
गन्धोल्य' गुणद भूरि शकरोल् सुखप्रदम् । 
वंशाङ.रोल्य' वंशकरं गोमयं सव्व रोगदम् ॥ 
केशास्िसम्भव लिङ्ग सव्वं शत्र विनाशनम्। 
क्षोभे मारणे पिष्टसश्वं लिङ्गमुत्तमम् ॥ 
दारिदुद हुमोडध.तं पिष्ट सारखतप्रदम् । 

। दधिदुग्धोद्धव' लिङ्ग कौत्तिलच्छौ सुखप्रदम् । 
धान्यदं धान्यजं लिङ्ग फलो फलद भवेत् + 
पुष्यो दिव्यभोगायुमुक्यं धातौफलोड्ववम् 
नवनोतोडव' लिङ्ग कोत्ति सौभाग्यवर्चनम् ॥ 
दूर्वाकाण्डसमदूतमप्न्य् विनाशनम् । 
कपुर सग्भव' लिङ्ग चला वै भुक्तिमुक्तिदा । 
अयस्कान्तं चतुद्धा तु ज्ञ यं सामान्यसिददिषु ॥ 

इति गर्डपुराणम् ॥ 
“सव्वं' मणिभव ओष्ठः तच वच्म रिच्छिदि । 
यमलिङ्ग महाभूलये सौभाग्याय च मौक्तिकम् 
पुटिमूलं महानलं ज्योतिस्तौर समङ्गवम् । 
ष्पशक कुलसब्रसत्ये तेजसं सूय कान्तजम् ॥ 



पैत्तलं भुक्तिमुक्तये मि यजं सव्वं सिंचिदम् ॥* 

 लस्ममादुत्तोल्य तक्जिङग दुग्धमध्ये दिनत्रयम् ॥ 

 `विस्त।रे चाधिके होने रादनाशो भवेत् भ्र वम्॥ 
` पोठहोने तु दारिद्र भिरोहोने कुलक्षयः । 

शिवबलि 

चन्द्रापीड खत्युजितं स्फाटिकं सव्वकामदम् । 
शुलाष्यमणिजं शचुचतयाये मोक्तिकं तथा ॥ 
अपत्यं हौरकं न्न यं रोगद्न्मौक्तिकोडवम् । 
शभकतत् पुष्कलं तों वेदुव्यं' शतुदपंृत्। 
नोलं लच्छो प्रदं न यं स्फाटिकं सव्वैकामदम्॥ 

इति सारघं ग्रहः ॥ 
“महासुक्तिप्रदं हेमं रालतं भूतिवर्दनम् । 
श्रारकूटं तथा कास्यं खण सामान्यमुक्तिदम् ॥ 
वपुसोखायसं लिङ्ग शवर णां नाने हितम् । 
कौत्तिद कांस्यजं लिङ्ग राजतं यु्चवर्दनम् ॥ 

इति कालोत्तरतन्वम् 
तत्रैव शिवनारदसंवादे । 
“पितृ णां मुक्तये लिङ्ग पुज्यं रजतसम्भवम्। 
हेमजं सत्यलोकस्य प्रये पूजयेत् पुमान् । 
पूजयेत्ताम्बजं लिङ्ग पुशटिकामो डि मानवः॥ 
मव्छसलो । 
“तास््रलिङ्' कलौ नात् रेत्यस्य सौसकस्य च 
रक्तचन्दन लिङ्ग शह कांस्याय सं तथा ॥*५॥ 
माढकाभेदतन्त्े १२ पटले। 
“पार्थिवै शिवपूनायां सव्व॑सिदियुतो भवेत् । 
पाषाओे शिवपूजाया दिगुणं फलमोरितम् ॥ 
खणंलिङ्ग च पूजायां शवृणां नाशनं मतम् । 
सव्वसित्तोश्वरो रौप्ये फलं तस्माच्चतुगुं णम् ॥ 
तासं पुष्टं विलानोयात् कांस्ये च धनसंचय 
गङ्गायाञ्च लक्षगुण ला षायां रोगवान् भवेत् ॥ 
स्फाटिके सर्व्वसिद्दिः स्यात्तथा मरकते पि । 
लौडहलिङ्ग रिपोर्नाशं कामद भस्मलिङ्गकम् ॥ 
वालुकायां काम्यसिदिर्गोमये रिपुहिंसनम् । 
खंव्वलिङ्गस्य माहाल 7 धरममकामायंसोच्तदम् 
संस्कारेण विना देवि पाषाणादौ न पूजयेत् ॥ 
तत् संस्कारस्तवरे यथा,-- 
"रौप्य खर्यलिङ्ग्च खणंपातरे निधाय च । 

वम्बकेण खापयित्वा कालसद्र प्रपूजयेत् । 
चोडगरेनोपचारेण वेव्यान्तु पातीं यजेत् ॥ 
तेसख्मादुत्तोल्य तङ्क गङ्गातोये दिनचयम् । 
ततो वेदोक्तविधिना संस्कारमाचरेत् सुधोः ॥ 
शचहोनलिङ्गपूजनै दोषो यथा, 
“लिङ्ग शुलच्तण कुयात् त्यजेलिङ्गमलक्षणम् । 
दष्यदोने भवेदुव्याधिरधिके शवचुवदनम् ॥ 
सानहोने विनाशः स्याटधिके च शिश्च्यः। 

ब्रह्मसूवविद्ोने च रान्नां राषटच्च नश्यति । 
तस्मात् सव्वप्रयन्रेन लिङ्ग कुयात् सुलचेणम्॥ 
अध लिद्कनप्रमाणम्) 

देव्युवाच । 
““लिङ्क्रमाणं देवेश कथधयसख मयि प्रभो । 
पार्थिवे च थिलादौ च विशेषो यत्र यददेत् ॥ 

ओौभिव उवा च } 
उत्तिकातोलकं ग्राद्यमयवा तोलकदयम् । 
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१ 
शिवलि 

एतदन्यत्र कुर्व्वीत कदाचिदाप पार्व्वति ! ॥” 
इति माठकामेदतन्ते © पटलः ॥ 

अपिच। 
“खत्तिकातोलकं ग्राह्यमथवा तोलकडयम् । 
विस्त्रस्य प्रमाणेन घटनं कारयेद्वधः । 
अङ्ग पब्ब मानन्तु कतवा लिङ्ग" प्रपूजयेत् ॥* 
इति षट्कमयदौपिकाष्टतविश्वसारतन्तम् ॥५॥ 
विस्तौकरणसुक्त कालोत्तरे । 
“लिङ्गे वेद्यां तथा पौठे समसूव्रनिपातनात्। 
समञ्चैव विजानोयात् तिस्बोकरणन्तिदम् ॥ 
सत्तिकाभेदेन ब्राद्मणादोनां पूजाफलस्य प्रश- 
स्तत्वसुक्ञ तत्रैव । 
“शक्तं हि पार्थिवं लिङ्गः निमाय यस्तु पूजयेत्। 
स एव परमेशानि चिवगफलभाग्भवेत् ॥ 
च्षचियस्तु वरारोहे रकतं निधाय पार्थिवम् । 
पूजयेत् सततं यस्तु विवगफलभाग्भवेव् ॥ 
इरितं पार्थिवं देवि निन्धराय यस्तु पूजयेत् । 
सच वैश्यो महेशानि विवगफलभाग्भवेत् ॥ 
छ्ण हि पाथिवं लिङ्गं निर्व यस्तु पूजयेत् 
सख शूद्रः परमेशानि त्िवगंफलभाग्भवेत् ॥ 
शिलादौ च महेशानि स्थलच्च फलदायकम् । 
अङ्गटमानं देवेशि यदा हेमाद्विमानकम् ॥ 
क्रमेण देवदेषैथि फलं बइविधं लमेत् । 
स्थलात् स्थुलतरं लिङ्गं रुद्रां परमेश्वरि । 
पूजनाङ्गार णादेवि फलं बडविधं स्मृतम् ४ 
खलात् ख लतरमिति पा्थिंवलिङ्क तरपरम् । 
सत्तिकातोलकं ग्राद्ममित्यादिवचनात् ॥ * ॥ 
शिलास्फारिकमरकतादौनां पश्चसूत्रौकरण- 
सुक्तम् । यथा,- 
“शिवलिङ्गस्य यन््ानं त्मानं दच्चसब्ययोः । 
योन्यग्रमपि यच्ान तदधोऽपि तथा भवेत् ॥. 

इति लङ्ग् ॥ 
“लिङ्गस्य याृभ्विस्तारः परिशाहोऽपि तादृशः 
लिङ्कख्य दगु णा वैदो योनिस्तदंसम्परिता ॥ 
कर्व्वोताङ्क्ठतो ङस न कदाचिदपि क्षचित्। 
रत्रादिशिवनिश्राे मानमिच्छावशाडवेत्॥ 

इति तन्ान्तरम् ॥ 
लिङ्ृशब्दव्युत्तर्यथा, 
काशं लिङ्गमित्याह; षथिवौ तस्य 

पौठिका। 
आलयः सव्वंदेवानां लयना्चिङ्गसुच्यते ॥” 

इति स्कन्दयुराणम् ॥*॥ 
लिङ्गमदहिमा यथा-- 

शिव उचाच। 
“न् तुष्याम्यिंतोऽच्वायां युष्यधूपनिवेदनेः। 
लिङ्गेऽचिं ते तथात्यथे परं तुष्यामि पाव्व ति ॥ 
एष देवि पुरा क्त्ये जोनोऽदं स््वदेवतेः ॥ 
लिङ्गल्ािङ्गमित्यक्तं सदेवासुरकिन्ररैः॥ 
प्रयच्छ[मि दिवं देवि यो मनि ङ्कार्चने रतः। 
त्यक्ता सर्व्वाणि पापानि निगेदो दग्धकस्प्रषः। 

| मना मन्रमस्कारो मामेव प्रतिपद्यते ॥* 
इति वौरभित्रोदय्टतस्कन्द पुरा शम् ॥१॥ 

शिवलि 

दरव्यविशेषेण पूजादिफलमपि तवैव । 
“वस्त्रपूतलले लिङ्गः ख पित्वा मम मानवाः । 
लक्षाणाञ्चाश्तमेधानां फलमाप्नोति सत्तमः ॥ 
सुगन्धिचन्दनरसैलिंङ्मालिप्य भक्तितः । 
भालिष्यते सुरस्तौभिः सुगन्पयं तकम; ॥"५५ 
लिङ्गपूजनाकरणे टोषस्तत्पूजाफलघ्च ततेव 
शिवनारदसंवाटे । 
“विना लिङ्गाच्च नं यस्य काला गच्छति नित्यशः। 
महाद्ानिभंवेत्तस्य दुगतस्य दुरासनः ॥ 
एकतः सर्व्वदानानि व्रतानि विविधानि च। 
तीर्धानि नियमा यन्ना लिङ्गाराधनमेकलः ॥ 
न लिङ्गाराधनादन्यत् पुरा बेटे चतुर्ष्वपि । 
विद्यते सव्वशास््ाणाभेष एव सुनिधितः ॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ विविधापन्निवारणम् । 
पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमघ्र्.यात् ॥ 
सव्वमन्यत् परित्यज्य क्रियाजालमगओेषतः। 
भक्तया परमया विहान् लिङ्भेकं प्रपूजयेत् ॥ 

इति स्कन्दपुराणम् ॥%॥ 
“अश्वमेधसदखायि वाजपेयशतानि च । 
महेशा नपुख्यस्य कलां नाडन्ति षोडशम् ॥” 

इति मद्यसक्तं १६ पटलः ॥५॥ 
“खयं नारायणः प्रोक्तो यदि श्भुं प्रपूजयेत् । 
खर्गे मर्ये च पाताले धे देवाः संखिताः सदा। 
तेषां पूजा भवैदेवि शन्धुनायस्य पूजनात् ४" 

इति माठ कामेदतन्त्म् ॥५॥ 
षट्क्दोपिक्षायाम्। 
““श्सारे खलु संसारे सारमेतचतुष्टयम्। 
काश्वां वासः सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शस्धु- 

सेवनम् ॥५॥ 
श्रथ पारदशिवलिङ्गमादहातमम् । 
“ज्योतिर्मयं महा लिङ्ग कैलाश्ननमरे प्रये । 
तस्यैव षोडशाग कः काश्यां विश्वेष्वरः स्थितः ॥ 
पू्णलिङ्ग महेशानि भिवबोजं न चान्धंथा । 
शिलामध्ये यथा चक्र लच्छ्ौनारायणः परम् ॥ 
पारदस्य शतांमेको लच्छौनारायणो न हि । 
पकारं विष्णुरूपञ्च राकारं कालिका खयम् ॥ 
शेफं शिवं दकारच्च ब्रह्मरूपं न चान्यथा । 
पारदं परमेशानि ब्रह्मविश्णुशिवालमकम्। 
यो यजत् पारद लिङ्ग स एव शन्धुरव्ययः ॥” 

इति माढकाभेदतन्त्े ८ पटलः ॥ 
तस्य निगाणविधानं पारदशब्दे द्रष्टव्यम् ५५ 
प्रकारान्तरशिवलिङ्गोत्पत्तिर्यधा-- 
“ततो विवाहं निव्वर्तय छतक्ृत्या यथागताः। 
गताः सव्वं महेशोऽपि सत्या सह तदा ग्टहम् । 
जगाम रेभे सत्या च चिरं निभरमानसः॥ 
अथ काले कदाचित्तु सत्या खह महेष्वरः । 
रेभे न ओेक तं सीद् सतौ खान्ताभवत्तदा । 
उवाच दौनवा दाचा देवदेवं जगदृगुङ्म् ॥ 
भगवन्न हि शक्रोमि तव भारं चुदुःख्हम् 
मख मां महादेव क्षपां कुर जगत्यते ॥ 
निशम्ब वचनं तस्या भगवान् ठषभध्वजः। 
निभरं रमख चक्रं गाद् निद्यमानसःॐ 



शिवलि 

क्त्वा संपूणंरमणं सतो च त्यक्तमधुना } 
उलयानाय मनशक्रं उभयोस्तेज उत्तमम् । 
पपात धर शोषं तेर्व्याप्तमखिलं जगत् ॥ 
पाताले भूतले खर्गे शिवलिङ्ध1स्तदाभवन् । 
सैन भूता भविष्याञ्च शिवलिङ्ग: सयोनयः ॥ 
यत्र लिङ्ग तवर योनियव्र योनिस्ततः शिवः । 
उभयोश्च ब तेजोभिः शिवलिङ्ग व्यजायत ॥ 

इति नारदपञ्चराच्रं ३ रात्रम् ॥१॥ 
कामनाभेदे पार्धिंवलिङ्गसंख्या यथा,-- 
“संख्या पार्थिंवलिङ्कस्य यथाकामं निगद्यते । 
सलिङ्ग पार्थिवं नाम भुक्तिसुक्किकरं परम् ॥ 
देथकालादिकं ज्ञात्वा कुयात् लिङ्क फलप्रदम् 
न करोति यदा ज्ञात्वा न कायै तस्य सिध्यति 
विद्यार्थी शतसाहख' धनार्थी च तददंकम् । 
पुच्चार्थो सादं साहस कन्यार्थी च शतत्रयम् ॥ 
विदान् लिङ्गा बतं ङुखात् सव्व पापरं परम्। 
राज्यार्थो शत साहस्र कान्तार्यो शतपञ्चकम् ॥ 
मोक्तार्थो कोटिगुणितं भूतिकामः सहस्रकम् । 
रूपार्थी विसहलन्तु तोयार्थी दिसदखकमम्। 
सुद्भत्कामः सदखन्तु वस्तराथे शतमष्ट कम् ॥ 
मारणाय सप्तशतं मोहनाय शताष्टकम् ॥ 
उच्चाटनवश्ं व सडखन्तु यथोक्तः । 
स्तग्भने च सच्खन्तु दारणे च तदेकम् ॥ 
म हाराजभये पञ्चशतच्चापदि सङटे । 
खडखमयुतं सव्वं कामदं परिकौत्तितम् ॥ 
एकं पापहरं प्रोक्तं दिलिङ्गच्ार्थसिदिदम् ¦ 
विलिङ्ग सव्व कामानां कारं परमोरितम् ॥ 
तथा । 
“लिङ्ग(नामयुतं कत्वा पूजा राजभयं हरेत् । 
सहस्राणि च लिङ्गानां निगडाग्मरो चयेद््बम् ॥ 
काराग्डडविसुक्वथमयुतं कारयेद्वधः। 
डाकिन्धादिभये पञ्चखदस्र' कारयेत्तथा । 
सदस्राणाख्च पञ्चप्यदपुच्चो हि प्रकारयेत् ॥* 

इति वौरमि व्रोदयष्ठतम् ॥ 
अनेन च क्रमादेवि लक्तं यस्तु प्रपूजयेत् । 

सरव्वामौषटफलं टेवि लभते नात्र संशयः ॥*५॥ 
एकोकत्य लिङ्कपूजाविधिनिषेधौ यथा,- 
““एकोक्लव्य महेशानि युगलं न तु पूजयेत् । 
एकोक्तत्य महेशानि दश पञ्च शतानि च ॥ 
प्र्येकेनाथवा देवि विलपतः प्रपूजयेत् । 
एककं पूजयेचिङ्गं युगलं न तु पूजयेत् । 
दरिद्रो जायते देवि युगलस्य च पूजनात् ॥ 

इति लिङ्गाञच्चनतन््म् ॥५॥ 
श्रिवलिङ््खत्तिकादिनिरूपणं थथा, 
“तोधेखत्द्ां समादधत निग्मेप्य लिङ्गमह्धतम् 
तीर्थाभावे मद्यानि चुद्रस्य खत्तिकां प्रियि॥ 
पव्वेलप्रभवा देवि नदोनाननेत्युदाद्ृतम् । 
एतद्धिद्रा मद्धेश्यानि नदो चुद्रा इति प्रिये ॥ 
निरस्य च देवैथि नदो शम्यग्मदायिनो । 
स्वभावे महेशानि गोष्यदस्थाच खत्तिकाम् । 
अथवा परमेशानि यत्र चित्तं प्रसोदति ॥ 
सुपोनं सुन्दरं रम्यं शकरारदितं सद्ा । 

५ दधि 
शिवा 

पार्थिवं लिङ्गं कुण्डलो सहितं प्रिये ॥ 
यो लिङ्क परमेशानि स द्रः परमेश्वरः) 
कुण्डलो वेष्टन तस्य सा देवौ परमेश्वरो ॥ 
शिवस्य पूजनात् देवि देवोदेवौ च पूजितो ॥” 

इति मव्छसक्तम् ॥५॥ 
वाशलिङ्गनिर्रास्यग्रहणे प्रतिप्रसवो यधा,-- 
““बाणलिद्धे न चाशौचं न च निर्माल्यकल्यनां 
सब्वं' बाणारपितं राद्यं भक्ष्या भक्ते नान्यथा॥ 
ग्राद्याग्राद्यविचारोऽयं बाणलिङ्धे न विद्यते । 
लदपिंतं जलं पव ग्राह्यं प्रसादसंज्नया ॥ 
बाणलिङ्ध खयम्भते चन्द्रकान्तेन्द्रसं स्थिते । 
चान्द्रायणसमं ज्ञं यं शधीर्न वेद्यभक्तसैः ॥ 

इति शिवनारदसंवादः ॥ 
शिवलोकः, पं,(शिवस्य लोकः !)कलासः । यथा, 
“विल्बपन्ैरस्डर्डेख यो लिङ्गं पूजयेत् सछत्। 
सरव्वपापैव्विं निक्षः शिवलोके महोयते 

इति तिष्यादितत््वघ्ठतभविष्यपुराखम् ॥ 
शिवस्य भुवनं जनश्च ॥ 

शिववज्ञभा, स्मौ, (शिवस्य वज्ञभा ।) शतयो । 
इति राजनिघण्डः ॥ शिवप्रिय बि ॥ 
शववल्िका, सनो, (शिवस्य विका ।) लिद्किनो 
इति राजनिर्घ्टः ॥ 

, सनौ, ( थिवस्य वङ्गो । ) लिङ्किनो । 
ओौबज्ञौ । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

शिवदाहइनः, पु, (शिवस्य वाइनः ।) भनद्धान् । 
दति राजनिघेष्टः # 

भिवबोजं, क्रो, ( भिवस्य वौजम् । ) षाददः } 
इति राजनिघ ण्ट ॥ 

(भिवशेखरः, पुं, (शिवः सुखकरः भशिवप्ियो का 
| यस्य । ) वकहच्चः । इति जटा- 
धरः # शस्तुरः । इति राजबिघे्टः ॥ शिवस्य 
मम्तकञ्च ॥ 

, क्तौ, (शिवस्य सायुज्यम् ।) मोच्त- 
विथेषः। ख च शिवेन खड योयः। यथा। 
नागरखण्डे । 
“उषवासप्रभावैण बलादपि च जामराव् । 
भिवराद्ेस्तथा तस्य लिङ्गस्यापि प्रपूजया । 
अक्षयान् लभते लोकान् शिवसायुज्यमाघ्रु- 

यात् ॥” 
इति तिथ्यादितच््वम् # 

1 श्लो, ( शिवस्य शुन्दरो ॥ ) दुर्गा 1 

इति तन्व्ास्तरम् ॥ 
, सनो, (शिव +टाप् ।) दुर्गा । सुकतिः। 

यथा,-- 
“शिवः सुक्षिः समाद्यालः योगिनां मोच- 

मामिनौ । 

इति देवौपुराे ४५ अध्यायः॥ 
पिच) 

“शिवा कल्याणरूपा च शिवदा च शिवप्रिया। 

इति ब्रह्मवेवन्ं प्रजतिखण्ड ५४ भध्यायः ॥ 

शिवाय यां जपेदं वीं थिवा लोकै ततः समृता 

प्रिये दातरि चाशब्दः शिवा सेन प्रकौत्तिता ॥” 

शिषा 
भरपरश्च। 
“श्च कस्थाणव चन इरेवोतृक्लष्टवाचकः । 
समूहवाचकश्चं व वाकारो दाढवाचकः ॥ 
खेयःसंघोतृक्षष्टदात्रौ शिवा तेन प्रकौर्तिता । 
शिवराम तिमी शिवा तेन प्रकीर्तिता ४ 
शिवो हि मोक्षवचनञ्चाकारो दाठवाचकंः। 
स्यं निरव्वाशदात्रौ य! सा शिवा घरिकौत्तित” 
इति ब्रह्मवेवत्तं खोलष्णज ग्भ खश्डे २७अष्यायः॥ 
शमोहच्चः\ इरोतके। शगालः । ताम- 
लकौ । इत्यमरः ॥ श्रामलकौ । इति मेदिनौ ॥ 

षः। सख तुं इाविंशजिनमाता। 
इति जिकार्डगेषः ॥ इरिद्रा । दूर्व्वां । गोरो- 
खना। इति राजनि र्टः ॥ * ॥ खमालस्य 
ध्वनेः शभाश्भं यथा, 

शान्तदोप्तककुभां विशेषतो 
ज्रानमचर च सदोपयुज्यते ॥ 
दग्धा दिगुक्ता दिननाययुका 
विवसख्दाप्ता भवति प्रदौषा । 
शा धूमिता यां सवितः प्रयातः 
शेषा दिगन्ता: किल पञ्च शान्तः ॥ 
दग्धा दिगेभो ज्वलिता दिगेन्द्रौ 

शङ दिशोऽ्टौ सविता कमेण ॥ 
खाद्य दिनस्य प्रहरे प्रत्ते 
महेशदेवेशडताशदिच्घ } 
शिवा रटन्तो कुरते नराणां 
संब्रासकायव्ययवबन्धनानि ॥ 
अङ्को दितोये प्ररस्य भागे 
सडसरनेतानलकालदिन्ञु ¦ 

शिवा रटन्तो कुरुते नराणां 
संज्रासकायव्ययकन्धनानि ॥ 
ब्राह्मे ठ तोये प्रहरे दिनस्व 
इताश्ववेवसखतयातुदिच्घु 
शिवा रटन्तो कुङते नराणा 
संत्राखकायव्ययबन्धनानि ॥ 
समागकेऽङः प्रइरे तुरोये 
प्तेशरक्तःपतिपा्िदिच्घु। 

भ्रादये निशायाः प्रहरे प्रह्ते 
रक्चोऽधियाद्ःपतिवातदिचु । 
शिवा रटन्तो कुरूते नसायां 
सं तासकायब्ययबन्धनानि ॥ 
ततो दितोयप्रहरे रजन्धा- 
स्तोयोऽधिनाधानिलक्षोमदिष्धु ॥ 
भिका रटन्तो कुते नराणां 
खं त्रासकायव्ययबन्धनानि ॥ 
यामे ढतोयेऽपि च यामवल्बाः 
खसोरदोषाकरशस्भदिष्धु । 



शिवा 
शिवा रटन्तो कुरुते नराणां 
सत्रासकायव्ययवन्धनानि ॥ 
समागते राचितुरौययामे 
निशाकरेश्ानसुरेणदिक्तु) 
शिवा रटन्तो कुरते नराणां 
संत्रासकायव्ययबन्धनानि ॥* 

इति शिवारतै दग्धदोप्धूमितदिक्व्रययाम- 
प्रकरणं प्रथमम् ॥*॥ 

“इतौरितं दिकच्रययामयोगात् 
फलं विरुद वि रुतः शिवायाः । 
ब्रुमोऽथ दिक्पच्चकयामयोगात् 
फलानि पुसां क्रमतः शभानि ॥ 

& 1 कतान्तरक्तोवरुणानिलेन्द्- 
ं = दिच्छाद्ययामे रटितैः खगाल्याः । 
‡ स्यादिष्टवात्ताश्रतिरिष्टसिरि 

लाभः सुभित्तं प्रियलोक सङ्क; ॥ 
र्तःप्रचेतोऽनिलसोसश्ध 
दिक दितौये प्रहरे रुतेन । 
स्यादिष्टवात्ताश्ुतिरि्टसिदि- 

लाभः सृभित्तं प्रियलो क सङ्ग; ॥ 
जले ग्वातेन्दुशिवामरेश- 
दिच्वारवेण प्रहरे ठतोये । 
स्याददिषटवात्त(रुतिरि्टसिदि- 
लाभः सुभिच्तं प्रियलो कसङ्क; ॥ 
समोरसोमेशमुरेशवड्कि- 
दिन खरेण प्रहरे चतु । 
स्यादिष्टवात्ताखुतिरिष्टसिदि- 
नाभः सुभिन्नं प्रियलोकसङ्गः ॥ 
शशाङ्गसद्ेन्ुइताशकाल- 
दिच्छारवैः पञ्चमयामभागे। 
स्यादिष्टवात्ताश्रुतिरिसिदि- 
लाभः सुभक्तं प्रियलोक सङ्गः ॥ 
ईशानशक्राम्निक्ततान्तरन्तो- 
दिच् सरेण प्रहरे च षष्ठ । 
स्यादिष्टवात्ताखुतिरिष्टसिदि- 
लाभः सुभिन्चं प्रियलोकसङ्गः # 
इन्द्राग्निकालखपपाशपाणि- 
दिच्छारवैः सप्तमयामकाले । 
स्यादिष्टवार्त।खुतिरि्टसिदि- 
लाभः सुभिचचं प्रियलोकसङ्गः ॥ 
अत्यन्तकत्रकं तपाथिवात- 
दिच्छष्टमे च प्रहरे रेख । 
स्यादिष्टवात्तायुतिरिष्टसिहि- 
लाभः सुभित्चं प्रियलोकं सङ्गः ॥* 

इति ओ्रोवसन्तसजे शिवारते दिग्यामप्रकरणं 
|  इदितौयम् ॥*॥ 

““एकादिकानां निधनाष्टमानां 
भिवार्तानामघुना यद्ंम्। 
प्राच्यादिकाख्छष्टसु दिच्छशेषं 
यद्यत् फलं तत्तदुदोरयामः 
धघनान्यभोष्टासिमभोष्टलाभं 
भ्र.वं ततोऽस्य फलं ्भञ्च । 

२४५ 
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भयं प्रलापं सकल सौख्य- 
भेकादिशब्देः कुरुते प्रान्ते ॥ 
भयान्यनिष्टखुतिरथडहानि- 
रिषटेव्वि योगो महतो च भोति; । 
स्यादिग्रहापिम्पीरणश्च दोपे 
लवेकादिना चेत् कतसप्तकेन ॥ 
छेन्द्रयां निनादे प्रथमेऽर्थलाभो 
भवेहितौये निधिदशनञ् । 
कन्यां ठतोये लभते चतुरे 
अरध्वागमं पञ्चमकेऽथ सिद्धिम् ॥ 
षष्ठं रवे कुष्यति भूमिनाधो 
भोः स्मे स्यादिफलोऽ्टमेषु ॥ 
वाखोऽग्निभागे प्रथमे हितोये 
नराधिपः कुष्यति भोस्त तोये ॥ 
घातञ्चतुर्थे नगरस्य शब्दे 
शिवाक्ते पञ्चमके च युम्! 
वदन्ति तजच्ञाः कलडच्च षष्ठ 
भोः सपमे स्यादिफलोऽटमस्तु ॥ 
आदये शुभं स्यादशुभं दितोये 
याम्ये मडहाव्याधिभयं ठतोधै। 
सरे चतुर्थे खजनागमः स्यात् 
पुतच्नो भवेत् पञ्चसु फत्क्ततेषु ॥ 
जायेत कन्या रटितै च षष्ठ 
भोः सपमे स्यादिफलोऽष्टमस्तु । 
ग्रामस्य घातो दिशि राक्तसाना- 
मादे दितोधेऽपि च गोकुलस्य ॥ 
खत्यस्त तोये दिचतुष्यदानां 
इानिखतुर्धेऽपि च पञ्चमेऽच । 
चौराद्यं राजभयच्च षष्ठ 
भोः सप्तमे स्यादिफलोऽटमस्तु ॥ 
शब्दे शिवाया वर्णस्य भागी 
आदे भथं हानिरथ दितौयै । 
स्याद्राजदूतागमनं ढतोये 
दाहतुर्थ खलु चौरभोतिः॥ ` 
स्यात् पञ्चमे राजभय षष्ठ 
भोः सपमे स्यादिफलोऽटमस्तु । 
वायव्यभागे भयमेकशब्दे 
भयातिरेको भवति दितौये ॥ 
ठषिस्ततीये मृतो चतुर्धे 
मेघागमो वषति पञ्चमे च । 
क्रीधं विधत्ते ख़पतेख षष्ठ 
भीः सप्तमे स्यादिफलोऽ्टमस्तु ॥ 
दिग्यत्तरस्यां विहिते विराव 
न्तियेत कञ्चित् प्रथमे दितौये। 
महाभयं विप्रवधस्त तोये 
च चतुर्थे खलु इन्धते च ॥ 

विट् पञ्चमे षष्ठरवै च शद्रो 
भोः सप्तमे स्यादिफलोऽषटमम्तु । 
राहोस्तथा दशनमादयशब्दे 
कतोर्दितोये च तथोत्तरेण ॥ 
खल्काप्रपातस्लिषु दु्दिं नच्च 
चतुषं मद्र खलु पञ्चमे च। 

शिवा 
सङ्गो भवेरैरिजनख षष्ठ 
भोः सप्तमे स्यादिफलोऽष्टमस्तु ॥ 
भ्रादये भवेदर्दिंनमोशरैशे 
ष्टिदि तोये च रषे शिवायाः । 
वातस्तुतोये त्वश्निखतुे 
स्रियेत कञ्चित् खलु पश्चमे च ॥ 
लमेत पृष्वीं निनदे च षष्ठं 
भोः स्मे स्याद्विफलोऽटमस्तु ५" 

इति ओौवसन्तराजे शिवारते खराशटकप्रकरण्यं 
ढतोयम् ॥ * ॥ 

“चेमल्लाभपनरागमनानां 
निश्चयं यमधिगम्य विशः । 
येन याति पथिकः परदेशं 
तं शिवार्तमध प्रथयामः ॥ 
यंयं देशं गन्तुमभ्यद्ययतानां 
पुंसां शब्दानु्धरन्तो गालो । 
शान्तायां सा सिये वाचज्कितानां 
दौपायान्तु स्यादभौोष्टच्चयाय ॥ 
प्राचो दिशं सन्युखभानुविम्बे 
प्रतिष्ठमानस्य नरस्य यस्य । 
शब्दं खगालौ पुरतः करोति 
बन्धं वधंवा प्रकरोति तस्य ॥ 
प्राचोदिगोशाभिसुखस्य पुंसः 
प्रखानकामस्य शिवा सशब्दा। 

भिधेऽथंनाशाय च द्तिणा स्या- 
दामा पुनर्वाच्कितिकायथसिद्धय ॥ 
प्रत्यकमाशां चलितस्य पूत्वीं 
शिवा विरावं पुरुषस्य यस्य । 
करोति ष्ठं प्रकरोति तस्य 
सर्व्व प्रकारामभिलाषसिद्िम् ॥ 
प्रश्यापिनो यस्य च दच्चिणाशां 
शिवा रवं मुञ्चति दच्तिणेन । 
श्रादित्यसुक्ञा यदि नो तदानीं 
भ्र वं भवेत्तस्य महोपतित्वम् ॥ 
वेवस्वताशां चलितस्य यस्य 
दिवाकरस्तिष्ठति दचिणेन । 
शिवा च वामा कुरुते विरश्वं 
सम्पद्यते तस्य समस्तमिष्टम् ॥ 
पमान् यदा याम्यककुपप्रवासी 
करोति शब्दं पुरतः खृगालो । 
रास्ते विवस्वानपि सम््खखेत 
भवेत् तदानौमचिरेण ख्त्युः ॥ 
नरस्य याम्यां ककुभं यियासोः 
गालभाय्या यदि पृष्ठभागे । 
फत्कार मामुख्चति मानवस्य 
सृत्यख् पुच्चेण भवत्यवश्यम् ॥ 
दिशं प्रतोचीं व्रजतः गालो 
मरस्य यस्याभिसुखो विरौति । 
शान्ता खिता शान्तफन्प्रदाको" 
दौष्ातु दौषं फलमातनोति॥ 
प्राचेतसो सञ्चलितस्य काष्ठां 
खगालिका जस्यति दददिशेन । 



शिवां 

यदा तदानीं सुबद्ननर्थान् 
करोति चार्थानपि दन्ति पुंषः॥ 
दिशं प्रचेतःपरिपाल्यमानां 
भरस्य यस्य व्रजतः शृगालो । 
वामा विरावं प्रकरोति शान्ता 
भवन्धभिप्रेतफलानि तस्यव ॥ 
यो वारुणो याति दिशं मनुष्यः 
शरन् शिवाया रटितानि पृष्ठं । 
गतस्य तस्याश्च इताश्भोति- 
रसंशयं स्यात् द्रविशचयञ्च ॥ 
यस्योत्तराशां चलितस्य पुमः 
प्राच्यां शिवा मुञ्चति फत्क्षतानि । 
भानुः प्रतोच्यां विहितख्ितिखे- 
दपेत्तितं सिध्यति ततृत्तणेन ॥ 
सुत्य॒दो चीं चलितस्य पृष्ठे 
शिवा विरावं पुरुषस्य यस्य । 
शरास्ते च मध्यं नभसो विवखां- 
स्तस्याथेहानिर्मरणं प्रदिष्टम् ॥ 
कुबेरकाष्ठां प्रति यः प्रयाति 
च्वालामु खो चाभिमुखौ विरौति। 
लख्याध्वगस्याभिम ताथसिदि 
भवेच सम्पत् पुनरागमञ्च ॥ 
तिष्ठति तौत्रकरो दिशि यस्यां 
फत् कुरुते यदि तत्र गालो । 
तदुब्रजतः पथिकस्य भवेतां 
निखयतो धनजोवितनाभौ ॥ 
दक्तिणतः प्रथमं यदि पञ्चात् 
वामगता पथिकस्य यगालो । 
फत् कुरते कुरुते तदवश्यं 
सेमधनापिग्टहागमनानि ॥ 
अध्यास्य शान्तां ककुभं नरस्य 

वमा ख्गालो यदिवा रन्तौ ॥ 
तटार्थलाभं वितरत्यवश्य- 
मथ्यं दक्षिणतो रटन्तौ ॥ 
वामा प्रदं ककुभः प्रदेभे- 
$लाभं तथानर्थसुपादिशन्ति। 
शिवा रटन्तौ पथि दक्षिणा तु 
किपत्यनर्थानथ सङ्कटेषु ॥ 
शान्ते दिगन्ते यदि वा प्रदौप्त 
णृष्ठं प्रयाणे प्रतिषेधयिव्रो । 
शब्द्ायमाना तु शिवा पुरस्तात् 
निमव्नयत्यापदगाधसिन्धौ ॥ 
वाभेऽपसव्ये पुरतोऽथ पृष्ठ 
घसः शिवा जल्पति यत्र तत्र । 
आयान्ति चौराः प्रथमे विराव 
इयोभरेत्तस्करदशनख्च ॥ 
चपादरोऽर्थागमनं ठतोये 
तुये चति: पञ्चमकेऽर्थलाभः। 
वारिज्यसेवादिफलाय षष्ठ 
भोः स्मे स्याहिफलोऽषटमस्तु ॥ 
इाडारवं मुञ्चति दष्टभावा 
इास्यं तु तस्यास्तदु दाहरन्ति । 
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अग्रेसरा दापथिया यियासोः 
सा दिप्रकारापि मनोरथा । 
कृपस्य याच्रासमये पुरस्तात् 

प्रयाति चेक निवेदयन्तो । 
कु्याच्छिवा वैरिपराभवं त- 
व्लयथियच्चाभिमलं विदध्यात् ॥ 
कार्य्यान्तरेष्वप्यनुगम्यमाना 
खेयःप्रदा शान्तदिशि प्रदिषश्टा। 
शिवा प्रदोषे तु दिशि प्रदेशे 
समारटन्तौ महते भयाय ॥ 
भयोदगमे दौपदिशि प्रदोष 
नौदेनेणां हन्ति भयानि देवौ । 
मद्ान्ति सर्व्वाख्यपि शान्तनादाः 
शान्तस्थिता सव्वं भयप्रदाचौ ॥ 
यदा च नद्युत्तरगा नराणां 
शब्दे गगालौ कुरुते कदाचित् । 
तटदये तत् परिरच्षणयं 
महद्धयं भावि जले चरेभ्यः ॥ 

इति ओोवसन्तराजे शिवारते याव्राप्रकरथं । 

चतुम् ॥ * ॥ 
““खानखितानामपि योगभाजां 
नेमित्तिकानासुपदिश्यते तु । 
शिवाविरावेरशिवे शिवञ्च 
सुनििता्ै मुनिसच्छतेन ॥ 
करोति फे फे इति सब्ब दिश 
यदा तदा खानवि्ातयुदे 
शिवा विधत्ते चुधिता त्वखंख्यान् 
रौद्रान् स्रान् मुञ्चति चेदुपेचाम् ॥ 
निरन्तरं रौति विदित्त दिल 
समन्द कारुखरवातुरा चेत् । 
अपत्यमोदेन यदा शृगालौ 
त्यक्चस्य इ सा कथितेह तज्ञ : ॥ 
खित्वा प्रदौषे ककुभो विभागे 
ज्वालामुखो फेत् कुरुतेऽतिरौद्रम् । 
ग्रः<4 तस्य प्रकरोति नाशं 
तस्याथवा तिष्ठति यस्य मध्यं ॥ 
ग्रामस्य मध्य समवाप्य यस्य 

ज्वालासुण्ठो मुञ्चति फेत्क्ततानि। 
स शून्यतां गच्छति निश्चयेन 
लोकस्य वा स्यादसुख प्रभूतम् ॥ 
ग्रामान्तिके सप्त दिनानि यावत् 
महाभयोत्पादि तफेत्क्षलानि । 
विरौति चेत्तत् कुरूते ख्गालौ 
तद्ासिलोकस्य भयं प्रभूतम् ॥ 
मध्य दिने यावदहानि पञ्च 
शिवा समोपे नगरसय तस्य 
विरौति घातं विदधाति यस्य , 
भयञ्च वद्धि प्रभवं प्रभूतम् ॥ 
पञ्चादेराव्राणि कथश्चिदेषा 
क्र.रारवा व्याहरते गालो । 
यसयान्तिके तं बहवो इटठेन 
मुष्णन्ति चौरा जनसन्रिवेशे ॥ 

शिवा 
स्थानस्य यस्योपगता समौपं 
दिनानि पञ्चोच्रति प्रभावे । 
स्वरेण रौद्र खृगालभाया 
स्यात्तत्र इानिमहतौ नराणाम् ॥ 
सुरदितस्यापि मनुष्यलक्ते 

` ` मामस्य शोषं ग्रहणं विधत्ते । 
व्यं दिनानां दिवसावखाने ` 
शिवा रटन्ति परुषस्वरेश ॥ 
दिचारटन्ति सकलासु रौद्र 
भ्रमत्यखिन्रा परितः पुरश्चेत्। 
खगालभाया खलु तदुनब्रवीति 
युद महनत्तत्र महाभिघातम् ॥ 
ज्वालां विसुच्चत्यतिरौद्रनादा 
समाकुला धावति या समन्तात् । 
कौमारकं या जनयत्यकस्मात् । 
कुबथाच्छिवा सा युवराजपातम् ॥ 
रोमोद्मं या जनयत्यकस्मात् 
फ इत्यतिक्रररवा नराणाम् । 
मूतर पुरोषन्तु तुरङ्गमाणां 
खा सर्व्वं दा स्यादशिवा थिवेह ॥ 
तरङ्गिणो रोधसि सौस्यरूपां- 
स््रोन् पञ्च वा मुच्यति या निनादान् । 
शिवां शिवां तां दृपतिलदावरीं 

. बन्देत देवौमभिवन्दनोयाम् ॥ 
श्मशानभूमौ दिनमध्यभागै 
मध्यं रजन्धाः खग्टदप्रदेशे । 
या रौति तस्यै बलिमर्धययुक्ना 
भक्तया प्रदद्याद्यदि भद्रमिच्छत् ॥ 
सर्व्वंषु कार्येषु समुद्यतेषु 
बलिः शिवाया विनिवेदनौयः। 
ग्टह्वाति यग्धिन् विषयेऽभ्य् पेत्य 
देषो बलिं जल्पति तत्र सिम् ॥ 

इति यओौवसन्तराजे शिवारते सथानखितप्र- 
करणं पञ्चमम् ॥ *॥ 

“कथ्यते दलि विधानमिदानीं 
शाकुनागममतेन शिवायाः। 
दिव्यमन्बलिवाधितदोषं 
साधिताखिलसमृद्यतकायम् ॥ 
शून्यालयं रुद्रग्टद्वं शमशानं 
चतुष्यधं माद गं जलान्तम् । 
बन्ध्यावनिश्चत्वरमेवमाद्या 
बलिप्रदानाय मताः प्रदेशो; ॥ 
तेषाच्च मध्यादुचितप्रदेशे ` 
विशोधितं मर्डलिकं विदध्यात् । 
पौराणिकञ्चोकपरोक्तिताया 
०५०५०००० ॥ 

श्रत्यन्तजों बन््यायाञ्च विशेषतः । 
रोगात्तनवसूलाया न गोर्मोमयमा हरेत् ॥ 

तस्मिन् विचित्र विततं विदध्यात् 
पिष्टाक्तकेनाष्टदलं सरोजम् । 
संपृजयेत्तत् 
क्रमेण सर्व्वानपि लोकपालान् ४ 



।  भक्घा रौति यदेशान्यां मुखमुत्तोल्य सुरम् । 

शिवा 

मध्ये सुनः पञ्चभिरभ्युपेता 
शिवान्विता पिष्टमयो प्रसन्ना । 
पज्या शिवा तुष्यति भक्तियोगात् 
प्रभूतपुष्यात्ततधपदौपैः ॥ 
साज्यगुडौदनमाषकुलल - 
यावकपूपलिकामिषमदयेः । 
संथतिरव्र नरासनमाचं 

बददिमता बलिकर्मखि काया ॥ 
प्राप्याष्टमीं वाध चतुद शीं वा 
संमन्त्रा मन्वण'च सप्कत्वः। 
बलिं शिवाया निशि निश्चयेन 
दद्यान्मनुष्यो यदि भद्रमिच्छेत् ॥ 

अव्र मनः! ॐ शिषे ज्वालामुखि बलिं 
गणहा ग्टहाण इ फट् सखाहा ) ॐ शिव 
शिवदूति भगवति चण्डं इदमष्य ` बलिलोला 
समुचितं गृहाण गहाण अागच्छ भागच्छ 
वायुवेगेन शभं कुरु कुरु खाहा । इत्यष्य - 
मन्व: । बलिटानाय मन्त्रान्तरम् । ॐ नमो 
भगवति एनं एनं बलिं गहन गहन ॒गन्धपुष्य- 
धपदोपादिकं दह दह पच पच घोररूपिणि 
भो भगवति पिबत पिबत खाहा। 

खतस्य मन्तरहितयस्य मध्या- 
टेकेन केनाप्यभिमन्रणोयः। 
बलिः शिवायाः सुमहाप्रभावं 
णरथक एध् मन्तरयुगं यदेतत् ॥ 
ताम्बलवस्त्राघनदत्तिणाभि- 
नेमित्तिकं शाङनशास्त्रदत्तम्। 
प्रपूजवेत्तत्र भवत्यभोषट- 
माचायवर्ये परितोषिते डि ॥ 
श्रव षिकावद्धिक्रतान्तरदर- 
धिष्टयानि पूर्व्वातितयेन सार्चम् । 
च्यष्टाञ्च सन्यज्य विरौति येद् 
खेयस्करो जम्बकगीदिनौो सा ॥ 
हितैषिणो सव्व समौदहितेषु 
देवो भवानो भुवि फेरवा च । 
क्ताधिवामा कपया सत्व 
शिवारते तेन यतेत विदान् ॥” 

इति ओरौवसन्तराजशाकुने सदागमएथशोभने 
समस्तसत्यकौतुके विरचितं शिवारुतं षष्ठम्॥४ 
श्रध ताज्विकशिवाबलिः। तदुक्तं कुलचृड़ामरणौ 
“विच्वमूले प्रान्तरे वा श्मशाने वाध माघकः। 
मां सप्रधानं नैवेद्य सन्ध्याकाले निवेदयेत् ॥ 
कालि कालौति वक्तव्य ततः साशिवरूप्रिणौ 
पश्रूपा समायाति परिवारैः सह ॥ 

तदैव मङ्गल तस्य नान्यथा कुलभूषण ॥ 
अवग्यमन्नदानेन नियतं लोषयेच्छिवाम् । 
नित्यश्राद्वं तथा मश््यावन्दनं पिदढतपंणम् ॥ 
तयेव कुलसेव्यानां नित्यता कुलपूजने । 
यश्रूपां शिवां देवों यो नाञ्च यति निजने ॥ 
शिवारावेण तस्या शु सव्वं' नश्यति निशितम् । 

, पं, शगालः । इति राजनि र्टः ॥ 

१०१४ 

शिवाव 

| शापं दत्वा च शिवा रोदिति निजेने॥ 
एकया भुज्यते यव शिवया देव सैरव । 
तब्रेव सव्वं शक्तीनां प्रतिः परमदुलभा ॥ 
पशशक्तिः पत्तिशक्तिनेरशक्तियेधाक्रमात् । 
पूजनात् हिगुणं क मङ्गलं साधयेत्ततः ॥ 
तेन स्वं प्रयत्ने न कन्तव्यं पूजनं मत् । 
राजादिभयमापने देशान्तरभयादिके ॥ 
भाशभानि कम्प्राणि विचिन्त्य बलिम इरेत्। 
ग्द रेवि महाभागे शिषे 
शभाशुभफलं व्यल ब्रूहि ह्न बलिं तव । 
एवमुच्चाय दातव्यो बलिः कुलजनप्रियः ॥ 
यदि नो भुज्यते वस तदा नैव शुभं भवेत् । 
शभ यदि भवैत्तव भुज्यते तदशेषतः । 
एवं श्रात्वा महादेव शान्तिख्स्ययनं चरेत् ॥ 

शति तन्वाः ॥ 
, क्र, (शिवस्याचि कारणत्वेनाख्यस्येति। 

अच् । ) रद्राम्! इति राजनिचं ण्ट ॥ 
(ग्रस्य विवरणं शद्रा चचशब्दे द्रष्टव्यम् ॥) 

1, स््ो, वंशपत्री । इति भावप्रकाशः ॥ 
शिवात्मकं, क्तौ, (शिवः सुखकरः भाका स्वरूपो 
यस्य ।) सैन्धवम । इति राजनिघं ण्ट; ॥ शिव- 
मये, वि ॥ 

शिवान, स्त्री, ( शिवस्य भाया । यदा, शिवं 
मङ्लमानयतौति। श्रा+नौ+डः। गौरा- 
दित्वात् ष् ।) दुगा । इति लोकप्रसिदिः ॥ 
जयन्तोठत्तः । इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

शिवाप्रिय, पु, (शिवायाः प्रियः ।) रागः । इति 
वि काण्डशेषः॥ शिवस्य शिवाया अप्रियवस्तुनि 
शिवाया वज्ञमेचत्रि॥ 

शिवापौडः, पुं. (शिवस्यापौड इव ।) वकस: । 
इति राजनिघ र्टः ॥ शिवाशिवयोः शेखर ॥ 
गरवाफला, स्रो, ( शिवाया इव फलमस्या; । ) 
शमी ठच्च: । इति राजनि खटः ॥ 

शिवारातिः, परं, (चिवायाः खगालस्यारातिः।) 
कुकर: । इति शब्दमाला॥ शिवाशिवयोः 
शवालयं, क्गी, (शिवा अालौयतेऽचरे ति। भा + 
लो + अच् । ) शानम् । इति इारावलो ॥ 
(यथा, कथासरिक्छागरे । ३।२२। 
“बल्यर्थं युद्यमानौ च पुख्ये शृन्ये शिवालये | 

शिवालयः, पं, (शिवायाः शिवस्य वा आलयः।) 
रक्रतुलसो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ शिवश्च 
गम् । यथा, रामाञ्चैनचन्द्रिकायाम् । 
चन्द्रस्य हे तीथे सिद्क्ेते शिवालये । 

मन्तमाव्रप्रकथनमुपदेशः स उच्यते ॥ 
इति तिध्यादितक््वम् ॥ 

(ब)वलिः, पं, (शिवाभ्यो दौयमानो वलिः।) 
राजौ शिवादेयमांखप्रधाननेवेद्यम् । यथा । 
अथ शिवावलिः । कुलचूडामणौ । 
विखमूले प्रान्तरे वा शाने वापि साधकः 

मांखप्रधाननेवै द्यं खन्ध्याकाले निवेदयेत् ॥ 
जपपूजाविधानानि यक्किञ्चित सकतानि च। 

(8 7 

शिविः 

पशरूपधरायाति परिवारगणेः सद ॥ 
भुक्ता रौति यदेश्यान्धां मुखमुत्तोख्य सुखरम्। 
तदेव मङ्गलं तस्य नान्यथाकुल भूषण ॥ 
अवश्यम न्रदानेन नियतं तोषयैच्छछिवाम् । 
नित्यश्रां तथा सन्धयावन्दनं पिढतर्पणम् ॥ 
तथैव कुलसेव्यानां नित्छता कुलपूजने 
पशरुपां शिवां देवों यो नार्चयति नि््लंने ॥ 
शिवारावेण तस्याशु सव्वं नश्यति निचितम् । 
जपपूजाविधानानि यक्किञ्धित् सुक्षतानि च ॥ 
ग्टहोत्वा शापं दत्वा च शिवा रोदिति निच्ने। 
एकय। भुज्यते यव शिवया टेव भेरद ॥ 
तत्रेव सर्व्व शक्लोनां प्रौतिः परमदु्गभा । 
पश्चशक्तिः पकतिशक्तिर्नरशक्तिय थाक्रभात् ॥ 
पूजनात् दिगुणं कम मङ्गलं साधयेत्ततः । 
तैन सव्वं प्रयत्नेन कन्तव्यं पूजनं महत् ॥५॥ 
राजादिभयमापनत्रे देशान्तरभयादिके । 
शभाषटभानि कमणि विचिन्त्य बलिम हरेत् ॥ 
ग्टद्ध देवि महाभागे शिषे कालाग्निरूपिखि। 
एभाशभफलं व्यक्त ब्रहि ग्न बलिं तव ॥ 
एवमुच्वाय दातव्यो वलिः कुलजनप्रियः । 
यदि न भुज्यते वच्छ तदा नैव शभ भवेत् ॥ 
शुभं यदि भवेत्तत्र भुज्यते तदशेषतः। 
एवं ज्ञात्वा महादेव शान्तिखस्ययनं चरेत् ॥ 
नेवेदयोपरि म्रूलमन्म्टोत्तर शतं जघ्चा वलिं 
दद्यादिति शेषः । ।* इति तन्वसारः ॥ 

:, सौ, जयन्तौहचः । इति शब्द् 
चन्द्रिका 

शिवाद्धादः, पं, (शरिवस्याद्कादो यस्मात् ।) वक 
इचः । इति राजनिघ ण्ट: ॥ शिवस्यानन्दख ॥ 

जिवाद्का, खौ, (शिवेन भाद्रवा यस्याः) दद्र 
जटा इति राजनिघ ण्ट; ॥ शिवनामके बि, ॥ 

:, पुं, हंसपद; । इति विकाण्डगेषः ॥ 
भूष्हच्चः । राजविशेषः। स च उशोनरराज- 

। इति भेदिनौ ॥ तस्य चरित्रं यधा.- 
मैत्रेय उवाच । 

शृणु राजन्! प्रवच्यामि समांसं शिविना यथा 
स्माथ दक्ववान् सत्यं पुरा श्रौगोनरो युवा ॥ 
सत्यदानरतं ज्ञात्वा शिविमिन्द्राणशएक्षणो । 
जिन्नासाथं समेयातां वत्तमाने मडहाष्वरे ॥ 

कपोतस्तु उरिण्येन पुरःसरः । 
शरणार्थो महोपलं निनिन्धे भयविद्भलः ॥ 
ब्राहि भां एचिवौपालेत्यवदत् श्येनजाद्यात् । 
ख तमाश्वाञ्चयामाख कपोतं शरणागतम् ॥ 
राजानमुपगम्याथ श्येनः प्रोवाच संखंदि । 
वचनं गृण भ राजन् ! चधात्तस्य बुटुम्बिनः ॥ 
धमौलानं त्वामा एथिव्यां खष्व पार्थिवाः । 
तिर कथं कानी कर्तुमिच्छसि पार्थिव ॥ 
सर्व्वं स्य सम्पदः खार्यः सपरा्थास्तु कस्य चित्। 
परार्था भवतो नित्यं सफलस्य तरोशिव ॥ 
नोपकारपरेऽप्य वसुपकारपरो जनः । 
अपकारपरेऽपि त्वसुपकारपरः खदा ॥ 
ममेव विहितो धात्रा भच्योऽयं लं ससुत्ख्न । कालि कालोति वक्ष्ये तच्रोमा भिवरूपिथो। 



शिविका 

ख श्येनमाइ संप्राघस््राणार्थो सन्निधा मम ॥ 
तस्मात्तवादं न समपं यि 
कपोतकं श्येन यदव युक्तम् । 
त्वं मन्यसे तत् करवाणि सर्व्व - 
खते कणोतात् खलु सत्यमवर ॥ 

तुभ्य हि सुमहद्राज्यं प्रयच्छामि विहङ्गम । 
यथा कामयसे चान्धदल्नेयित्वा कपोतकम् ॥ 
श्येनः प्राह किमेतत्ते प्रौ तिरासोत् खगे हृदा । 
कथच्धिदस्य तुल्यानि खमांसानि प्रयच्छमे॥ 
राजौ तमब्रवोदुष्टो यश्च मांसानि याचसे! 
एतद्यच्छामि ते सद्यः खमांसं तुलया एतम्॥ 
एवमुक्ता खमांसानि कपोतेन समं दपः । 
उतक्घत्य तो लयामास प्रद्ृष्टो मनसा ततः ॥ 
तुलया ध्रियमाणस्तु कपोतो व्यतिरिच्यते । 
पुनओोतृक्लत्य मांसानि ततः प्रादात् स पार्थिवः 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं कचित् । 
ततः प्र्तौणमां सोऽपि साधुः सुखयते परम् ॥ 
यदा तेन न तुल्यं तत् स तुलामारुहत् खयम् 
अन्तःपुरस््नौषु न राच्ये न च जोविते ॥ 
करुणासक्तचि चेन तेनापेत्ता कता कचित् । 
परदुःखातुरा नित्यं खसखानि मडहन्त्यपि ॥ 
नापेक्षन्ते महात्मानः सव्वभूतदहिते रताः । 
फराधमुद्यताः सन्तः सन्तः किं किं न कुवते ४ 
तादृगप्यम्बुषेव्वारि जलदे स्तत् प्रपोयते । 
एक एव खतां मार्गो यदङ्गोकतपालनम् ॥ 
इइन्तमकरोत् क्रोडे पावकं यदपां पतिः। 
प्रात्मानं पौ इयित्वापि साधुः सुखयपे परम् ॥ 
छादयन् तापितान् हन्तो दुःखच्च सहते सख्यम् 
अथ तस्मिन् समारूढं पुष्यवषें पपात च ॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुलामौथोनरे दषे । 
ततस्तस्य तदा ज्ञात्वा वाक्छं चेतदभाषत ॥ 
शक्रः खरूपमस्थाय धरये रान्न: परिखितिम्। 
इन्द्रोऽहमस्मि भद्र ते कपोतो इव्यवाइन्ः ॥ 
जिन्नासमानौ तवां राजन्निमं यच्नसुपागती । 
महाकारुणिकेनेह यत् कतं तत् सुदुष्करम् ॥ 
नव पूवव पा्चक्र न करिष्यन्ति चापरे, 
यत्ते मांसानि गावरेभ्यः समुत्कछत्तानि पाथिव ॥ 
एषा ते शाश्वती कौत्तिर्लो काननुभविष्यति । 
दिष्यरूपधरश्चं व पालयिला महीं चिरम् ॥ 
सर्व्वान् लोकानतिक्रम्य ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
एव मुक्ता तमिन्द्राम्नो जगमतुखिदशालयम् । 
राजा तु क्रतुमिष्टा तं मुमुदे देवतां तदा ५“ 
इति वद्किपुराणे शिवेरपाख्याननामाध्यायः॥ 

भिविका, स्ल्ो, (थिवं करोतौति। चिव + शिच् 
ततो खल् । टापि अत इतम् ।) यानविशेषः । 
भं पान् इति ख्यातः । इति भरतः ॥ दुलो इति 
पालको इति च भाषा । तत्पयायः। याप्य- 
यानम् २। इत्यमरः ॥ शिवौरथः ३। इति 
इहारावलौ ॥ तद्ानविधियंधा-- 

वह्किरुवाच । 
“णु तावन््होपाल महादानमनुत्तमम् । 
येन वै दत्तमात्रेश मुच्यते नरकाणवात् ॥ 

१०६ 
शिबिरं 

मार्गथोरचे शमे पके समुपोष्य हरेर्दिने । 
माघफ़ाल्गुनयोर्व्वापि वेथाख्खस्य शरत्सु च ॥ 
इादग्यां इरिमभ्यच्चं कलसो परिसं खितम् । 
शिविकां चक्रवंगोलां ऋजुदारुमयीं तथा ॥ 
भ्रानोय सच्निधिं विष्णोः शुभ्चच्छव्रसमन्विताम् 
संभरष्य च सगेर्षटुकां जागरं तवर कारयेत् ॥ 
विद्याभिजनसखम्पन्नविदण्धे शास््रवित्तमम्। 
भ्राज्नासारं शुचिं द्रत्तं कलव्रापत्यभूषितम् ॥ 
प्रातः सभायमभ्यचख वासोभिः खशभूषणेः । 
उपानच्छरिकां खङ्कां पटकञ्च कवेगुकाम् ॥ 
अ्रादशस्थगिकां पानोयपावं कांस्यभाजनम् । 
चत्वारो हषभा देया धेनवः शभलच्षणाः ॥ 
भिविकावाहकानान्तु तथा चस्य धारके । 
इत्ति्दवा तथान्रद्च वर्षान्न ब्राह्मणस्य तु ॥ 
वर्धे वर्षे पुनदयं ब्राह्मणस्य तदैव तु । 
हत्तिरेव त्वसम्पत्तौ वघ वर्षेऽपि वार्भिको ॥ 
इहामुत्रातपव्ाणं कुर् केशव मे प्रभो । 
त्वद्रौणनाय मे दत्त शास्त्र विद्ब्राह्मणाय बे ॥ 
यत् प्रभो शिविकां देव प्रोतो भव जनाद न । 
दत्तवान् न्नानविदुषे सपल्नो काय पुचिणे ॥ 
सुरापस्तेयलस्सङ्गो ब्रह्महा गु रतल्यमः । 
शिविकादानमाडइात्मयात् मुच्यते नाच संशयः॥ 
पिढपच्चा्राढपन्तान् पन्नोपक्चां स्तथैव च । 
भरातानं बन्धुपक्तांश्च तारयेन्नरकाणंवात् ॥ 
मुक्ता स विपुलान् भोगान् इहामुत्र सुखप्रदान्। 
सपन्नोकः. सुपिदटको विष्णुसायुज्यमस्र ते ॥* 

इति वह्किपुराे शिविकादानाध्यायः॥ 
| पु, महादेवः । इति शब्दरत्रावलो॥ 
शिपिविष्टशब्दार्थोऽप्यत्र ॥ 

शिविरं ज्ञो, (शेरते राजबलान्यच। शोङ खम्रे + 
बाइलकात् किरचप्रत्ययेन साधु । इत्युणादि- 
त्तौ उच््वलदत्तः ।१।५४ 1) निवेशः । इत्य- 
मरः॥ इ अागन्तुकसंन्यवासे। कटके इत्यन्य । 
परस्य सूलस ने इव्येके । इति भरतः ॥ 
*शिविरन्तु निदेशे च क्रौवन्तु युदवेश्मनि ॥ 

इत्युणादिकोषः ॥ ५ ॥ 
अथ शिविरलक्तणम् । 

शौभगवानुवाच । 
“शिविरं परिखायुक्तमुचैःप्राकारवैष्टितम्। 
गुक्दादशदारच्च सिंहदारपुरस्कतम् ॥ 
युक्त चितेबिचिवेशच छतरिमेख कपाटकोः। 
निषिदहक्चर हितं प्रसिद्ेख पुरस्कृतम् । 
सुलत्तणं चन्द्रवेधं प्राङ्गणश्च तथेव च ॥ 
तत्र विदहितनिषिदकाष्ठे यथा, 

विष्कारुरुवा च । 
कस्य कस्य तरोः का व्रशस्तं शिविरे 

अमङ्गलच्च केषां वा सवै मां वक्षुमहंखि ॥ 
खौ भगवानुवाच । 

अाखमे नारिकैलख गृहिणाच्च धनप्रदः । 
शिविरस्य यदौथाने पूवव पुच्प्रदस्तरः ॥ 
सव्व व्र मङ्गला तङ्राजो मनोहरः । 
रसालठच्तः पूव्व स्मिन् णां सम्पग्मदस्तथा ॥ 

भिविरं 

शभप्रदश्च सव्व व्र सुरकारो निशामय। 
विख पनसद्येव जम्बोरो वदरो तथा ॥ 
प्रजाप्रदश् पृव्वस्मिन् दक्िणे धनद स्तथा । 
सम्यग्मदञ् सव्व व्र यतो हि वते गृहो ॥ 
जम्ब ठक्त्च दाडिम्बः कद ल्यास््रातकभ्वथा । 
अन्धुप्रदञ्च पव्वस्मिन् दत्तिणे मिवदस्तदा ॥ 
सव्व वर शभदञ्च व धनपुच्तशभप्रदः । 
इर्षप्रदो गुवाक दक्िणे पञ्चमे तथा ॥ 
ईशाने सुखदे व सव्वं वैवं निशामय । 
सर्व्वत्र चम्पकः शो भुवि भद्रप्रदस्तथा ॥ 
भरलावु्ापि कुञाण्ड' मायाम्ब ख सुकामक 
खल्लूरो ककटो चापि शिविरे मङ्गलप्रदाः ॥ 
वास्तकः कारवेज्ञख वात्ताकुञख्च शभग्रदाः। 
लताफल्च शुभदः सव' सर्वत्र निितम् ॥*॥ 
प्रशस्तं कथितं कारो निसिदञ्च निशाम्य । 
वन्यहक्चो निषिदश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ 
वटो निसिहः शिविरे नित्यं चौरभयं ततः । 
नगरेषु प्रसिद्श्च दशंनात् पुणदस्तथा ॥ 
हे कारो तिन्तिडोहन्नो यन्नात्तं परिवल्जेय } 
शरेण धनहानिः स्यात् प्रजाहानिर्भवेत् धर. वम्॥ 
विविरेऽतिनिषिदश्च नगरे किञ्चिदेव च । 
न निषिद्धः प्रषिद्वश्च नगरेषु तथा पुरे ॥ 
वाख्यामतिनिषिदश्च प्रान्नस्त परिवञ्न येत् । 
खत्न रख डडखंव निषि: शिविरे तथा ॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च प्रामेषु नगरेषु च । 
इत्तश्च चनकादौनां धान्यच्च मङ्गलप्रदम् ॥ 
ग्रामेषु नगरे चापि शिविरे च तथैव च। 
इच्लुहत्त्च शुभदः सन्ततं गुभदस्तथा ॥ 
अशोकञ्च शिरोषश्च कदम्ब शभप्रदः। 
कञ्च हरिद्रा शुभदा शुभद खाद्रकस्तथा ॥ 
इरोतको च शुभदा ग्रामेषु नगरेषु च ॥ 
न वारां भद्रदा नित्यं तथा चामलकौ र वम्॥ 
गजानामख्ि शभदमशखानाच् तथेव च । 
कल्याणसुच् वसां वास्तौ खापनकारिणाम्॥ 
न श॒भप्रदमन्ये षासुच्छन्रकार णं परम्। 
वानराणां नराणाच्च गहभानां गवामपि ॥ 
कुक्राणां खगालानां माव्लाराणामभद्रकम् । 
मेटकानां शूकरानां सव्वं षाञ्चाशभप्रदम् ॥ 
ईशाने चापि पूवं स्मिन् पथिमे च तथोत्तरे । 
शिविरस्य जलं भद्रमन्यवराशुभमेव च ॥१॥ 
दों प्रखे समान न कुब्धाऋअन्दिरं वधः । 
चतुरे श्ण्े कारो ग्टहिणां धननाशनम् ५ 
दौ्॑प्रस्थः परिमितो नेतराह्ग नापि संतम् । 
शून्यं न रहितं भद्रं शून्य शृन्यप्रद' कृणाम् ॥ 
प्रस्थे हस्तदयात् पूर्वं दघं इस्तव्रयं तथा । 
ग्टहिणां शुभदं दारं प्राकारस्य ग्हस्य च । 
न मध्यदेथे कत्तव्य किञ्चिद्य.नाधिके शुभम् ॥ 
चतुरस्र चन्द्रवैधं शिविरं मङ्गलप्रदम्। 
अभद्र सूयबेधश्च शिविरं मङ्गलाप्रदम्। 
अभद्रदं सूर््यंबेध प्राङ्गनच्च तथेव च ॥ 
भिविराभ्यन्तरे भद्रा ख्यापिता तुलसो कृशाम् । 
धनपु्नप्रदातौ च पुण्यदा इरिभक्तिदा ॥ 



शिशिरः 

प्रभाते तुलभीं दृष्टा खणदानफलं लभेत् । 
मालती युधिकषा कुन्दमाधवो केलको तथा ॥ 
मागीशरं मल्लिका च काञ्चनं वकुलं शभम् । 
अपराजिता च सुभदा तेषामुद्यानमो ष्ठितम् ॥ 
पूव च दचिणे चेव शुभदं नाव संशयः । 
ऊद्वं षोडशदस्तेभ्यो नेमं कुर्व्याद्ग्हं गो ॥ . 
दं वियति इस्तेभ्यः प्राकारं न शभप्रदम् । 
खूवरधारं तैलकारं खण कारच्च होरकम् ॥ 
वाटौमूले ग्राममध्वं न कुर्य्यात् खापनं बुधः । 
ब्राह्मणं चचियं वेश्यं सच्छटद्रं गणकं शएभम् ॥ 
भट वेद्यं पुष्यकारं स्थापयेत् शिविरान्तिके ॥५ 
प्रस्थे च परिखामानं शतदस्तं प्रशस्त कम् । 

` . परितः शिविराणाञ्च गन्भीरं दशस्तकम् ॥ 
` सङ्ग तपू्वकञ्चौव परिखादारमोख्ितम् । 

शत्रोरगम्यं मित्रस्य गम्यमेव सुखेन च ॥ 
शाल्पमलोनां तिन्तिडौनां डिन्तालानां तथैव 

च। 
निम्बानां सिन्धूवाराणां उड्म्बराणामभद्रकम्॥ 
धुस्त राणां वटानाच्चाप्य रण्ड़ानामवाच्कितम्। 

एतेषामतिरिक्ञानां शिविरे काष्टमोखितम् ॥ 
इच्च वच्हतकं दूरतो वजंयेद्बुधः । 
पुच्चटारधनं इन्यादित्याहइ कमलोद्भवः ॥ 
इति ब्रह्मवैवर्ते योक्ष्णजन्म खण्ड१०२अध्याय 

शिवीरथः, पु, याप्ययानम्। इति इारावलो ॥ 
शिषैष्टः पु, ( शिवस्य इष्टः । ) वकडहच्तः । इति 
राजनिघं खट; ॥ शिवप्रिये, वि ॥ 

शिवेष्टा, स्न, ( शिवस्य इष्टा प्रिया । ) दूव्वां । 
इति राजनि ण्ट: ॥ 

शिशिरः, पुं, ( शति इतस्ततो गच्छतोति । 
शश + किरच् प्रत्ययेन साधुः । ) दिमः। इति 
मेदिनौ ॥ ( विष्णुः । यथा, महाभारते । \२। 
१४९ । ११०। 
“शब्दातिगः शब्द् सहः शिशिरः | 

शिथिरः, पुं, क्तौ, (शति गच्छति ठक्तादिशोभा 
यस्मात् । शश + “अजिरशिशिर शिथिलेति 1” 
उणशा० १।५४। इति किरच प्रत्ययेन साधुः ।) 
ऋतुविशेषः । इत्यमरः ॥ स तु माघफालुन- 
मासदयात्कः । तत्पायः । कम्पनः २ शोत 
2 हिमक्ूटः ४ कोटनः ५। कचित् पुस्तके 
कोटनस्थाने कोडव इति पाठः । इति राज- 
निषच्टः॥ तत्कालोनजलगुणा जलश्एब्ट 
द्रष्टव्याः ॥#॥ तत्र जातफलम् ॥ 

“मिष्टाब्रभोगो मधुरप्रणादो 
कलव्रृच्चादियुतः च्ुधात्तः । 
क्रोधो सुधोखारुकलेवरख 
यस्य प्रसूतिः शिशिराभिधाने ॥” 

इति कोष्टोप्रदोपः ॥+1 
तच व्णनोयानि । करौयधुपः कुन्दः पद्मनाडइः 
शिशिरोत्कर्षखच। इति कविकल्पलता ॥५॥ 
अस्व गुणाः ! 1 

“चिधिरं शोतलं ह्यं ओोतं वातप्रकोपणम् ।” 
इति राजवङ्ञभ; ॥ 

१०७ 

शिशुकः 
अपिच। 
“शिशिरः शोतलोऽतौवरूक्लो वाताग्नि- 

वर्धनः ।“ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

शिशिरः, वि, (शश श्रुतगतौ + किरचप्रत्ययेन 
साधुः ।) शोतगुणयुक्तः । यथाह अमरः । 
“श्ोतं गुणे तददर्थाः सुषोमः शिशिरो जडः । 
तुषारः शोतलः शोतो हिमः सप्तान्य- 

लिङ्गकाः ॥” 

(यथा, रघुः । १४ । २। 

“श्रानन्द्जः शो कजमशयु वाष्य- 
स्तयोरशोतं शिशिरो बिभेद ॥) 

भिशुः, पुं, (श्यतोति । भो + “शः कित् सन्वञ्च } 
उणा० १।२१। इति डः ।) बालकः । तत्- 

पयायः । पोतः २ पाकः २ भर्भकः४ डिग्धः५ 
णकः & शावकः 9 । इत्यमरः ॥ शावः ८ । 
अभः < शिशकः १० पोतकः ११ भिष्टकः १२ 
इति शब्दरन्रावलो ॥ गभः १३॥। इति जटा- 
धरः ॥ तस्य लच्षणादि यथा । बद्शातातपः। 
“शिशोरमभ्युच्तणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मतम् । 
रजखलादि संस्पृश्य खातव्यन्तु कुमारकः ॥ 
प्राक् चुडाकरणादालः प्रागत्रप्राशनाच्छिशुः। 
कुमारस्तु ख विन्न यो यावन््ौच्ौ न बन्धनम्॥ 
इति गोपालन्धायपञ्चाननङतस्मृतिनिणंयः ॥ 
अपिच। 
“चतुर्थाद्छ राद यावदष्टौ समा वयः। 
शिशोत्रतं प्रकुव्व न्ति गुरुखम्बन्धिवान्धवाः ॥ 

इति ब्रह्मपुराणव चनम् ॥ 
^“ज्ञातमाव्रः शिशस्तावत् यावद्टौ समा वयः। 
सहि गभंसमोन्नयो व्यक्तिमाचप्रदशेकः॥ 
भच्यामच्यं तथा पेये वाच्यावाच्ये तथान्ते । 
तस्मिन् काले न दोषः स्यात् स यावन्रोपनो- 

यते ॥” 
इति मनुवचनम् ॥५॥ 

तस्याध्यापनक्रमो यथा,-- 
“प्राङ्मुखो गुरुरासोनो वरुणाभिसुखं शिशम् 
भध्यापयेच् प्रथमं दिजाशोर्भिः प्रपूजितम् ॥* 

इति मलमासतत्छ छदस्म तिवनम् ॥५॥ 
शिशुप॒च्चं त्यक्ता प्रत्रज्याखमनिषेधो यथा, 
“मातरं पितरं हदं भायाश्चेव पतिव्रताम् । 
भिशुञ्च तनयं हित्वा नावधूताखमं ब्रजेत् ॥ 

दति महानि्व्वाणतन्तरम् ॥ 
अन्यद्ालशष्दे द्रष्टव्यम् ॥*॥ (कुमारः । कार््ति- 
कयः यथा, महाभारते । ₹३।२२१ )8। 

“गिः शोघ्रः शचिख्चण्डो टोषव्णः ुभा- 
नन्: ॥*)} 

शिशुकः, पु, (शिशोरिव प्रतिक्ततिः। शि + 
इवार्थे कन्!) जलजन्तुविशेषः। गुश्ुक् इति 
भाषा । तत्पायः! उलपौ २। इत्यमरः ॥ 
इ उपल इति ख्याते ्रति चञ्चले मद्यं । शिश 
माराक्षति्मव्छमेदः उलपौ । इति कलिङ्गा- 
दयः । शोश इति ख्यातो मत्छमविशेषः उलपो 

शिशयपा 

त्यन्ये । भगाल इति ख्याते इत्येके ) शिश्युमार 
एव उच्यते इति सव्वेखम् । तथा च रत्र 
कोषादौ ुलुपो शिश्मारः स्यादुलुपौ शि्ठक- 
स्तथा ।` ऊद्धं लुम्पति भ्वाम्यति उलपो लुपल 
शप्रजौ छेदे उत्ूर्व्व : यद्रादित्वाख्िन् मनो 
षादित्वात् तलोपः लोरदीधिश्च दिद्धस्ोकारो- 
ऽपि। “शिश्कस्तृलुपो बालः प्रो्ठो तु सफरो 
इयोः ।' इति वाचस्पतिः! चुलुपौति चवगादि- 
पाठ इति कचित् । शिश्रिव शिकः । 
“शिश्कः शिश्मारेऽपि बालकोलुपिनोरपि ॥ 

इति द्रः ॥* 

इति भरतः ॥ अपि च। 
उलुपौ स्यादुलुपौव चुलुम्पौ चुलुक तथा । 

शिशुकखेति प्धायः शिश्माराकतौ भसे । 
कं्िदुत्पलमत्छा तु पव्ययोऽयं निगद्यते ॥ 

इति शब्दरब्नावलो ॥ 
“शिश्चकः शिश्मारथ सच ग्राहो वराहकः ॥ 

ति राजनिर्घण्टः ॥ # ॥ 
शिशिमारः। (यय, महाभारते ।१२।२९।२७। 
““कूम्पान् ककंटकान् नक्रान् मकरान् शिशु- 

कानपि ॥* ) 
बालकः । इति मेदिनो ॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे। २१।३९। 
“जिशकदयसंयुक्ता ब्राह्मणौ कापि दुगता । 
हारि खिता महाराज देवदशेनकाङ्किणो ॥*) 
वक्तविशेषः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

शिशगन्धा, स्तो, (शिशोगंन्धो यत ।) मश्जिका- 
विशेषः । यथा-- 
“लच््मोपतिलव द्ग स्यात् नोमालो नवमालिका 
गिशगन्धा मधुमज्ञो तथा करूणमह्नप्रथ ॥” 

इति शब्दमाला ॥ 
शिशुचान्द्रायणं, क्रो, (शिश्रिव चान्द्रायणम् । 
खल्पचान्द्रायणमित्यधंः ।) ब्रतविणेषः.। यथा, 
“चतुरः प्रातरश्रोयात् पिण्डान् विप्रः समा- 

हितः। 
चतुरोऽस्तमिते ख्ये शिश्चान्द्रायणं सृतम् ॥” 

इति मनुः ॥ 
शिता, स्तौ, ( शिशोभावः) शिश + तल् । ) 
शिश्त्वम्। शिशोरवखधा । इति जटाधरः ॥ 

शिश्वे, क्तौ, (शिशोर्भावः । शिश + त्व ।) शैश- 
वम् । इत्यमरः ॥ तत्पायः बास्यगष्टे दष्टव्यः॥ 

शिशिपालः, पु, चेदिदेशोयराजः। सतु छष्णन 
इतः । शिश्पालवधकाव्य माघेन क्रतमा 
तत्पायः । दमघौषसतः२ चैद्यः ३ चदि 
राड ४। इति जटाधरः ॥ शिश्पाल्लकः ५। 
इति विकार्डगेषः ॥ ( यथ, भागवते । ७ । 
१० २८। 
“ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ । 
रौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समौयतुः ॥” ) 
शिशिपालकः, पु, चिशपाल + खा्थे कन् । ) 
दमघोषसुतः। इति विकाणर्डशेषः ॥ कंलि- 
कदम्बहन्ः। इति शब्दचद्दरिका॥ (शिण 



विशुमा 

पालयतोति । पालि + णल् । ) बालकपालके, 
वि। 

रश्शएपालद्धा, [न्] पु, (शिशुपालं हतवानिति । 
हन् + क्िप 1 ) ओौक्लष्णः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

गिशभावः, पुं, ( िशोर्भावः। ) शिशुतम्। 
ताज्विकभावविद्धेषः। यथा,- 
“उक्तानुक्तञ्च यत्किचित् क्रियते मव्वंदा प्रिये । 
शिगुभावः इति ख्यातः सर्व्वतन्त्ेषु गोपितः ॥” 

ति तन्वम् ॥ 
शिशुमारः.पु (शिशून् मारयलोति । ख + णिच् + 
अण्।) जलजन्तुमेदः। शोष इति शशुक् 
इति च व्यातः। इत्यमरभरतौ ॥ ( यथा, 
वाजसनेयमडितायाम् । २४।३०॥। 
“नोलङ्गोः कमि: समुद्राय शिमारो हिमवते 
हस्तो ॥” *॥ ) अस्य पर्य्यायः शिश्कशब्दे 
द्रष्टव्यः शरस्य गणना गुणाश्च पादिशब्दे 

द्रव्याः ॥ तारात्मकाच्यतः। इति मेदिनो ॥ 
तदिवरणं यघा,-- 
-शिशमारम्तु यः प्रोक्तः स धरुवो यतर तिष्ठति। 
मच्निवेशञ्च तस्यापि खशुष्व मुनिसत्तम ॥ 
यदङ्का कुरूते पापं दृटा तत्रिशि सु्ते। 
लावत्यञ्चं व तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिषि॥ 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जोवन्त्यभ्यधिकानि तु । 
उत्तानपादस्तभ्याथ विज्ञेयोऽप्युत्तरो इलुः ॥ 
यत्तोऽधरशच विज्ञयो धर्मा मूर्डानमाथितः। 
हदि नारायणथास्ते अश्विनौ पूव्वपादयोः ॥ 
वरूणश्चाखचम। चेव पितरे तस्य सक्थिनो । 
श्र संवत्छरस्तस्य मिच्ोऽपानं समायितः ॥ 
पच्छेऽगिख्च मन्द्र कश्यपोऽथ ततो घ्रवः। 
तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम् ॥ 
इत्येष सच्निवेशोऽयं एयिव्यां ज्योतिषां तथा । 
डोपानामुटधौनाञ्च पञ्चतानाच्च को्तितः ॥ 
वर्षाणाञ्च नदोनाञ्च ये च तेष वसन्ति वै। 
तेषां खरूपमाख्यातं संत्चेपः ख्रयतां पुनः ॥ 
पदन्तु वष्णवः कायस्ततो विप्र वसुन्धरा । 
पद्माकारा समुद्ध.ता पव्व ताश्धयादिसंयुता ॥ 

ज्यो तपि विष्णुभेवनानि विष्णु- 
वनानि विष्णुविदिशो दिशश । 
नद्यः समुद्राश्च सएव सव्य 
यदस्ति यत्रास्ति च विप्रवय॥ 
ज्ञानस्वरूपो भगवान् यतोऽसा 
वगरेषमूत्तिर्न तु वस्तुभूतः । 
ततो हि शलाञ्िधरादिमेदान् 
जानोहि विन्नानविजश्भितानि॥ 
यदा हि शदं निजरूपसव्वं 
कश्य त्रानमयास्तदोषम् । 
तदा हि सङ्कल्यतरोः फलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभमेदाः ॥ 
महोघटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिकाचृणरजस्ततोऽप्यततः । 
लनं: सखकम्यस्तिमिताकनिधये- 

१०८ 
शिश्िदा 

इति विष्णुपुराणे २ अथे १२ श्रध्यायः ॥भा 
अपि च। ^केचिदेतव्नोतिरनोकं शिणमार- 
| संस्थानेन भगवतो वासुदवस्य योगधारणाया- 
मनुवण्यन्ति। यस्य पुच्छाग्रऽवाकशिरसः 
कुण्डलोभूतदेषस्य प्रव उपक्लप्तः। तस्य 
लाङ्गले प्रजापतिः भ्रगिनिरिन्द्रो धर्मी इति 
पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सक्षय: ॥ 
तस्य दक्तिणावत्तकुण्डलोभरूतशरौरस्य यान्य् 
दगयनानि दकिणपा््खं नक्तत्राणि उपकल्प- 
यन्ति। दक्तिणायनानि तु सव्ये यथा शिशु- 
मारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पाश्चयो सभयो- 
रप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति । पृष्ठं त्वजवोथो 
अकाशगङ्गा चोदरतः । पुनववश्ुपुष्यौ दङिण- 
वाम्योः ओोण्योराद्राच्नेषा च दक्तिगवामयोः 
पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्तिणवामयोर्नासि- 
कयोयघामंस्यं खवणयपूवाषाद़ दक्िणवामयो 
्लीचनवोधनिरामूलञ्च दक्िणवामयोः कणंयो 
मघादोन्यष्टनत्तव्राणि दक्षिणायनानि वाम- 
पाश्ववश्चिषु युद्नोत । वध्षिषु अश्धिषु । तथैव 
खगभोर्पादोन्यदमयनानि दक्िणपार््ेषु प्राति 
लोम्यन युच्ञोत। शतभिषा ज्येष्ठं स्कन्धयो 
दं ्तिणवामयो्न्सेत् । उत्तराहनावगस्यः अ्रध- 
। यमः मुखे चाङ्गारकः शनैश्चर उपशये 
दस्ति: ककुदि वक्तस्यादित्यो हदये नारा- 
यणो मनसि चन्द्रो नाभ्यासुशनास्तनयोरश्विनौ 
बुधः प्राणापानयो राइगले केतवः सर्वाङ्गेषु 
रोमसु सर्व्वं तारागणाः । एतद्दहैव भगवतो 
विष्णोः सर्व्वं टेवतामवं रूपमहरहः सन्धायां 
प्रयतो वाग्यतो निरोत्तमाण उपतिष्ठ त नमो 
नमो. ज्योतिर्नकाव कालायनायानिमिषां 
पतये महापुरुषायाभिधोमहोति । 

ग्रहक्तंलारामयमाधिदैविकं 
पापापहं मन्तरक्लतां विकाम् । 
नमस्यतः स्मरतो वा विकालं 
नश्येत तत्कालजमाशु पापम् ॥" 

दूति अ्राभागव्ते ६ स्कन्धे अिशमारसंखानम् 
२२ अष्यायः॥ 

एुवाहकः.पु, (शिशुं वहति । वद + वुल् । 
वनच्छागलः। इति हेमचन्द्रः ॥ बालकबोढरि, 
वि॥ 

शिशुवाद्यकः, पु, (शिगुर्वाद्मो यस्य । ततः कन् । 
वनच्छागः ! इति तिकार्डशेषः ॥ 

शिश्ः, पुं, (शशतोति। शश + वाइलकात् नक् 
प्रत्ययेन साधुः । ) मद्रः । इत्यमरः ॥ ( 
भागवते ।२।६।य८। 
पंषः शिग्र उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिवृतेः ॥”} 

श्रस्य पयायः लिङ्गशब्दे दर्टव्यः ॥ 
शिखिदानः,वि, (शेतितुमिच्छतौति। खित + 
सन् + “श्विते्द्च *उणा० २।८३ । इति अआआनच् 
सनो लुक् तकारस्य च दकारः पापक्मा। 
तत्पय।यः। क्षष्णक्ममा २) इत्यमरः ॥ हं 

शिष्टाचा 

षादिः दितालष्यः। कष्ण' पापाचारत्वात् 
मलिनं कम्यासा क्ष्णकन्धा । केचितु ्रकष्ण- 
कर्मा इति पठन्ति । हे निष्यापे । श्विदि शोक्तो 
इत्यस्य काने शिण्विदानः । अ्रक्कष्ण' निष्याप- 
त्वात् शुक्रं कर्मास्य श्रक्तष्णकर्ना शुक्रका 
इत्यथः । इति व्याचच्तते च । इति भरतः ॥*५ 
"शिश्विदान: कष्णकमा शुक्तकमेति कस्य- 

चित् ॥* 
इति जटाधरः ॥ 

( यथा, प्रदयुख्रविज्ये । © अङ्क । 
“ाङ्गिक ! शछिद्यतां हिद्यतां एष श्वदः 
गिश्िदानः॥* ) 

शिष, वधे । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक ०-सेट् । ) शेषति } इति दुर्गादासः ॥ 
भष, लु च भ्रौ विशेषे) इति कविकल्पदुम: ॥ 
( सुधा०-पर ०-खक०-श्रनिर् । ) विशेष उप- 
रच्ञनम् । लु, अशिषत् । ध, विशिनष्टि स्मर 
मूसगायः। इति हलायुधः, मूर्तिविशिष्टं 
करोति इत्यर्थः । भ्रौ, ओेष्टा । इति दुर्गादासः। 

शिष, कि अरसर््वोपयोगे । इति कविकल्पदुम: ॥ 
( षुरा०-पकच्चेभ्वा०-शषक०-सेट्। असर्व्वोपि- 
योगः परिओेषोकरणम् । कि, शेषयति शेषति 
यथोराभिं लोकः अवशिष्टं करोति इत्यधेः । 
वेरतिश्यायने ष किरनुवत्तते। कि, विशेषयति 
विशेषति सम्यक्च भूपं विधिः। इति दुर्गा 
दासः ॥ 

शिष्टः, ति, ( शास +क्तः। “शास इदङ्हलोः!” 
६।४।२४। इति उपधाया इकारः। 
““शासिवसिघसोनाश्च ।*८। ३ ६० इति सस्व 
षः।) शान्तः। सुबुद्दिः। धोरः। तस्य 
लच्तणं यथा,-- 
*न पानिपादचपलो न नेत्रचपलो सुनि: । 
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य लक्षणम् ॥” 

इति महाभारतं भश्वमधपव्वं ॥ 
अपिच । 
“धरया नाभिगतो यैस्तु वेदः सपरिह इशः । 
ते शिष्ठा ब्राह्मणाः प्रोक्ञा नित्यमालगुणा- 

न्विताः ॥" 
इति कौम उपविभागी २४ अध्यायः ॥५॥ 

श्रन्यच्च । 
“विशेष ब्दनिष्टस्तु शेषः शिष्टः प्रचक्चते । 
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः ॥ 
मनुः सप्तषेयश्चव लोकसन्तान कारणात् । 
तिष्ठन्तो च धमाथ तान् शिष्टान् परिचच्तते । 
तैः शिष्टः पालितधम्मः स्थाप्यते वै युगी युग ॥ 

इति माच्छं १२० भअधष्य।यः ॥ 
(अवथिष्टः। यथा, गोतायाम् । ४। ३० । 
यज्ञ शिष्टाखतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् ॥* 

शिष्टाचारः, पु. ( शिष्ट भचारः । शिष्टानामा- 
चारो वा।) साधुव्यवहारः। यथा, 
“ततः स्मात्तः स्तो धरयो वर्णायम विभागशः । 

खलच्यते वस्तु किमत्र वस्तु ॥ पापाचार । श्ठवरिन्दतऽमौ शिखिदानो मनो एवं वे हिविषो धमः शिष्टाचारः ख उच्यते॥ 



शिष्यः 
तयौ वात्ता द्डनोतिः प्रजा वर्णास्रमेज्यया । 
शिष्टैर चयते यस्मात् शिष्टाचारः स शाश्वतः॥ 
दानं सत्यं तपोऽलोभो विद्येज्या पूजनं दमः । 
श्र्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लन्न- 

णम् ॥ 
शिष्टा यस्माख्चरन्तय नं मनुः सपर्य यै । 
मन्वन्तरेषु भव्व षु शिष्टाचारस्ततः स्मतः॥ 
शुतिम्भ्रतिभ्यां विहितो धर्म्रो वर्णाखमातकः) 
शिष्टाचारविठदस्तु धमः स माधुसग््रतः ॥" | 

इति मात्स्यं १२० भध्यायः॥ 
शिष्टिः सलौ, (शाम + क्तिन् “शास इदङ्हलोः । 
&।४। ३४ । इति उपधाया इः ! ) श्राज्ञा। 
शामनम् । इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः।४ ।१६४ । 
“अन्यत्र पुचात् शिष्यादा शिष्यं ताडयेत्त 

तौ ॥") 
शिष्यः वि, (शिष्यतेऽसाविति । शास + “एतिस्तु- 
शाख दजुषः क्यप् ।*३। १।१०८ । इति क्यप् । 
शशाम इदङःहलोः ।”६।४।२४।इति इः । “शास. 
वसति । ८।३।६०। इति षः ।) उपदेश्यः । तत्- 
पायः । छावः २. अरन्तेवामो ३ । इत्यमरः ॥ 
अन्तसत् ४ । अ्रन्तेषदः ५। वथा.-- 
“ङाव्रान्तेवासिशिष्यान्तेषद एकाथंता इमे ॥ 

| इति जटाधरः ॥ 
तस्य लक्तणं यथा, - 
“वाङ्भनः कायवसुभिरगुस शुषे रतः । 
एतादृश णोपेतः शिष्यो भवति नारद ॥ 
देवताचाखश्ुन्रुषां मनोवाक्कायकर्मभिः+ 
अदभावो महोत्साहो बोद्धा शिष्य इति 

स्मतः॥ 

इति टौत्ञात्छम् ॥ 
शरपिच। 
“शान्तो विनोतः शुदाता खद्ावान् धारण- 

त्षमः। 
समर्थश्च कुनोन्र प्राज्ञः मद्रितो व्रती । 
पवम्नादिगुरयौक्ञः शिष्यी भवति नान्यथा ॥१४॥ 
निषिदशिष्यलच्तणमा ड । 
पापिने क्ररचेष्टाय शठाय क्षपणाय च। 

दोनायाचारशन्याय मन्देषपरायभ्च ॥ 
निन्दकाय चमूखाय तोयदहेषपराय च। 
भक्तिहोनाय देवेति न देया मलिनाय च ॥ 
गुरुता शिष्यता वापि तयोवत्सरवासतः ॥” 
तथा चोक्तं मारमंग्रे। 
“मद्गुरः स्वाथितं शिष्यं वर्षमेकं परोचयेत् । 
वर्षेकेन भवेद्योग्यो विप्रो गुणसमन्वितः ॥ 
वर्षहयेन राजन्यो वैश्यस्तु वत सरे स्त्रिभिः । 
चतुर्भिवत्सरेः शृद्रः कथिता शिष्ययोग्यता ॥” 

इति तन्सारः ॥५॥ 
अरन्य) 

` “श्राचारे शासयेद्यस्तु स भ्रचय उदाष्रत । 
य्वा चायपराधौनस्तदा क्ष शास्यते हदि । 
शामने ख्खिश्वत्तिञखच शिष्यः सद्विरुदाद्तः ॥ 

१०३. 

शिद्धकः 

श्रध्यापयेहिधानेन मन्तररत्रमनुत्तमम् ॥ 
इति पाद्मोत्तरखण्डे २५ अध्यायः ॥५॥ 

पुच्रशिष्ययोम्तुस्यत्वं यधा, 
यथा पुतचस्वया शिष्यो न मेदः पचरशिष्ययोः। 

नपरे पिष्डदाने च पालने परिपोषणे ॥ 
यथ्ाग्निदाता पुच्चश्च तथा शिष्यश्च नि्धितम्। 
इनोदं का्वशाखायामुवाच कमलोडवः ॥” 

पुचशिष्याभ्यां विशेषो यथा,-- 
सनतकुमार उवच । 

“पुच्र एवाम्ि देवेश यतः भिष्योऽम्म्यहं विभो) 
न विशेषोऽस्ति पुत्रस्य शिष्यस्य च पितामह ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

विगनेषः शिष्यपुच्ताभ्यां विद्यते धम्यनन्दन । 
धम्प्रक्ष्मममायोगे तथापि गदतः खणु॥ 
पुत्रासो नरकाचाति पुचस्तेने गोयते । 

` शेषपापहरः शिष्य इतीयं वैदिकौ अुतिः॥ 
"सनत् कुमार उवाच | 

कोऽयं पुब्रामको देव नरकाच्चाति पुच्चतकः। 
कस्माच्छषं ततः पापं दरेच्छिष्यश्च तद ॥” 

इति वामने ५० अध्यायः ॥ 
ब्रद्मोवाच। 

अतः परं प्रवच्यामि शेषपापस्यं लक्षणम् | 
ऋणं देवधिभूतानां मनुष्याणां विशेषतः ॥ 
पितुणाञ्च दिजयेष्ठ सव्ववर्णेषु चकत: । 
ॐ काराटिनिहत्तिञ्च पापकायक्लतिश्च या ॥ 
इत्यादिकं महापापं त्वगम्यागमनं तथा । 
तादिविक्रयं घोरं चर्डालादि प्रतिग्रहम् ॥ 
स्वदोषमोपनं पापं परदोषप्रकाशनम् । 
ईर्व्याविद वाक्यदुष्टं निष्टुरत्वं षडम्बरम् ॥ 
दक्र तालवादिलं नाख्ना वाचाप्यधर्माजम्। 
मारणत्वम धाभ्चिक्य नर कावदमुच्यते॥ 
एतैः पा्ैश्च संयुक्तः पात्यते यदि शङ्करम् । 
ज्ञानाधिकमगेषेण शेषात् पापात् जयेत्ततः ॥ 
शारोरं वाचिकं यत्त मानेसं विविधं तथा । 
पिढमाटक्षतं यच्च क्रतं यच्चाशितेनरेः॥ 
च्रातिभिरव्वान्धवेश्चापि तस्मिन् जन्धनि धज । 
तत्छव्वं विलयं याति कम्मण सुनशिष्ययोः ॥ 
४ शिष्यश्च विध्रातव्यो विधरिता। 
खुतमयमभिष्वाय शिष्यात् श्रेष्ठतर: सुतः । 
गरेषात्तारथते शिष्यः सव्वं व हि पुचचकः ॥” 

इति वामने ५८ च्रध्यायः ॥ 
। पु, शिद्धकः। इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 
शिद्धकः, पु, (शिच्ध एव । खारथे कन् ।) गन्धद्रव्य- 
विशेषः । शिलारमः । शिद्धा इति लोवान् इति 
च भाषा । तत्पायः । कपिनामा २ कपिः ३ 
लेलम् ४ कछंचिमम् ५ कपिलः ६ चला 9 
तुरुष्कः ८ मुक्तिमुक्रः < पिण्डातः१° वरः११। 
इ्ति.रव्रमाला ॥ पिण्डकः १२ सिद्धः १३ 
यावनः १४ । इत्यमरः ॥ भस्यानुलेषनगुणाः । 
“शिद्धकः परमा मांसौ देवदार मुरा नखम् । 

एवं लतशसंयुकं भिषं स्वगु खान्वितम् । 
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इति त्र द्मवैवत्त खोक्लष्णजन््श्वर्डे ९१ अध्यायः ॥ 

शोध 
। रौच्यघ्नः इति वा पाटः । इति राजवक्नभः ॥ 
| श्रन्यत् तुरुष्कशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 
भो,डः ल जि खघ्े। इति कवि कल्पदुमः॥ (च्रदा० 
भ्राल०-अक०-सेट्। ङ नल, शेते। जि, शय 

। तोऽस्ति। मण्डपे शयामोति गशक्ततानित्यत्वात् 
परस्मपदटे शपोऽलुगभावै चति रमानाथः, 

। वम्तुतम्तु शेते शयः पञ्चात् शय इवाचरलतौति 
की साध्यम् । इति दुगादाभः ॥ 

शोः, स्तो, (शौ + किप । ) श।न्ति; । शयनम्} 
इति शब्ट्रन्नावलो ॥ 

शोक, ऋ ङ भेक । सर्पे । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(भ्वा०-्राक०-सक०-मेट ।) ऋ, भशिभशौोकत्। 
ङ, शोके ! इति दुगौद।सः ॥ 

भोक, कि रामं । सेक । इति कविकल्पदुम 
(चुरा०-पक्ते अ1°-सक०-सेट् ।) कि, शौक 
यति शौकति । श्रामः ख्यः । तथा च 
“चन्द्रावतौतरङ्गाद्रा भौकयन्ति च यदहपुः। 

इति इतायुधः ॥ 
व।यवः स्फृशन्ति इत्यथः । भट्मन्तस्तु भ्रामर्षय 
इति मूर्न्यषमध्य' पटित्वा चमाथंमाह । इति 
दुर्गादासः ॥ 

भोकर, ज्ञी, (भोक्धतेऽनेनेति। शोक + वाड- 
लकात् भ्रः) शरलद्ववः। इति मेदिनो ॥ 
मे करः,पं,(शोक्यतेऽनेनेति । शोक + बादलकात् 
अरः । इत्य॒च््वलदन्तः । ३।१२१।) वातादिप्रेरित 
जलकणा । इत्यमरः ॥ (यथा, कुमारे ।१।१५। 

भागौरथो निभ्ररशो कराणां 
वोढा सुः कम्थिततदेवदासः ॥”) 

वायुः। इति मेदिनी ॥ 
भोघ्र, क्ती, (शिङ्ति व्याप्नोतोति। शिच व्याप्तौ 

+-रकप्रत्ययेन साधु ।) विलम्बाभावः। तत्- 
पथ्याय: । त्वरितम्२ लघु चिप्रम् ४ भ्रम् ५ 
हुतम् £ सत्वरम् ऽ चपलम् ८ तूणम् < भ्रवि 
लम्बितम् १० भाश ११। भव्याः शोध 
वाचकाः यथा । खाक् १२ भटिति १२ भ्रच्नसा 
१४ अ्रह्ृाय१५ सपदि१६ द्राक् १७ म॑क्१८। 
इत्यमरः ॥ तदेदिकपयायः। नु१ म्र द्रवत् 
३ भ्ोषम् ४ जराः ५ जणिंः € शूर्ता: 5 शुच 
नाशः ८ शोभम् < ढषु १० तूयम्११ तृणिः१२ 
अजिरम् १९ भुरण्युः १४१५ भागः १६ 
प्राशुः १९ तूतुजिः १८ तूतुजानः १९ 

तुज्यमानासः २० भ्रच्वाः २१ साचिवित् २२ 
गत् २३ ताजत् २४ तरखिः २५ वात- 
रम्हा २६। इति षड़ विंशतिः चिप्रनामानि 
दूति बेदनिघण्टौ । २! १५॥ लामव्नकम्। 
इति राजनि खटः ॥ (पु, कुग्रवंशौ याग्निवणेस 
पचः । यथा, भागवते । ९ । १२।५। 
“सुद्शनोऽथाग्निवशंः शोघ्रस्तस्य मरः सुतः॥”) 
ओघ्रविशिष्टे, वि । इत्यमरः ॥ (यथा, महा- 
भारते । ३ । ६७ । ६। 
“ज्ञ त्वमातिष्ठ योगं तं धेन शोत्रा खया मम । 

सर्व्वेऽमो परमा लक्मो रचोन्ना ज्वरनाशनः; भवेयुरण्वाध्यत्चोऽलि वेबनं तै शतं शताः ॥*) 



श्ौतकः 
ओोघ्रगः, वि, (शोघ्रं गच्छतोति। गम् +डः ।) 
इमाम । यथा, 
रिते रोगोऽनुतापः शस्यानामोतिभिख 

विष्व सः। 
कपिले भोत्रगसत्वस्ं च्छष्वंसोऽथ दुभिंच्षम् ॥" 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
वायौ,पुं। शवयमरे भराशुगशब्दद्थनात् ॥ 
(यथा, महाभारते ३।३।२१। 
“मनः सुपर्णो भूतासिः भौघ्रगः प्राण- 

धारणः ॥*) 

ओौघ्रगामो, [न्] वि, आशममनभशोलः। गोघ्र 
गच्छतोत्य्थे भोघ्रशब्दपूरव्वकगमधातोखणिन् 
प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

ओोघ्रचेतनः,पु, (शप्र चेततोति । चित + स्थुः ।) 
कुक्षरः । इति शब्दमाला ॥ दुतचेतनायुक्ते, वि 

शोघ्रजस्भा, [न्] पु, (गोष जन यस्य ।) करल्न- 
विशेषः । कौटाकरच् इति भाषा । यथा,-- 
पूतो कः पांशृलः पोष्टा शोघ्रजश्मा कुठन्ति- 

कत् ॥ 
इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

श्नोघ्रपुष्यः, पं, ८ शोघ्रं ष्यं यस्य । ) अगस्त्य 
च्चः । इति राजनिघ ण्ट; ॥ 
ओो प्रवेष, [न्] पं, ( शौघ्र' विधतोति। विध 
छिटोकरणे + णिनिः) चिप्रथरवेधकत्ता । 
तत्पञायः । लघुहस्तः २ । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शोघ्रा, स्तो, दन्तौठच्तः । इति राजनिघ ण्ड; ॥ 
ओप्य, वि, दुतसम्बन्धि । भोप्रभवम् ! शोघ्र- 
शब्दात् शौय प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

शोतं, कौ, ( श्यै ङ गतौ +क्तः। “द्रवसमूत्ति 
स्पर्शयोः श्यः” ६। १।२४ 1 इति सम्प्रसार- 
खम्। “इलः ।* ६।४।२। इति दोघं; \) 
हिमगुखः ) इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः ।१९।१९४ 
““उष्णं वषंति शोतै वा मारते वाति वा थम्। 
न कुर्व्मीतात्नस्त्राणं गोरज्लत्वा तु शक्तितः ॥") 
जखम् । इति शब्दमाला ॥ त्वचम् ! इति राज- 
निच ख्टः॥ शोतं तुषारवानोरबडवारदुभेषु 
च इति भरतष्टताजयः ॥ 

शोतः, पं, ग्य + क्तः 1) वेतसहच्तः । बडुवारक- 
उक्तः इत्यमरः ॥ अशनपर्णी । इति शब्दः 
रल्नावलो ॥ पपंटः । निम्बः । कपरः । इति 
राजनिघ ण्ट: ॥ डिम ऋतु; । भस्य विवरणं 
इ मन्तशब्द द्रष्टव्यम् ॥ 

श्रोतः, वि, (श्ये + कः) भौतलः। इत्यमरः ॥ 
(यथा, महाभारते । ३।१६८। ५० 

“ओतस्तव्र सुखो वायुःखुगत्पो जवनः शुचिः॥ 
सव्वेरब्नविचित्रा च भूमिः पुष्यविभूषिता ॥") 
श्रलसः। इति मेदिनो ॥ क्थितः। इति 
शब्द चन्द्रिका ॥ ओोतलद्रव्यगुणाः। पित्त- 
नाशित्वम्। बलकफवायु कारित्वम् । गुरुत्वञ्च । 
इति राजवल्लभः ॥ 

पोतकः, पुं, (शोत + खाये कन् ।) शओोतकालः । 
इुख्ितः.। दोष सत्र । इति मेदिनो ॥ भग्न 

११० 
शतगुः 

पर्णो । इति शब्द्रब्रावलो ॥ हिकः । इति 
शब्दमाला ॥ (देशविधेषः। यथा, छहत्- 
संहितायाम् ।-१४। २७। 
मा 

पुराः ॥) 
भोतकरः, पं, ( गोतः भौतलः करो यस्व । ) 
चन्द्रः । इति हिमकरशब्द्द शनात् ॥ ( यथा, 
छ इत्संहितायाम् । ४।२९ 

“भस्मनिभः परुषोऽसणमूर्तिः 
शोतकरः किरणैः परिदहोणः ॥*) 

शोतलपाणिगुक्ते शोतकारिणिच तरि॥ 
शोतकषायः, पुं, (शोतस्य कषायः । ) हिम- 
कषायः । यथा, 
चख द्रव्यफलं सम्यक् षड़भिजलपलेः श्रुतम् 

शब्वरोसुषितः स स्यादिमभौतकषायकः ॥*) 
इति वेद्यकम् ॥ 

भोतकालः, पु, (भौतस्य कालः ।)हिम ऋतुः । 
स तु ् रग्रहायणपौषमासदयकालातकः । तत्- 
पञायः । शोतकः २ । इति मेदिनो ॥ हेमन्त 
३) इत्यमरः॥ महाः ४। इति जटाधरः ॥ 
डेमनः ५। इति शब्द्रन्रावलो ॥ यथा, 

शोतकाले भवेदुष्ण' उष्णकालेच शोतलम् । 
इति चाणक्यम् ॥ 

भोतकिरणः, पु, (भौतं भौतलं किरणं यस्य ।) 
चन्द्रः । यथा, 
“कान्ते कोऽयसुदेति भोतकिरणो जातः 

कुतो वारिधौ 
कस्ते सुन्दरि सोदरः करमो दत्ते तदये 

स्तने 
धन्धा लवं युवतौ सतो कुलवती भ्रातापि धन्य- 

वः॥ 
इूत्युद्धटः ॥ 

शोतङख्भः, पु, करवीोदः।' इति रत्नमाला ॥ 
, खो, जसजहन्तविेषः । शोउलोः 

च्छोप् इति भाषा । यथा,- 
श्योतलो ओोतङुश्रो च शुक्रपुष्या जलोद्भवा 

गोतछच्छः, प, व्रतविथेषः । यथा ।“यदा तु 
चोरादि पौयते तदा थोतक्लच्छरः। 
“अहं शोतं पिबेत्तोयं त्रयं यतं पयः पिवेत् । 
वहं शतं तं पौत्वा वायुभचः परत्रयहम्॥ 

इति यमस्मरणणात् । इति मिताक्षरा ॥ 
भोतक्चारं, ज्ञौ, (भोतः क्षारो यख्य । ) खेत 
टङ्णम् । इति राजनि टः ॥ 

शोतगन्ध, को, (भीतो गन्धो यस्व । ) श्ेत- 
चन्दनम् । इति । राजनिघ ण्ट; ॥ 

गोतयुः, पु, (भौता मौ; किरणो यस्य ।) चन्द्रः । 
दति वोपदेवः ॥ (यधा, सादित्यदपंशे । १०। 
"भजङ्गकुरडलो व्यक्षशभि्टभां णुभोतगुः ॥) 

कूपोदकं वटच्छाया श्यामा खो इष्टकाग्टहम्। 

शोतलं 
दपंणम् । प्रदीपः इति मेदिनौ- 

शब्द्रन्नावल्यौ ॥ 
भोतपर्णी, सनो, (शौतं पथ यस्या; । ष् । ) 
अकपुष्िका । इति रत्नमाला ॥ अकंलो इति 
भाषा॥ । 

शोतपज्ञवा, सलौ, (भोतं पज्ञवं यस्याः ।) भूमि- 
। इति रन्नमाला 

6५४. स्त्रो, (गोते पाकोऽस्या भ्रस्तोति। 
इनिः ! )काकोलो । इति शब्दमाला ॥ महा- 
समद्भ । इति राजनिघं खटः ॥ 

को, सनौ, (भते पाको यस्याः । इगेष ।) 
वाद्यालकः । इति शब्दरता वलो ॥ काकोल । 
इति रन्रमाला ॥ गुच्ञा । इति राजनि ण्ट: # 

भोतपुष्य, क्ती, (भो तं पुष्य' यस्य ।)परिपेलम् । 
इति राजनिघं खटः ॥ 

शौतपुष्यः पु, (भौतं पुष्य' यस्य ।) शिरौषद्तः। 
इति राजनि रट; ॥ 

, क्तौ, (शोत पुष्यमिव । कन् 1 ̀ ैले- 
यम् । इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

तपुष्यकः, पु, ( शौतं पुष्य यस्य । बडुब्रोहौ 
८ ) अकठत्तः । इति राजनिघ रट; ॥ 
शतपुष्पा, स्रो, ( शोतं पुष्य' यस्याः!) भति- 
वला । इति राजनिघ रट: ॥ 

शोतप्रभः, पं, ( भोता प्रभा यस्य!) कपरः} 
इति राजनिघं र्टः ॥ शोतलप्रभायुक्ञे, चि ॥ 

„ पं, ( शोत: प्रियो यस्य ।) पर्पटः । 
इति राजनिघ र्टः ॥ 

› पं, ( शोते फलं यस्य । ) उड़ स्वरः । 
शेलुः । इति राजनिर्घ सटः ॥ 

। |भोतबला,स््रो, महासम ङ्गा । इति राजनिघं ख्टः॥ 
तभानुः. पुं (शोतो भातुयंस्व !) चन्द्रः । इति 

शब्द्रन्नावलो ॥ 
इत्थ योपरिडासकेलिकलया सुग्धो इरिः पातु त धोलमोर, स्तो, ( शोता्धोरः।) मश्िका। 

इत्यमरः । शौतभोत्े, चि ॥ 
शोतम्वरो, स्तो, (गोता मच्गरौ यस्याः। } 
शओेफालो । इति राजनिघ र्टः ॥ 

गोतमयुखः पु, (गोतो मयुखो यस्य ।) चन्द्रः । 
कपूरः। इति मेदिनो ॥ 

वा। रोचिः, पं, (ओता मरीवियंस्य ।) चन्द्रः । 
इति रत्रमाला ॥ | कपरः । इति शब्दरल्ञावलो ॥ 

शोतमूरूलकं , क्षी, (शोतं मूलं यस्य । वहत्रोदहौ 
० 1) व 

१, बि ॥ | 
म्यः, पु, (जते रम्यः ) प्ररोपः। इति 

जटाधरः ॥ शोतरमणोये, वि ॥ 
;+पु (शोतो रश्मर्यस्य।) चन्दरः। यथा, 

“लिः सूखन्द्रमा, भोतरश्मिः ।* 
इति ज्योतिस्तच्छम् ॥ 

कपूर ॥ चन्द्रसं्नक इति दशं नात् ॥ 
, ज्ञो, (भौतं लातोति। ला + कः । )पुष्य- 

कासोखम्। गेललम्। मलयोद्धवम् । तत्तु 
चन्दनम्) इति मिदिनो॥ पद्मकम् मौक्तिकम् । 

राजनिघ ण्टः ॥ 



श्णैतला 
इति राजनिधंष्टः ॥ शत्यम् । इति शब्द्रव्रा 
वलो॥ वौरणमूलम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शोतलः, पु, भ्रगनपर्णो। इत्मरः॥ अरदिशेषः। 
सतु चतुविंशतितौधैरमध्यं दशमतीर्ङ्करः। 
इति हमचन्दरः॥ त्रतविशेषः। स तु भेष 
संक्रान्तयां क्तव्यः। चन्द्रः । इति शब्ट्चद्दरिका॥ 
चम्यकः। कपरभेदः। रालः। इति राज- 
निष्ट ॥ 

शओतलः, वि,(गोतोऽस्यास्तोति। शोत + “सिध्रा 
दिभ्यञ्च !” ५।२।८७। इति लच् ।) शौत- 
गुणविशिष्टः । तत्पायः । सुषौमः २ शिशिरः 
३ जडः ४ तुषारः ५ भतः & डिमः ७। 
इत्यमरः ॥ 

ओतलकं, क्तौ, सितोत्यलम्। इति राजनिर्धण्टः॥ 
ओतलकः, पं, मरुवकः । इति राजनिघंण्टः ॥ 
ओतलच्छदः, पं, (भौतलग्छदो यस्य ।) चम्पकः। 
इति राजनिघ र्टः ॥ शोतलपतेख्च ॥ 

ओतल्लजलं, क्तौ, (गोतलं जलं यस्य ।) उत्पलम् । 
ति राजनि खटः ॥ डिमवारि च ॥ 
शौतलता, स्वौ, (ओौतलस्य भावः । तल् ।) शोत मेदिनौ ॥ 
लत्वम् । शोतलस्य भाव इत्यथे तद्भावे तात्व- 
भिति संचिप्तसारसूजेण ताप्रत्ययनिष्यन्ना॥ 

ओौतललवं, क्ती, (गोतलस्य भावः ! त्व) जडता । 
इति राजनिघं ण्ट: ॥ शौोतलता च ॥ 

ओौतलप्रदः, पं,(शौतलं प्रददाति! प्र+दा~+-कः।) 
चन्दनम् । इति केचित् ॥ हिमदातरि, वि ॥ 

शओौतलवातकः, प, (शोतलो वातो यस्य कन् ।) 
अशनपर्णो। इति शब्द्रत्रावलो ॥ गोतल- 
वायुयुक्त, ति ॥ तसा, सो, (शोतसड + टाप्) नोलसिन्धु- 

शोतला, स्नो,(शोतल + च्ियां टाप् ।) शोतलौ-| वारः । वासन्तौ । इति राजनि ण्ट ॥ 
उत्तः, यथा,-- गोता, सलौ, रामपन्रौ । इति शब्दरत्रावलौ ॥ 
“भनोतला शौतलो शौोतङुश्मौ पाण्डरयुष्पिका।| लाङ्गलपदतिः। इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ | यथा,-- 
देवविशेषः । सा च वसन्तविस्फोटकादेरधि- | “शोता नभःसरिदिति लाङ्गलपदतौ च 
ष्ाव्रो देवता । यथा,- शोता दशाननरिपोः सहधर्भिणौ च । 

स्कन्द उवाच । शौतं खतं हिमगुणे च तदन्विते च 
भगवन् देवदेवेश शोतलायाः स्तवं शभम्। | शोतोऽलसे च बडुवारतरौ च दृष्टः ॥ 

वक्ष महंस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम् ॥ इति तालब्यादौ धरणिः ॥ 
ईश्वर उवाच । भतिबला । कुटुभ्बिनो । दूर्व्वां । शिद्पिका- 

नमामि शोतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरोम्। | ढणम्। इति राजनिघं र्टः ॥ 
माच्जनोकलसोपेतां सृर्पाल्ुतमस्तकाम् ॥ |बोतांशः, पु, (थौताः भर॑श्वो यस्य ।) कपू रः । 

इति स्कन्दपुराणम् ॥ | इति राजनिष र्टः ॥ चन्द्रः । यथा, 
भस्या विवरणं मसुरिकाशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ कुटु- | “यौ तांशुर्मिंष्टमन्नं जनयति सततं जन्मराशौ 
भ्बिनो। श्रारामशोतला। वालुका। इति 
राजनिघं र्टः ॥ 

` शोतलाषष्टौ, स्रो, (शोतला षष्ठो ।) माघशक्ता 
चष्ठो । यथा,- 
प्रसूत्या इादशे मासि पृज्यापत्यवि्ठदये । 

सुतै जाते तथ षष्ठयां षष्ठो दादशरूपिशौ ॥ 
बेशाखे चन्दनो षष्टो ज्येष्ठं चारण्यसंन्नितः । 
भाषाढ़ काह मो ज्ञेया रावे लुण्डनौ तथा॥ 
भाद्रं चपेटौ विद्याता दुर्गाख्याश्वयुजै तथा । 

२४६ 

१११ 
शीताङ्गी 

नाथाख्या कात्तिक मालि भागे मूलकरूपिषौ 
पौषे मास्यनब्ररूपा च शोतला तपसि स्मता । 
गोरूपिणो फालुने च चेत्ेऽशोका प्रको 

तिता ॥ 
सलि स्कन्दपुराणम् ॥ 

गितलो, सल, जलजहच्चविशेषः । शिउलोक्षोप् 
इति भाषा । तत्यय्थौयः। शोतकुम्पौ २ शक्त- 
पुष्या ३ जलोद्वा ४ कालानुसारिवा ५।इति 
रत्नमाला ॥ 
गो तवल्कः,पं,(शोतलो वर्को यस्य ।) उडम्बरः। 
इति राजनिर्घर्टः ॥ शौतलवस्काले, वि ॥ 
णोतवो थकः, पु, ( शोतं वोय्ये यस्य । कन् । ) 
श्रचठत्तः । इति राजनि्धंर्टः ॥ शोतलवोय 
युक्ते, चि ॥ 

शोतशिवं, क्री, ( भौते शीतकाले शिवं मङ्गल 
प्रदम् ।) सैन्धवलवणम् । ओेलेयनामगन्धद्रव्यम् । 
इत्यमरः ॥ 

शोतशिवःःपु, (शौते जौोतकारे शिवः शुभप्रदः । 
मधुरिका । इत्यमरः \॥ शक्तफलादक्तः । इति 

„ सनो, ( शीते शिवा मङ्गलप्रदा । ) 
भिखेया। इति राजनि टः ॥ मौदचः। 
इति रब्रमाला 

» पु, शोते शूको यस्य । ) यवः । इति 
केचित् ॥ शौ तलशूकयुक्तो, ति ॥ 
गोतस्रहः, पु, (ओतं सहते इति । सड + अच ।) 
पौलुच्चः। इति जटाधरः ॥ शौतसहनोये, 

नराणाम्। 
इति ज्योतिस्तत््वम् ॥ 

गतांशुतेलं, कौ, (भोतांशोः कपेरस्य तलम् ।) 
कपू रतेलम् । इति राजनि ष्टः ॥ 
गीताङ्ग, स्तौ, (ओतं अङ्गमस्याः. ङोष् ।) 

लाङ्घ, वि ॥ ( यथा, सुश्रुत । २।८। 
“प्रविध्यति शिरो यातु योताङ्ो निरपक्षपा । 

शनं 
भोतादः, पुः(भोतमादत्ते इति। भा+ दा + कः) 
दन्तरोगविशेषः । तस्य निदानं दन्तशब्दे द्र्ट- 
व्यम् । तदौषधं यथा,- 
“शौतादे इतरक्ते तु तोयनागरसर्षपान् । 
निष्काष्य विफलाञ्चापि कुाद्ण्डुषधारणम् ॥ 

मनःशिला सप्रियज्कतेजोन्ना 
एतचुणं मधयुक् शौलारे पूतिमां सरम् ॥* 
तैजोद्धा सेजवला । 
तलं तं वा वातन्न' शौतादे संप्रशस्यते ।* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

शोताद्विःःपं; (गोतजनकोऽद्िः। शोतप्रधानोऽद्धि 
रिति वा।) हिमालयपवब्बतः। इति केचित्॥ 
ह इति राजनिर्घ टः ॥ 
भोतार्तः, वि,.( शोतेन ऋतः पौडितः।)शौतेन 
पोडितः। तत्पायः। भौतालुः २। इति 
जटाधरः ॥ (यथा, शिवराविव्रतकथायाम् । 
“शोतात्तख्च न्ञुधात्तश्च कम्पाज्वितकलेवरः । 
जजागर तदा रातौ श्च तो नोहारवारिशा ॥*) 
| ति, ( शोतं न सते इति । शोत + 

'ओौतोष्णढमरभ्यस्तत्र सहते ।* ५।२। १२२। 
इत्यस्य वा्तिंकोक्था आलुच् ।) शताः । इति 
जटाधरः ॥ 

गोताश्मा, [ न् ] पु, (शतः शौोतलोऽश्मा । ) 
चन्द्रकान्तमशिः। इति राजनिघं ण्ट ॥ शोतले- 
प्रस्तर ॥ 

शोतीमावः, पु,(शोत +भू + घञ । अभूततद्भावे 
चिः ।) मोच्ः। इति तिकाख्डशेषः ॥ शोतल- 
त्वञ्च ॥ 

ोतोत्तमं, कौ, (शोतेषु वस्तुषु मध्ये उत्तमम् ।) 
जलम्। इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

शोत्यं, वि, सौत्यम् । कष्टम् । इत्यमरटौकायां 
रमानाथः ॥ शौ तयोभ्यच्च ॥ 

ओोत्कारः, पुं, (थोदिति शब्दस्य कारः करणम् ।) 
वरस््रौणां रतिकालधष्दनिः । यथा, 
“शोत्कारो रतनारोचः रते वरयोषिताम् । 

इति जटाधरः ॥ 
(गोत्कुतिमावरे । यथा, कथासरित्सागरे ।१।२। 
“सन्ध्ादत्यो सवे ताराः करेणोद्धय विघ्नजित्। 
शओत्कारभौोकरेरन्याः कल्पयन्निव पातु वः ॥”)} 

शोलृक्षते, क्ो,(शोदिति शब्दस्य जतं करणम् ।) 
शोत्कारः । इति धरणिः ॥ 

:, पु, क्तौ, ( शेतेऽनेनेति । भौ + “भौ 
घुम्लग्बलञ् वानलः ।* उणा० 8 । ३८ । इति 

धुक्) पक ्रसलतमद्यम् । इत्यमरभरतौ ॥ 
भोधपः, ति, ( भोघं पातोति। पा+कः\) 
शोधुपानकरत्ता । इति शाष्दिकाः॥ . 

शोधुगन्धः, पु, (शोधोमद्यविशचेषस्य गन्धो य॑त्र ।) 
वकुल च्चः । इति तिकाण्डशेषः॥ मद्यगन्ध। 

भौनं,वि, वेड गतौ + कः । “द्रवसमूत्तिस्पशैयोः 
श्यः।” ६ ।१।२४। इति सखश्रसारखम् 
“श्योऽस्यरये ” ८1 २। ४७ । इति जः। ) 

इंसपदोहच्चः। इति दाजनिघं ण्ट; ॥ भौत- 

भौखोदतभिरा इन्ति सा गभे ख चतां तथा) घनोभूतष्टत।दि । इति सुग्धबोषग्याकार यम् ॥ 



शोर्णाङ्किः 
शोनः, पु, (शये + छः ।) सूखे । अजगरः । इति 
मेदिनो ॥ 

शोफालिका,स््नौ, येफालिका। इत्यमरटीकायां 
भरतः ॥ 

शोभ, ऋ ङ कयने । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा 
अत०-सक०-सेट् । ) ऋ, भ्रशिभोमत्। ङ, 
ओोभते । कलनं प्रशंसा । इति दुगदासः ॥ 

शोभवः, पुं, शोकरः । इति शब्दरब्रावलो ॥ 
ओभ्यः, पुं, शोभ्यते प्रशंस्यते इति। शोभ + 
ख्यत् । ) शिवः। इषः इति केचित् ॥ ( बि, 

शआतमञ्चाधिभवः। जलप्रवाहभवः । सिप्रभवः । 
यथा, वाजसनेयसंहितायाम् । १६ । २१। 

“शोभ्याय च नम ऊाय ।* 
नशो कलने शोभते कलयते इति! शोभ 
भ्रालश्नाघो पदाद्यच् ¦ तत्र भवः शओोभ्यः। 
शौभो जलप्रवाहो वा शोभ: किप वा तव 
भवाय नमः ।* इति तद्टौकायां महोघरः॥ ) 

शोरः, पु, (ओते इति । शो +“स्फायितञ्चौति ।* 
उणा०२। १३) इति रक्। ) अजगरसपंः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

भोरौ, [न्] पुं, इरिदभंः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
हरिद्र इति वा पाठः॥ 

शोणे, क्ती, (शृ +कः) ) खोणेयकम्। इति 
भावप्रकाशः ॥ 
ओ, वि, (श + क्ः।) कशः । विभोशंः। इति 
मेदिनो ॥ (यथा, भायासप्तशत्याम् । ५९० । 
“शोणं प्रासरादोपरि जिगोषुरिव कलरवः 

कणति ॥") 
ओोशंमाला.स्तो,एश्रिपर्णो। इति शब्द्चन्दरिका॥ 
विशोणंमाल्यञ्च ॥ 

शोणेपवत्रः, पु, (शोणं पत्रमस्य । ) कर्णिकार- 
च्चः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ पट्कालोध्ः। 
निम्बः। इति राजनिर्घण्टः ॥ विभौ्ंपतरे, 
लौ ॥ 
ओोणंपणैः, पु, (शोषे पणंमस्य । ) निम्बहच्तः । 
इति राजनिघेर्टः ॥ विशो णंपतरे, क्तौ ॥ 

शोणंपादः, णु, ( धोर्णौ पादौ यस्व । विमाढ- 
शापादेवास्य तथात्वम् ।)यमः । इति विकार्ड- 
शेषः ॥ कशचरणख ॥. 

शो्णपुष्पिका, स्रो, (शोणे पुष्यं यस्याः। शं - 
पुष्यो । ततः खरां कन् ।) अवाकूपुष्यो । इति 
शष्ट चन्द्रिका ॥ 
शोण हन्ते, लो, (भोरे ठन्तं यस्य ।) ठ इद्गोलम् । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ तरसुज् इति भाषा । 
तत्पर्य्यायः! सुखदासः २। इति रन्रमाला ॥ 
सुखाशः २) इति केचित् ॥ अस्य गुणाः । 
कफमेदाग्निरचिशुक्रकारित्वम्। क्तारत्वम् । 
मधुरत्म् । अरानादश्नौ इनाशित्वम्। लघु- 
पाक्ितख । इति राजवल्लभः ॥ 

ओोर्णाङ्गिः, पु, (शोणौ शो यस्य । विमाठ- 
श्राफादवास्य तथात्वम् । ) यमः। इति हेम- 
चन्द्रः । कथपादे, चि ॥ 

११२ 
शोष्यः 

-वि,(शणातोति। थु + “जथृस्तुजाग्डभ्यः 
क्षिन् ।“ उशा० ४।५४। इति किन् ।) अरप- 
कारकः । हिंसकः। इति सिदहान्तकौमुदो ॥ 
शोष, ज्गौ, मस्तकम् । इत्यमरः ॥ (यथा, इरि 
वंशे । १७८ । ६ । 
“भोर्षाणां वे सहसन्तु विहितं शाङ्गधन्बना । 
सदहसरद्धेव कायानां वहन् सङ्क्षणस्तदा ॥*) 
छ्ष्णागुसः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

भोषकं, क्तौ, (भौं कं सुखमस्मात् । ) शिरो- 
रच्तणसत्राहइः । टोप् इति भाषा। तत्- 
| । शोषेस्यम्२ शिरस्त्रम् २ । इत्थम दः ॥ 
शिरोऽसि । इति राजनिघं टः ॥ जयपराजय- 
पतम् । यथा, याज्ञवल्कयः । 
“तुलाग्नपापो विषं कोषो दिव्यान विशये । 
महाभियोगेष्वेतानि शोषकस्येऽभियोक्षरि ॥” 
विशये मन्दिग्धार्थस्य सन्देहनिहत्तये ॥ म- 
इहाभियोगेषु महापातकादिगुरतराभियोगीषु। 
शोषकस्ये भोर्षकं प्रधानं शिरो व्यवद्वारस्य 
चतुष्पादः जयपराजयलक्तणः। तेन दण्डो 

भागोत्यथेः। इति दिव्यतत्वम् ॥ 
पकः, पु, ( शौषमिव । इवा कन् ।) राड- 

ग्रहः । इति शब्दरत्रावलौ ॥ मस्तके, क्ती ॥ 
ओोषधातो, [न्] वि, (ओष हन्तीति । इन + 
^कुमारभोषेयोणिनिः ” ३।२।५९। इति 
णिनिः । ) मस्तकच्छेदकः। भोषशब्दपूव्यक- 
इनधालोः कमभ्या कुमार शोर्षाभ्यां इन इति 
मं्तिप्षमारसूत्रेण शिनप्रत्ययेन निष्यवः ॥ 

शो्षच्छेदिकः, वि, (शोर्ष॑च्छेदमर्हतीति । भोष- 
| +ठक् । ) वधाः । यथा. 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
ओषं च्छेदः, वि, ( भौषच्छेदं नित्यमदतीति। 
“शोषंच्छेदात यच्च ।* ५।१।६५ । इति यत ) 
मम्त कच्छं ८! पय॒क्तः । वध्यः। इत्यमरः ॥ 
(खधा, उत्तरचरिते २ श्रङ् । 

“शशम्बको नाम षलः उथिव्यां तप्यते तपः । 

शोषं यं, क्तो, ( शिरसे हितम् । शिरस् + 
“शरोरावयवात् यत् ।*५।१।६। इति यत् । श्ये 
च तद्धिते।६। १ । ६१ । इति शिरसः शोष 
वरादेशः । ) शोषंकम् । शिरस्त्रम्। इत्यमरः ॥ 
तौणि शिरोरक्तणमव्रारे टोप् इति ख्याते। 
ओष कं सुखमस्मात शोषं कम् । शोषमारो- 
इति शोष स्यं ढघे कादिति यः। भिर स्त्रायते 
शिरस्त्र डः । इति भरतः ॥ 
वर्यः, (शिरसि भवः । शिरस + “शरौग- 

केशेषु ।“ € । १।६१। इत्यस्य वार्तिकोक्या 
शोर्घद्रादेशः।) विशदकचः। तत्पर्य्यायः । 
शिरस्यः २। इत्यमरः ॥ इं खतः जानादिना 
वा निर्मले भरन्धोचासपृले केथे। शोषे भवं 

नच्यते तवर तिष्ठतोति शौषकस्थः तद्मयुक्तदर्ड- 

“स शोषंच्छेदिकः शोर्षच्छेदो यो वधमरति ॥" 

शोर्षच्छेद्यः खते राम तं इत्वा जौोवय दिजम्॥”) 

वयवाच्च ।* 8।२।५५। इति यत्। “वा, 

शौलं 
शोष्यं ठे कादिति यः । पाददन्तेत्यादिना 
शोर्षस्य शोषणाटेशः । इति भरतः ॥ (शिर सि- 
निशे, रि। यथा, ऋग्वेदे । १ । १६२ ।८। 
“ओषस्या रसन रल्नुरस्य ।” 

इति तद्भाष्ये सायणः ॥५॥ चेष्टं च वि । यथा, 
भागवते । ५।४।१५। 
“यद् यच्छलोष खया चरितं तत्तदनुवत्तते लोकः ॥" 
शोषस्य: खेषठस्तेनाचरितम ।*इति तोका +) 
शोषरच्त,क्तौ, (शोषं मस्तक रत्ततोति । रद + 
शरण | ) शिरस्त्राणम् | यथा. 
“शिरस्त्र शोषरक्तद्च शोषर्यं शोषं कञ्च तत् ।” 

इति हारावलो । ७३ ॥ 
शोर्बोदयः, पु, (शोष' शोषदेथे उदयो यस्य ।) 
भिधन-सिंह-कन्या-तुला--हञचिक-कुम्भ--मोन- 
लमग्नरूपः | यथाः ॥ 

“श्जगोपतियुग्मञ्च ककिंधन्विसृगासथा । 
निशासंन्नाः खपृताश्च ते शेषान्ये दिना- 

तकाः ॥ 
विमिथुनाः स्मृताः पृष्ठो दयास्तथा॥ 

शेषा; शोर्षादय देते मोनञ्चोभयसंन्न कः ॥” 
इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ 

„ जि समाधौ । इति कविकल्यदुमः ॥(म्बा० 
पर०-सक-सेट्।) जि. शोलितोऽस्ति 
समाधिः सेवानुभावनं प्रहत्तिव्वौ । यः शोलति 
खटा धर्यामिति हलायुधः । इति दुर्गादासः ॥ 
ल, त् क अभ्यासे अतिशायने । इति कवि- 

कल्पटुमः॥ (अदन्त चुरा०-पर०-रुक०-सेट् \) 

भरतिशायनं अरतिशयकरणम् । नालब्यादि । 
भरथिभोलत्। उपधारणे इत्यन्ये । भौोलय 
नोलनिचोलमिति जयदेवः । इति दुर्गादासः ॥ 

शोल, क्री, ( शोलयतोति) शौलत क अति- 

लक् वल वालन: 1” उका 8) ३८) इति 
लक् । श्र्चादित्वात पु लिङ्गमपि) खभावः। 
सद्हत्तम् । दत्यमरमेदिन्यौ ॥ ( यथा, रामा- 
यणे । २। ३८ ।२४। 
“साध्वीनान्तु खितानान्तु शोल सत्य श्रुते स्थिते 
स्त्रोणां पवित्रं परमं पतिरेको विगिष्यते ॥*) 
ब्रह्मण्तादि वरयोद शवधधर््सूलम्। रागदेषे- ` 
वजनम्। यथा,- 
“वेदोऽखिलो धममुलं स्म तिगोले च तद्- 

विदाम्। 
चारय व साधुनामामनस्तुरिरेव॥” ` 

` इति माने २ अध्यायः ॥१५ 
गोलं ब्रह्म्तादिरूपम्। तदादइ हारीतः । 
ब्रह्मख्यता टेवपिदढभक्तता सौम्यता भरपरोप- 
तापिता भ्रनख्यता खदुता अपारष्य मेव्रता 
प्रियवादित्वं क्रतच्नता शरख्यता कार्श्यं 
प्रथान्तिखे ति त्रयोदशविधं गोलम् । गोविन्द- 
राजस्तु 1 गोलं रागं षरित्याग इत्या । 
इति तद्टौकायां कुहकभटः ॥ 

“शोषर्या शिरसि बहा रमना मेखला इव !” 

शायन + रच् । यहा.गोड खग्र + “गोडो धुक्. ` 



शुकः 

शीलः, पं, (शोल अतिशायने + अच ।) भ्रज- 
मर्सपः। इति शब्द्रत्रावलो ॥ चरित्रम् । 
इत्यमरटौकायां नयनानन्दः ॥ 

ओोलनं, क्ती, ( शोन +-च्युट् । ) श्रभ्यासनम् । 
(यथा, सहाभ।रते। १२।३२२१। ४३1 

पुरा छका भयङ्रा मनुष्यटेहगोचराः । 
अभिद्रवन्ति सर्व्वतो यतख पुष्यशोलने ॥”) 
अतिशायनम् । उपधारणम् । मेवानुभावनम् । 
प्रवर्तनम् । इति शोलधातोरनयप्रत्ययेन निष्य- 
चरम् ॥ पाठनच्चयः । यथा,-- 

“भविनौ गुणनो शोलनं म्यमतम् ।” 
इति ब्रह्मवर्गे चिकाण्डगषः ॥ 

अौलवान्, [त्] वि, (शौलमस्यास्तोदि । भोल + 
मतुप् । मस्य वः। ) शोलविशिष्टः। सत्- 
खमावः। यथा,-- 

“पथ्यानां शोलवतां नराणां 
सदृषत्तभाजां विलितेन्द्रियाणाम्। 
एवेविधानामिदमायुरव्र 
चिन्तयं सदा ठडमुनिप्रवादः ॥” 

इति मलमासतत्तम् ॥ 
सदृठत्तः । इति शौलशब्दा्थं दशनात् ॥ 

ओला.स््ो, (शोलमस्या अस्तोति । शोल + अ्रच्। 
टाप ।) कौर्डिन्यमुनिपन्नो । यथा, - 
“मध्याङ्के भोज्यवेलायां समुत्तोय सरित्तटे । 
ददश भोलासास््नोणां समूहं रक्तवास- 

साम् ॥" 
इति तिध्यादितच्छम् ॥ 

शओौलितं, क्तौ, ( शोल + क्तः ) रोणंम् । इति 
विकाक्डओेषः ॥ श्रभ्यस्ते, ति ॥ 

शओोवलं, क्रो, (शो + बाइलकात् वलः गुणाभा- 
वञ्च ।) शैलेयम् । वालम् । इति मेदिनो ॥ 

श्नौवा, [न्] पु, (ओेते इति । भो + “भओौडःक्र शि 
रुहोति ।” उणा० ४ । ११३ । इति कनिप् ।) 
श्रजगर सपः । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 

शुक, स्पे । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् ।) शोकति । सर्पो गमनम् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

शुक्, [च] स्तो, (शच शोके + किप् ) शोकः । 
इत्यमरः ॥ (यथा, रघुः । १२।७५। 

“कामं जोवति मे नाथः इति सा विजहौ 
1 

प्राद्मत्वा सत्यमस्यान्तं जोविताख्मौति क 
लच्निता ॥") 

शकं, गो, ( शोभते इति । शम दोसौ + “अक- 
वल्कोल्काः ।” उणा० ३। ४२) इति कप्रत्य- 
येन निपातनान् साधु ।) ग्रन्विपणंम् । इत्य- 
मरः ॥ वस्त्रम् । वस्त्नाञ्चलम् । शिरस्त्राणम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ शोणकटहत्ः । इति विश्वः ॥ 

शकः,पु,(शम दौपौ + कप्रत्ययेन खाधुः। उणा० 
३।४२। ) प्चिविशेषः। एया इति वङ्ग 
भाषा । शरगा इति इन्दो भाषा । तत्पायः! 

`| ज्रद्मटन्तस्य जननीं ग्टद्ोणोमनुदस्य च ॥” 

कौरः २। इत्यमरः ॥ वक्रतुण्ड: ३। मेधावौ ४ 
ष. ` ‰9 

११२ 
भ्रुकः 

दाडिमप्रियः ५ रक्ततुणडः£ वक्रचश्ुःऽ 
८ चिभिकः<) इति शब्दरत्नावलो ॥ शूक 
१० प्रियदशनः ११ । इति जटाधरः ॥ मच्जु 
पाठकः १२! (यथा, अथामल्श्षत्याम् ।३८१। 
“प्रकटयति रागमधिकं लपनमिदं वक्रिमाण- 

मावहति 1 
परौणयति च प्रतिपदं दूति शकस्येव दयितस्य॥ 
श्रस्य मांसगुणाः। परमह्वष्यत्वम्। विपाके 
गुरुत्वम् । शौ तलत्वन्। कासण्वासक्षयदहरत्वम । 
संग्रादित्वम् । लघुत्वम् । दौपनत्वञ्च । इति 
राजनिघं खटः ॥५॥ तस्य शुभस् चकत्व' यथा, 

“वामः पठन् राजकः प्रया 
शुभ भवेदक्तिणतः प्रवेशे 1 
वनेचराः काष्ट काः प्रयातुः 

स्यः सििदाः संसु खमापतन्तः ॥ 
इति वसन्तराजशाकुने र वगः ॥*॥ 

व्यामपुचः। स च परौच्तिताय ओोमद्धागवतं 
खावयामास। तस्योत्यच्यादियथा । इरिवंथे 
वायवोये च । 
पराशरकुलोत्यत्रः एको नाम महायशाः । 

व्यासरादरण्यां सभ्भृतो विधुर्मोऽग्निरिव ज्वलन् 
स तस्यां पिढकन्यायां पवां जनयिष्यति । 
कष्ण गौरं प्रसु' शम्भं तथा भूरिश्रुतं जयम् ॥ 
कन्यां कौत्तिमतीं षष्ठीं योगिनीं योगमालरम्। 

इति विष्णुपुराणे 8 अंशे १९ भ्रष्यायटौकायां 
शरौधरसवामो ॥ वद्किपुराणे प्रजापतिसर्गनामा 
ध्थायेऽप्ये वम् ॥*॥ अपि च। 
द पायनाच्छको जनन भगवानेष शद्रः । 

अंशेनेवावतीर्ययोव्यों संप्राप परमं पटम् ॥ 
श कस्याप्यभवन् पुच्चाः पञ्चात्यन्ततपखिनः। 
भूरिखवाः प्रभुः शम्भः छष्णो गौर पञ्चमः । 
कन्या कौर्तिमतौो चेव योगमाता व्रता ॥ 

इति कौम १० अध्यायः ॥४॥ 
(अभ्यान्यविधोत्पत्तिविवरणं यथा, देवोभाग- 
वते। १। १४ । १--२३। 

ओओस्ूत उवाच । 
दृष्टा तामसितापाङ्गं व्यासञचिन्तापरोऽभवत् । 

किंकरोमिनमे योग्या देवकन्ये यमष्राः 
एवं चिन्तयमानन्तु दृष्टा व्यासं तदाष्छराः । 
भयभोता हि स्नाता शापं मां विजेदयम्॥ 
सा कत्वाय शकोरूपं निगंता भयविद्धला । 
क्षष्णस्तु विस्मयं प्राप्तो विहङ्गो तां विलोकयन् ॥ 
कामस्तु देहे व्यासस्य दशनादेव सङ्गतः । 
मनोऽतिविख्ितं जातं सव्वेगातेषु विस्मितः ॥ 
सतु पेर्येण मता निग्णह्नन् मानसं मुनिः । 
न शशाक नियन्तुञ्च स व्यासः प्रतं मनः ॥ 
बडइशो गटद्ममाणशच्च छताच्या मोहित मनः। 
भावित्वान्नैव विष्टतं व्याखस्यामिततेजसः ॥ 
मन्यन कुर्वतस्तस्य सुनेरग्निचिकौर्षया । 
अरण्यामेव खद्सा तस्य शुक्रमधापतत् ॥ 

शएकतसः, प॒, ( शुकवत् तरः । 
विशिष्टत्वादख्च तथात्वम् । शुकप्रियस्त रवां ।) 

सोऽविचिन्य तधा पातं ममन्धारखिमेव च । 

श्रकना 

तस्माच्छकः समुद्भूतो व्यासाक्ततिमनोहरः # 
विस्मयं जनयन् बालः सं जातस्तदरख्यजः। 
यथाष्वरे समिचोऽग्निर्भाति इब्येन दौपिमान्॥ 
व्यासस्तु सुतमालोक्छय विस्मयं परमङ्गतः । 
किमेतदिति सञ्चिन्त्य वरद।नाच्छिवस्य पै ॥ 
केजोरूपौ शको जातोऽप्यरणोगभसम्भवः । 
हितौयोऽग्निरिवात्छथे दौप्यमानः खतेजसा 
विलोकयामास तदा व्यासस्तु मुदितं शतम् । 
दिव्येन तैश युक्त गाहंपत्यभिवापरम् ॥ 
गङ्गम्धः स्लैपदङामास समागत्य गिरेस्तदा । 
पष्यहरटिस्तु खाज्नाता शिशोरुपरि तापसाः | ॥ 
जातकम्प्रादिकं चक्रं व्यासस्तस्य मेङ्खाढनः । 
देवदुन्दुभयो नेदुर्नदतुश्चा्रोगणाः ॥ 
जगुर्मन्धव्वंपतयो सुदि तास्ते दिदृत्तवः। 
विश्वावसु्नारद तुम्बुरुः शुकसंम्भवे ॥ 
तष्टवुमेदिताः सर्व्व" देवा विद्याधरास्तथा । 
दृष्टा व्याषसुतं दिव्यमरणोगभंसम्चवम् ॥ 
अन्तरोक्ात् पपातोव्यों दश्छः छष्णाजिनं शभम् 
कमण्डलुस्तथा दिव्यः शकस्यार्थे दिजोत्तमाः ४ 
सद्यः स वधै वालो जातमात्रोऽतिदौपिमान्। 
तस्योपनयनं चक्रं व्यासो विद्याविधानवित् ॥ 
उत्पन्रमाव तं वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
उपतस््महात्मानं यथास्य पितरन्तथा ॥ 
यलो दष्टः शकोरूपं एताच्या स्वे तदा । 
शुकेति नाम पुच्चस्य चकार मुनिसत्तमाः ! ॥ 
बदस्पतिसुपाध्यायं क्त्वा व्याससुतस्तदा । 
व्रतानि ब्रह्मचयथस्य चकार विधिपूव्वकम् ४ 
सोऽधीत्य निखिलान् वेदान् सरइस्यान् ससं- 

ग्रहान् । 
धर्मशास्त्राणि सर्व्वाणि छत्वा गुरुकुले शकः ॥ 
गुरवे दक्विणां दत्वा सम1ठत्तो मुनिस्तदा । 
श्राजगाम पितुः पाश्वं छष्णहं पायनस्य च ॥” 
शस्य दारपरिग्रहादिहत्तान्तस्तु तत्रैव विशे- 
षतो द्रष्टव्यः ॥५॥) स च खीकलष्णस्य क्रीडा 
उन्दावने उपनन्दस्य कन्या अभूत् । इति पाञ्च 
पातालखर्डम् ॥*॥ रावणमन्तौ । शिरोष- 
उक्तः । इति मेदिनो ॥. ठच्चविशेषः । इति रब्र- 
माला ॥ ओेयालकौाटा इति भाषा ॥ 

'एकच्छद, लौ, (- श कवत् छदो यस्य । ) श्रन्धि- 
पर्णम् । इति जटाधरः ॥ 

शएकजिद्धा, स्त्रो, (शएकस्य जिश्च व फलं यस्याः ।) 
ठक्तविशेषः । शयाठोटौ इति भाषा ॥ यथा, 
"शकाख्या शकनामा च शुकजिद्धा शकानना 

दूति रब्रमाला ॥ 
शकवखपणं 

शिरौषहन्तः । इति रब्रमाला ॥ 
शकटमः, पु, (शुकवत् दमः । तण पथेविथि 
त्वात् तथात्वम् । यदा, शकप्रियो हमः । ) 
शिरौषहक्ः। इति शब्दमाला ॥ 

|एकनामा, सनो, (शुकस्य नाम नाम यस्थाः । ) 
एकजिद्धा । इति रत्नमाला ॥ एकसंशञके, वि # 



शुकौ 
शकनाशनः,पु, (कं नाशयतोति। नश्च + णिच् 
+ च्यु: । ) दनः । इति राजनिघंण्टः ॥ शक- 
नाशक, ति॥ 

शकनासः, पं, ( शकस्य नासेव फलं यस्य । ) 
श्योणाकठच्चः। इत्यमरः ॥ शकवन्रासायुक्ते, 
वि॥ 

एकपिष्डिः, स्त्रो, शकशिम्बौ । .इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ 

शक पुच्छछः, पु, (शकस्य पुच्छ इव ।) गन्धकः} 

इति हेमचन्द्रः ॥ शुकस्य लाङ्गल ॥ 
कपु च्छक, क्तौ, (शुकस्य पुच्छ इव! कन् ।) 
स्थौणेयम् । इति राजञनिघ खटः ॥ शएकवत्पुच्छ- 
युक्ते, तरि ॥ 

शकपुष्यं, क्तौ, (शकप्रियं पुष्यमस्य ।) खौणेयम् 
इति भावप्रकाशः # 

शकपुष्प्र, पु, (शकप्रियं पुष्यमस्व । ) भिरोष- 
हत्त: \ इति राजनि ण्ट; ॥ 
कपिः, पु, (शकश्य प्रियः ।) शिरोषहच्ः । 
इति भावप्रकाशः ॥ एकवज्ञमे, वि ॥ 

कप्रिया, सनो, (णकस्य प्रिया ।) जम्बुः । इति 
राजनिघं टः ॥ 

शकफलः, पुः (शक इव फलमस्य ¦ तदणफल- 
वत्वात् तथात्वम् ।) अकचः । इति राज- 
निघण्टः ॥ 

शकवद्े, ज्ञी, ( एकस्य वहमिव । ) गन्धद्रव्य- 
विशेषः। इति शब्दरन्नावलो ॥ गंठियाला 
इति भाषा ॥ 

शकम्, व्य, शोघ्रम् । इति केचित् ॥ 
शकवज्ञभः,पु (शक्रस्य वल्लभः प्रियः।) दाडिमः। 
इति राजनिर्घण्टः । शकप्रिये, चि ॥ 

शकवाहः, पु, ( शुको बाहो वाहनं यख्य । ) 
' कामदेवः । इति केचित् ॥ शकषपच्चिवाइके,चि॥ 
श कशिम्बा, स्रो, कपिकच्छः । इति शब्टरत्रावलो॥ 
शएकशिम्बिः, स्तरो, कपिकच्छः.। इति गब्द्रन्ना- 
वलो ॥ 

श काख्या,स््नो,( एकस्य भराख्या भाख्या यस्याः ।) 
इच्चविथेषः। शयाठो टौ इति भाषा । तत् 
पथथायः। शकनामा २ शकजिन्ना २ एका- 
नना ४ । इति रत्नमाला ॥ 

शकादनः, पं, (शकन भद्यतेऽसौ इति । षद् + 
कर्मीखि ख्वट्ः। ) दाडिमिः। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ छकस्यादनोयद्रव्यमावरे, बि ॥ ` 

शुकानना, स्रो, (शकस्याननमिव फलं यस्याः । 
शु काख्याहच्ः। इति रनब्रमाला ॥ कतुखय- 

मुखे, वि ॥ 
शको, सनो, (शुक + ङेष्।) कश्यपपनोौ । यथा, 
“शुको श्येनो च भाषा च सुग्रोवा शचि- 

वटिका ॥* 
अत्र शचिभाषिका इत्यपि पाठः 
को शुकानजनयदुलूको प्रत्यलूककान् प 

इति मार्ड़ & भष्यवायः ॥ 
शरकपचिणोच॥ 

११8 

शक्तिः . 
कोदरं, कौ, ( शएकस्योदरमिव । ) तालो 
पत्रम् । इति राजनिघं खटः ॥ कौरजटरच्च ॥ 

एकत, को, (शुच क्लेदे + क्षः) मांसम् । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ काच्िकम्। इति इारावलो ॥ 
द्रवद्रव्यविशेषः । यथा,-- 
"कन्दसूलफलादोनि सखे हलवणानि च । 
यत्तदरवयेऽभिखयन्ते तच्छरक्तमभिधोयते ॥* 
रस्य गुणाः । 
शक्त पित्तक्षत् कटुकं लु । 

रुक्तं छम्युद रानाइशोधार्थो विषकुष्ठनुत् ॥ 
इति राजनिघण्टः॥ *॥ 

शक्त यश्मधुरं कालवशादग््तां गतम् । इति 
प्रायचित्तविवेकः ॥ तस्य भच्तणनिषेधो यथा । 
यमः। 
““भ्रपूपाख करम्भाश्च धाना वटकशक्तवः। 
शाकं मांसमपूपञ्च सूयं छशरमेव च ॥ 
यवागु' पायसच्चं व यच्चान्यत् खं इसम्भवम् । 
सव्ये पग्युषितं मच्छ शकत्च परिवव्लेयेत् ॥* 
तद्मतिप्रसवो यथा । मनुः । 
“दधिभच्छच् शक्तेषु सव्वंञ्च दधिसम्भवम् ॥” 

इति तिष्यादितक्तम् ॥ 
(यथा च मनुः । २।१७०। 
““वर्व्जयेन्मघुमां सच्च गन्धं माल्यं रसान् द्ियः। 
शुक्तानि यानि शर्वाणि प्राणिनाच्चेव हिंसनम् 
भयानि खभावतो मधरादिरसानि कालवशेन 
उदकवासादिना चास््वन्ति तानि शुक्तानि । 

तद्नोकायां कुक्ञकभटः ॥) 
ति, (शुच् + क्षः।) निष्ठरम्। इति मेदिनो 

पूतम्। भन््म्। इति विष्ठः॥ रिष्टम् । 
निच्जेनम् । इति शब्दरल्नावलो ॥ 

शुक्त, सनो, (शक्त + स्त्रियां टाप् । ) चुक्रिका । 
दूति शब्टर्ञावलौ ॥ 

शुक्तिः, स्तो, (शुच् + त्षिन् ।) जलजन्तुविशेषः । 
भिनुक् इति भाषा । तत्पायः । सुक्ला- 
स्फोटः २। त्यमरः ॥ शुक्तिकारे। इति 
जटाधरः ॥ सुक्तिप्रसूः ४ महाशुक्तिः ५ 
तौतिकः & मौक्तिकप्रसवा > मौक्षिकणुक्तिःप 
सुक्षामाता९। भया गुणाः । कटुत्वम् । 
जिग्धत्वम् । श्वा सद्द् ग्रहन शित्वम् । 
प्रशमनत्वम् । कच्यत्वम् । मधुरत्वम् । दौप- 
नत्वच्च । इति राजनिघ रटः ॥ कपालखण्डम्। 
शङ्धः। शङनखः। नखो । भअण्वाव्तः । 
भर्थारोगः । इति मेदिनो ॥ चचुरोगविथेषः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ तद्विवरणं यथा,-- 

“प्रस्तरिशुक्तच्ततजोऽधिमांस- 
स्ञाम्बरसंक्नाः खलु पच्च रोगाः । 
स्याच्छक्तिका साल्तनपिष्टकाख्या 
जालं शिराणां पिडिकाख तासाम् # 
रोगा वलासग्रधितेन साद- 
मेकादशोक्ताः खलु शुक्रभागे ४* 

शुक्तिमाइ । 
"श्रावः स्यः पिथितनिभाद् जिन्दवोऽयं 

शुक्र 

शितनिचिताः स शक्तिसंश्नः।* 
श्यावा इत्यादि वशव्रयविकल्पो बोद्व्यः ॥*॥ 
अथास्याचिकिन्छा। 

“लेक अराञख्चोतनं पि्डो विडालस्तर्प॑णं तथा । 
पुटपाकोऽच्नं चैभिः कस्पेने ् रसुपाचरेत् $» 

इति कल्पविधि ॥ 
तव सेकविधिर्यथा,-- 
“सेकस्तु दिवसे कार्य्यो रात्रौ चात्यन्तिके गटे। 
सेकस्तु स॒च्छधाराभिः सर्व्व॑स्मिद्रयने हितः ॥ 
मौलिताच्तस्य म्यस्य प्रदेयखतुरङ्गलम् । 
एरच्डदलम्रूलत्वक्ख़तमाजं पयो हितम् । 
सुखोष्णं नेतयोः सिक्तं वाताभिष्यन्दनाशनम्१॥ 
यष्टौगैरिकसिन्धूयदार्व्वीतार्चैः समां सकैः। 

.जंलपिष्टेवडिर्लेपः सरव्वनेतरामयापडः ॥*२॥ 
। इति भावप्रकाशः ॥भ 
कर्षदयपरिमाणम् । इति शब्दमाला ॥ चतु- 
स्तोलकपरिमाणम् । तत्पायः । अटमिका 
२। इति वैद्यकपरिभाषा ॥ 

, सनो, (शुक्तिरेव । खाँ कन् ।) सुक्षा- 
स्फोटः। इति जटाधरः ॥ चुक्रिका। इति 
शब्दरत्रावलो ॥ 

शुक्तिजं, क्तौ, (शुक्तेजायते यदिति। शक्ति + 
जन् + डः ।) मुक्ता । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, 
हडत्संहितायाम् । १२.। ४1 

* “प्रचलत्तिमिशुक्तिजशङ्कवितः 
सलिलेऽपद्ृतेऽपि पतिः सरिताम् ॥”) 

यक्षजं, की, (शुकञेर्ीजमिव ।) सुक्ता। इति 
विक्षार्डेषः ॥ 

शुक्तिमान्, [त्] पुं, पव्वतविशेषः । यथा, 
“महेन्द्रो मलयः सद्यः शुक्तिमान् गन्धमादनः 
बिन्ध्यञ्च पारिपात्रश्च खपते च कुलाचलाः ॥* 

इति विकाण्डयेषः ॥ 
शक्र को, (शच कोदे + “ऋच नद्राग्रवच्ं ति ।* 
उणा०२।२८। इति रनुप्रत्ययेन साधु । ) 
मव्नजातधातुः। तत्पायः । पुंसबम् २ रेतःर 
बोजम् ४ वोयम् ५ पौरुषम् £ तेजः ° इन्द्रि 
यम् ८ भरन्रविकारः ९ मलव्नारसः १० रोह 
णम् १९ वलम् १२। इति राजनिघं ष्टः ॥ 
तस्योत्पत्तिर्यथा, +. 

"रसाद्रक्ष ततो मांसं मांसाश्म दः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मञ्ना मव्नात् शक्रस्य सश्वः॥ 
तस्य खरूपं यथा, ॥ 
“शकर शोष्यं सितं लिग्ध' बलपुष्टिकरं खतम्। 

वघुःखारो नोवस्याथ्य उत्तमः #"* 
जोवस्याश्य उत्तम इति ! यत भाह 1 
“ज्ञोवो वसति सर्व्वस्मिन् देष तत्र विशरिषतः। 
वौग्यं रक्त मले यस्मिन् चौले याति चयं 

त्षणात् 1“ *॥ 
गर्भसंजननशक्रस्य लक्षणं यथा, 
सटिकाभं द्रवं छिग्ध मधुरं मधुगन्धि च । 

शक्रमिरच्छन्ति केचित्तु तेलतौद्रनिभश्च तत् ॥* 
तस्य खदनम्ाह । । 



| | 
| 

| 

| 

शुक्रो 

“यथा पयमि सपिस्तु गूदशेक्तौ रमो यया । 
एवं हि मकले काये शक्र तिष्ठति देहिनाम् ॥ 
अव सपि ्टान्लो बदश्क्र ऽल्यमधनेन सपिः- 
शक्रयोलाभात्। इन्लरखटषटान्तस्तु खल्पणशुक्र 
षुति भ्रतिधो डनेनेन्लरसशुक्रयोलाभात् ॥*॥ 
तष्य क्षरणमार्गो यथा,-- 
“हय ङ्गन्ले दचिणे पारे वस्तिारस्य चाप्यधः । 
भूवस्लोतःपथे शक्र पुरुषस्य प्रवत्तते ॥” ५ ॥ 
अपथ शक्रस्य चरणकारणमाइ। 
क्षत््जदेहख्थितं शक्र प्रसत्रमनसस्तथा । 

स्त्ोषु व्याययुतश्चापि इर्षात्तत् संप्रव्ते ॥ 
व्याययुतः सुरतरूपं व्यायामं कुब्वेतः। 

अन्यच्च) 

“शक्रं कामेन कामिन्या दशनात् खशनादपि। 
शब्द्संखवप्णात् ध्यानात् संभो गाज प्रवन्तते ॥ 

बति भावप्रकाशः॥* ॥ 
शक्ररयकरद्रव्याशि यथा ! साष्पतलम् १ राजः 
माषः २ तिलः ३ पटोलवास्तककाकमाचौपुन- 
मवाशाकभित्रसत्वशाक्रम ४ तावदन्द्रव्यम् ५ 
कारवेज्ञकफलम् ६ कर्कटकफलम्  वादा- 

म् ८ लिकुचम् < शष्कमरिचम् १० गुड- 
त्वक्११९ पिष्यलो शण्डो भित्रकटरसः१२ । इति 
राजवज्ञभात् संग्डहोतम् ॥ *॥ भरपि च। 
“बोजकच्य करं नित्यं भच्छं भोज्यच्च पानकम् । 
वजयेत् क्षारशा काद्यानत्यम्ब्, वद्ुतिक्तकम् ॥ 
कास्यराजतरङ्घस्थं तोयं पानेऽप्यवच्चनम्। 
मूतवान्ते मूचवदृबोजच्षयकारि विवज्जयेत् ॥* 
शुक्रहदिकरजल यथा,-- 
^तास्र'य.खख सो सानां प। त्रं फलचमसो: । 
शक्रहदहिकरं लोयं तत्तु पेयं प्रयब्रतः.॥* 

इति कालिकापुराणे ८९ श्रष्यायः ॥ * ॥ 
शुक्रवदंकद्र याणि यथा । पानोयम् १ विशेषतः- 
हेमन्तिकजलम्२ तालास्बुरचन्दनादिद्रव्यानु- 
पनम् ४ रक्लशालिधान्यम् ५ हेमन्तिकषष्टि 
कधान्यम् ६ गोधूमः 9 मःषः८ सामान्यथष्क- 
मारोचपतव्रथाकम् < सामान्यक्तिज्रशुष्कनारौच 
पत्रथाकजलम् १० कम्बो शाकम् ११९ काक- 
माचोशधाकम् १२ गोन्ञरशाकम् "९३ मुच्ा- 
तकः १४ वार्तङ्खः १५ विदारौ १६ इस्या 
शुकम् १० मध्वालुकम् १८ पक्षास्म् १९ 
दुग्धास्नम् २० नागरङ्कम् २१ बडुवारफलम्२२ 
पक्रकर्टाफलम् २२ कण्टाफलाख्ि २४ पक्ष- 
तालम् २५ पक्षकदलम् २६ चम्पककदलम्२७ 
द्राक्षा २८ खल्लैरम् २८ धातौ २० कुाण्ड- 
मच्जा ३१ तावन्भव्याः ३२ ठडन्मत्यः २२ 
खमुद्रमल्छः;२४ रोहितमद्छः ३५ भाकूट 
म्यः ३६ पाठोनमब्छः २० मेगलिमव्छः३८ 
चिव्रफलमस्लाः २९ वाउशमच्यः ४° मद्गुर- 
मन्छाः ४१ वश्पिमद्छः ४२ फलोमद््यः ४३ 
चिङ््टमब्छः४8 पव्वं तमव्छः४५ एलङ्मत्साः 
४६ प्कलोमनच्छयः४ऽ्चम्यकरन्टमव्ाः४८प्रोष्ो- 

११५ 
शक्रः 

प्रसष्ामांसम् ५२ भशया्मांसम् ५२ अनप- 
मांसम् ५४ जलजमां सम्५५जले चरमां सम् ५६ 
छागमांसम् ५० वाराहमांसम् ५८ कूम्य- 
मांसम् ५< तित्तिरि- ९० कुलिङ्- ६१ चट- 
कानां मांसम्६२ दहंसमांसम् ६३ इंसवोजम्६४ 
कपक्तिमांसम् ६५ मयुर-६६ शरारि-६० 

मद्गु-९८ कादम्ब-६९ वलाका-७० यक- 
मांसम् ७१ जोर्णमद्यम् ७२ समस्तत्तौरम् ३ 
गोदुग्धम् 2४ इस्तिनो दुग्धम् ७५ तावत्चोर- 
सन्तालिका ७६ मादिषदधि 9७ दधिसरः ७८ 
दधिमस्तु -2€. नवनोतम् ८* तावदृष्टतम् ८१ 
तावदिश्ुः ८२ विशेषतः पौण्डके्तुः ८३ टन्त. 
निष्पो डितेत्तुरसः८४ यन्धनिष्यो डितेच्तुरषः८५ 
पअग्निपकरं चरस: ८६ इत्तफाणितम् ८७ इत्त्- 
गुडः ८८ शचुखणडम् ८८ मधुरो <° शुष्क- 
| ९१ शण्ठो ८२ शरादरकम् ९८२ लगु 

नम् ९४ पलाण्डुः ९५ सेन्धवम् ९६ भन्रम् ९७ 
सतेललवणान्बितदग्धमव्छः९८ तेललवणयुक्त- 

रपुरख्छतसाद्रंककटु तेलखन्तालितमत्स्यः ८९ ̀  
शाकमत्सााख्यव्यच्ननम् १०० मांसरसः १०१ 

परिशष्काख्यमांसम् १०२ एतपूरः १०२ मघ- 
मस्तकम् १०४ दुग्धफनकः १०५ भूशय्या ९०६ 
एरण्डमूलम् १०७ गोचरः १०८ सामान्य 
वला१०८ विशेषतः पौतवला ११० अ्रश्वगन्धा 
१११ प्रसारणी ११२ माषपर्णी ११२ रुटन्तो 
हत्त: ११४ राजहक्तफलम् ११५ शिलाजतुः 
११६ । इति राजवल्लभात् सग्टहोतम् ॥५॥ 
नेचरोगविशेषः । इति मेदिनो ॥ श्रस्य विवरणं 
शक्तशष्दे दष्टव्यम् ॥ 

शक्रः पु. (एच + रन् ।) ग्रहविशेषः । तत्पर्व्यायः 
दैत्यगुरः २ काव्यः २ उशनाः ४ भागवः ५ 
कविः £ । इत्यमरः ॥ सितः ७ भास्फ् जित् ८ 
शतपर्व्वेशः ९ अगुसतः ९० गुः १९१९ षोड 
शाधि; १२ मघाभूः१२ श्वेतः १४ श्वतरथः१५ 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ षोडशांशः १६। इति 
जटाधरः॥#॥ तस्य शक्रति नामकारयं 
यथा,- 
“निकुम्भादिषु दैत्येषु भूय एवोयिितेष्वथ । 
गुदायाभ्यागतेष्वेव नन्दौ शङ्करमब्रवोत् ॥ 
महादेव वचोऽसद्यं णु त्व परमाह्ग तम् । 
ह खतानां जोवनं पुनः ॥ 
ये डता त्या यथाशक्चा रणाजिरे 1 

तै सर्ववे जोविता भूयो भार्मवेणाथ विद्यया ॥ 
तदिदं वे मादेव मइत् कर क्रतं रथे । 
संजातमफलं देव शुक्रविद्यावलाख्रयात् ॥ 
इत्येवसुक्ष वचने नन्दिना कुलनन्दिना । 
परत्युवाच प्रभुः प्रोन्या खाथेसाधनसुत्तमम् । 
गच्छ शुक्रः गणपते ममान्तिकमुपानय ॥ 
अदं तं संयतिश्वामि यथायोगं समभेत्यति ॥ 
दत्येवसुक्चे रुद्रेण नन्दो गणपतिस्ततः ॥ 

॥ 

मन्बाः ४९ दग्धमब्छः ५० सामान्धमांसम् ५१ तमनन्तसुपायम्य नन्दो संपूज्य वेगवान् ॥ 

शक्रः 

रथाद्वा्गवमानिन्यं सिद: क्द्रखगं यथा। . 
तमादाय इहराभ्यासमाजगाम विनायकः ॥ 

निपात्य रक्षिणः सव्वानथ शुक्र' न्धवेदयत् । 
तमानोतं कविं शर्वः प्रात्तिपददने प्रभुः ४ 
स शम्भुना कविवषटो ग्रस्तो जटरमख्ितः। 
तुष्टाव भगवन्त तं वाग्मौ वाग्भिरथादरात् ॥ 

शुक्र उवाच। 
नमोऽस्तु ते शङ्कर शव्वं शम्भो 
सङसनवाङ्कि शिरो नमस्ते । 
दृद्व सव्वं' भुवनं तवोदरे 
अरान्लो भवन्तं शरणं प्रपन्नः ॥ 
दत्येवमुक्त वचने महाता 
शश्व चः प्राह ततो विहस्य । 
निगंच्छ पुचोऽसि ममाधुनात्व 
जिग्रेन भो भागंशवंशचन्दरः ॥ 
नाच्नातु शुक्रति चराचरास्त्वां 
स्तोष्यन्ति नैवात्र विचारणास्ति । 
इत्येवमुक्ता भगवान् मुमोच 
शिश्नेन शुक्रः स च निजगाम ॥ 
विनि्मतो भार्गववश्चन्द्रः 
शक्रत्वमापद्य महानुभावः ॥” 

दति वामने ६६ भध्यायः ॥५५ 
भयं श्यामवणाग्निकोणस्तोब्राद्मणजातियज्ञ- 
ववंदरजोगुणास््रसहषराशिषहोरकरन्रभोजकट- 
देशानामपिपतिः। गुमुनिसन्तानः। नवा- 
छलशरोरः। पद्मस्थः । सूथथसुख्डः । श्वेतवणंः । 
चतुभजः। सदाजपमालावरकमण्डलुद ण्ड- 
धारौ । शुक्तवस्रः । इन्दरादिटेवताकः। शचो- 
प्रत्यधिदेवताकः। शभग्रहः। भपराद्ककाले 
प्रबलः। जलचारौ । कफप्रकतिः । रूप्यदरव्य- 
धान्धादिखामौ । मध्यवयः । रतोश्वरः । जल 
भूमिचारौ । च्िग्धरुचिः। दिपदमनुष्याष्णां 
सखामौ च। इति ठहव्नातकग्रहयागतक्वा- 
दयः ॥ * ॥ तस्य भोग्य दिनं शक्रवारः। तव 
जातफलम् । 

“प्रसन्नचित्तो मतिमान् गुणन्नः 
सुकेशबेशः सितवस््नमाच्यः । 
बन्धुप्रियो भार्मववारजातः 
शोप्रप्रसादः कुशलो नरः स्यात् ॥* 

तस्य च्ेचजातफलम् । 
““शुक्रालये काव्यकलाविदग्धो 
दातातिधेयः खुतशास्चद त्तः । 
कलिप्रियो वातकफान्ितः स्या- 
धान्वितो हास्यपटुमंदाख्धः॥* 

तस्य द्रं काणजातफलम् । 
^ काणे शगुनन्दनस्य सुतनुः पात्रं धरिवौ- 

पते 

सव्वंन्नः खजनानुरागकरुशत्तो दाता सतां वह्ृभ 
संपूण वराङ्गनाकजधनेः स्फोतः छाल 

शचि 

शान्तः सत्यरतोऽभियुक्षष्दयो धगालरक्षो 
नर! ६" 



श॒क्ना 

तस्य नवांगजातफलम् । 
लारोरक्तो ललितनयनो मच्धुकेशः कशाङ्गः | चक्तुःशुक्गभागजरोगः । तदिरणं यथा, 

कस्बु्ोवो भवति कनकश्यामवणः सुकेशः । 
क्रः स्त्ेणः कविरतिधनो दानशौलो गुणन्नो 
व्यानम्ब्रास्यो विमलयशसा मानवो भागवांओे ॥ 
तस्य इादशांशजातफलम् । 
“शूरो बहधनो भोगो दत्बगौतप्रियः सदा । 
शचिहाना मौ भोक्ता इादशांओे गोनरः ॥" 
तस्य चिंशांशजालफनलम् । 

“वहगुखपरिपूणः सुन्दरथ्चार्टषटि- 
य॒ दतिजनविनोटौ लब्धमौख्यार्थभोगः । 
दिज्ुरगुरुभक्तो दानशौलः कपालु 
रसुरपतिगुरोः स्यान्मानवस्ति शकाश ॥” 

इति कोष्रौप्रटौपः ॥ 
विष्कु कादि-सप्तविशति-योगान्तगत-चतुिंण- 
योगः । तव्र जातफलम्। 

“हास्यो विवादे विजयौ सभायां 
महन्धमाल्याम्बररल्नयुक्तः। 
जितेन्द्रियः स्याच्मनुजो महौजाः 
शक्राभिधाने जननं डि यस्व ॥* 

इति कोष्रोप्रदौपः॥ ५॥ 
अग्निः । चित्रकठच्तः । ज्येष्ठमासः । इत्यमरः । 

शुक्रकरः.प,(करोतोति । क + पचाद्यच् । शुक्रस्य 
करः । ) मज्जा। इति हेमचन्द्रः ॥* वोथ 
कारके, चि ॥ 

श् क्रभुक्,[ज्] पु, (शुक्र भुङ्क्ते इति। भुज+ 
किप ।) मयुरः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ रेलो- 
भोजके, ति॥ 

शुक्रभूः, पुं. ( शुक्रात् भृरुत्यत्तिर्यस्य ) मज्ना । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ बौ धजातमातरे, वि ॥ 

शक्रला.स््रो,(शुक्र' लाति ददातीति । दा~+कः 
उच्चटा इति चक्रलाशब्दटौकायां भरतः ॥ 
वोखदातरि, वि ॥ 

शुकेवारः, पुं, (शुक्रस्य वारः । ) शक्रग्र भोग्य 
दिनम् । यथा। तोर्धेतरव्र प्रतिप्रसवमाह । 
सपरतिः। 

^ अ्रयने विषुवे चेव संक्रान्यां हणेषु च । 
उपाकममणि चोत्सर्गे युगादौ खतवासरे। 
सूथगुक्रादिवारेऽपि न दोषस्तिनतपणे ॥* 

इति प्रायञ्चित्ततत्तवम् ॥ 
शुक्रशिष्यः, पुं, ( शुक्रस्य शि्यः।) अ्रसुरः। 
इत्यमरः ॥ 

एकराङ्गः, पु, मयुरः। इति जटाधरः ॥ 
शु्रियः,वि,शक्रसम्बन्धो । शुक्रशब्दात् इयप्रत्यय 
निष्यबः॥ (शक्रो देवता अस्येति । शुक्र + 
“शक्रात् । घन् ।* ४।२।२६। इति घन्। 
शक्रदेवताको हविरादिः। इति सिदान्तकौमुदौ 
यथा, याज्ञवल्कय ! ३ ! ३०८ । 
.“ शुक्रियारण कजपो मायच्याख्च विशेषतः ॥१) 

शुक्त, ज्गौ, ( एच शौचे + “कच्च न्दरेति ।” उणशा० 
२।२८। इति रन् प्रत्ययेख साधु ।) रजतम् । 
इति मेदिनौ ॥ नवनोतम्। इति चष्ट चन्द्रिका । 

| अरचिरोगविशेषः! इति जटाधरः ॥ सतु 

प्रस्तारिशक्तक्ततजाधिमांम- 
साग्बम््रसंज्नाः खलु पञ्च रोगाः ॥* 

त्र शुक्तमादह। 
“सुष्लेत सदुशक्ताम शक्तं सददते चिरात् ॥" 
अस्य चिकित्सा 
“सुक्क! पाणितलं छटा चक्तुषोयदि दौयते । 
| तद्ारि तिभिरारि व्यपति ॥ 
खानं छशतिलैर्व्वापि चक्तष्यमनिनलापद्म् । 
आमलेः सततं खानं परदृष्टिवलापडहम् ॥ 
शुरो निम्बदलैः पिर्डौ सुखोष्णास्वल्य सैन्धवा । ¦ 
धार्य्या नेवेऽनिलद्र अथोधकष्डव्यथाहरी । 
विफला पिण्डिका नैवे वानपित्तकफापहा ॥” 

अन्यदौपधं एक्तिणक्रशब्दयाद्र व्यम् । काच्ि- 
कादि) यथा.-- 

“कार्तिक वर्जयेत्तैलं कात्तिक वजयेन्धु । 
का्तिके वजं यत्कस्य कात्तिक शक्तसन्धि- 

तम् ॥" 

इति ओौगोपालभटविलिखिते भगवद्धक्ति- 
विलासे १६ विलामः॥ शक्तं काच्जिकादि 
पय्यषिताश्नद्रव्यं मन्धितञ्च वज येत् । इति 
ओजो वगोखामिक्तततदोका दिद््ण्नो ॥ 

शुक्तः, पु, (शुच + रन् । रस्य लः )) वश विशेषः 
सादा इति भाषा । तत्पव्यायः । श्वः २ शुचिः- 
३ श्वे तः 8 विशदः श्येतः पाण्डर: ॐ अरव 
दातः ८ सितः < गौरः १९० वलक्तः ११ 
घवलः १२ भर्लुनः १२ । इत्यमरः ॥ श्वेता १४ 
श्येता १५ श्यनो १६ विषदः १७ भिताश्द 
अवलक्षः १९ । इति तद्ौका ॥ शितिः २० 
पाणः २१ । इति शब्दरत्रावलो ॥ रामः २२ 
वर; २२) इति जटाधरः ॥ शक्रयोगः। इति 
मेदिनो ॥ भ्व तेरख्डः । इति राजनिघंण्टः ॥ 
शुक्रपत्तः। यथा षट् चिंशन्मतम् । 
“तत्र पक्तावभो मासे णक्तक्णौ क्रमेण दि । 
चन्द्रहदिकरः एकः कष्णखन्द्र्तयातमकः ॥" 

इति तिष्यादितत््वम् ॥ 
शक्तगुणयुक्त , वि ॥*॥ शक्रवस्तुनि यथा ~ 

“सुधां शुचेः खवः शग्धुकोत्तिज्योत्खाशर- 
दनाः} 

प्रासादसौधतगरमन्दारदरुहिमाद्रयः॥ 
सूर्व्यनदुकान्तकपू रकरग्धा रजतं इलो । 
निर्मोकभस्मदिण्डोर चन्दनं करका हिमम् ॥ 
हारोणेनाभतन्त्वस्ि खगंह्ेभरदाभ्रकम् । 
ओेषाहिः शकरा दुग्ध दधि गङ्गा सुधा 
खणालसिकलताहसवककरवचामरम् । 
रम्ागभ पुण्डरी ककेतकोशङनिभरा 
लाधर सिंदध्वजच्छव्रचरशुक्तिकपदंकाः। 

मुक्ताङु सुमनक्षचदन्त पुष्य) शनोगुणाः ॥ 
कोलासक्राशकापाीसहासवासवङुच्नराः । 
नारदः पारदः कुन्दखटि कास्फरिकादयः ॥” 

इति श्वतानि॥*॥ 

भुक्तः 

शक्रक्नष्णवा चकानि वस्तनि यथा.- 
““सितक्ष्णौ विधुहरौ शितिताराभ्चकनाग 

राजघनसाराः। 
रामपयोराश्यच्जनसिंहोजानन्त चन्दर- 

हामादयाः॥* # 

-विधुखन्द्रो विष्णु । इरिः कष्णः मिंहख ! 
शितौ धवलमेचकौ। तारा नक्तव भच 
कनोनिका च। भ्रभ्चकं निरिजः मेघ 
नागराजः ओेषो गजञखच । घनमारः कपूर 
मेघेष्ठख्च । रामो बलभद्रो दाशर) 

पयोरारिदुंग्धमसू हः सम्द्रशच ! अव्लुनः शुभ्वः 
पाथैश्च । निंदोजः सिंो राइ । अनन्तो 
चलभद्रः कछष्णञ्च। चन्द्रहासः चन्द्रहाय्यं 
खड्ग । 
“श्ङ्गकरतारकंशसटाकाशव्योमकेशतालाह्ः। 
नोलांशुकाधिकेशारिष्टसदासिचयकनलकगठाः 9 
शक्कर: कम्न् कान्तिः कष्ण । तारकेशञन्द्रः 
उञ््वलवबालथ । सदाकाशः सर्व्वदाकाशः सद् 
गगनच्च । व्योमकेशः शिवो नभोबालौ च। 
तालाङ्लो बलभद्रस्तालकलङ्गौ च । नोनलांश्को 
बलभद्रः कष्णकान्ति्च । अधिकंशो अरधिक- 
शिवो अधिकवबालञख। अरिष्टस्तक्र काक 

` सदानभिचयः सिचयो वस्त्र अ्रसिचयः खन्ग- 
समूहश्च कलकरटो हंसः पिकञ्च । 
“कलकण्ठः पिके पारावते इसे कनध्वनौ ॥ 
हरिजिष्णुघनाच्धिभ्यो गजाः भिग्धुर्मुरारितः। 
अद्भ्यो वाडोऽलानि कछष्णाद् यमुना कुश्तो 

दषः ॥” 
शृक्रश्यामाभिधायका भवन्तोति सम्बन्धः 
इरिगज एेरावतः। एवं जिष्णुगजः । भ्रच्धि- 
गजः । घनगजः। पचे इरिर्विष्णु्गजो हस्तौ । 
एवं सव्व च । गजा इति बहव चननिर्हेथात् 
गजपर्य्यायो गद्यते । मुरारि सिन्पुगङ्गा कष्ण 
समुद्रौ च। अम्ब् वाहः उचचःखवाः मेघश्च । 
कष्णाजं नाभोपुष्डरोकं नोलानच्च ! यसुनारि- 
बलभद्रो यमुनादषो च। 
“छ्टार्थाग्रात्तटिनौवाचकशब्दात् परो वरो 

योज्य; । 
नौरदघनोपलसितसदाहिमकर-सिन्धुवेणि- 

| एथुलाजाभाः ॥* 
सितश्यामवाचका इति पूव्व वत् । कष्णार्था- 
ग्रात्तटिनोवाचकशब्दादरो यथा । क्षष्यौनदी- 
वरकान्तिः गङ्गा कान्तिः । पत्ते कष्णनदौ- 
वरस्य ममुद्रस्येव कान्तिः नोरदो निखितो 
ट्न्तो मेघश्च । घनोपलसितः घनोपलः करका 
तदत् सितः घनो मेघः तददुपलसितः कान्तः । 
सदादधिमकरः चन्द्रः सपमकरौ च । मिनखु 
वेणिनंदौप्रवाहः समुद्रकेशविन्यासौ च । ृ थ- 
लाज भः मतो चष्टधान्यस्येवाभा यस्य छष्ण- 
स्येव च। तथा च। 
“वहसकलभवच्छायमन्धकारातिदौ धितिः । 
सदाधिकेशवच्छायो नेकपोयसमच्छविः ॥ 



श्ुक्रकः 
वपुमडोदधिच्छायं विश्वत् सेन्धवकान्तिमान्। |ुक्गकण्डकः, पुं, ( शुक्रः कण्ठो यस्य । कन् । ) 
स्फाटिकौ च लसन्नच्छोः पटं एककटि वहन् ॥ 
धौताम्बरियं धत्ते स्फरि कान्तच्चियान्वितः। 
भजनद्युतिविद्योतोत्ये वमादि समुत्रयेत् ॥५॥ 
रत्तशेतवाचकानि वस्तनि यथा, 
“रक्ञश्वेतो इरिशविपुष्करशतपत्रसयः 

कान्ताजाः । 
नवदंसमडहापद्चाकक्लशोदराः कमलकोलाले ॥ 
इरिशन्द्रस्वयोः। शचि: श्वेतवैश्वानरयोः । 
सुष्करं जलपद्मयोः। शतशवरं डंसपद्मयोः । 
सूयकान्तः स्फटिके सूखकान्ते च। अलः 
श ङ्गम्बुजयोः । नवद सः नवद्ंसे प्रत्यग्रसूर््ये च। 
महापद्यः शखेतनारी पद्मे च । अकः स्फटिक- 
सूययोः । कमलं जलाखजयोः । कौलालं 
जलरक्तयोः। 

सुद्रद्रत्रादिभिर्भानो रत्ने नाम्ने रटां शकैः । 
जलेभ्यो जन्छशोभाभिः सरोजक्मुदारिभि ॥ 
भानोः परस्मात् सुष्टदरतादिभिः सितरक्तौ 
यथा । रविमितरं चन्द्रः रवितुल्यञ्च । भानुरत्र 
सूखकान्तो रविपद्यरागौ च । अग्निरत्र सूय 
कान्तो अग्निपञ्मरागौ च 1 रदां शकं दन्तवस्त्रे 
श्रधरञ्च जलशोभा जलजा चासौ शोभा 
चेति पके पद्मकान्तिः। एवं सरोजारिशोभा 
सरोजस्प्चिशोभा पत्ते मरोजारिशन्दरः । कुम्- 
दारिशोभा कुमुदस्पचिं शोभा । पचते कुमुदारि- 
रादित्यः ॥श् पोतश्ञेतवाचकानि वस्तुनि 
यथा,- 
“पोतश्वेतौ मौरदिजराजकपर्ंशन्धुहरि- 

ताच्छौः । 
हेमस्तोमाष्टापदमहारजतचन्द्रकलधौताः ॥* 
गौरः खेतपोतयोः । दिजराजो गु सचन्द्रयोः। 
कपडह : शब्धजटाजटवरारयोः । शम्धब्रह्मा- 
चिलोचनयोः । हरिः पिङ्गलसिं हयोः । तार्य 
गरड: पचे उच्चःखवाः। ईेमस्तोमः हेश्नोऽयं 
हेमः। पके हिमस्यायम् । श्रष्टापदं सुव 
सरभयोः। महारजत सुवर्ण रूष्ययोः । चन्द्र 
खणशशाद्योः । कलधौतं हेमरूप्ययोः। 
सशोभितारकूटयोः स्वणंस्तोमसम युतिः । 

दडहनोपलश्चत् कान्तिरगाङ्ेयच्छविपेशलः ॥ 
तारुकूटो रूप्यससू हः । क्ते भारकूटो रोनिः। 
सुशोभनमणेः कनकञ्च ॥%॥ रथ श्ञोकोत्तोः 
शानि मोपतिताच्यंकान्तिः रविगरुड्च्छविः। 
पचे मोपतिरिन्द्रस्तस्य ताच्यंसतुरङ्ः । वाम- 
देवमिरि्मनोश्नमेरः कोलासश्च । इति कवि- 
कस्पलतायाम् २ शेषे उदिष्टवर्णनं \ कुसुमम् ॥ 

अक्रकः, पु, (क्त + खरार्थे कन् ।) शक्रपचः। 
यथा,- 

“पचत्यच्छास्तु तिथ्यः क्रमात् पञ्चदशं 
स्ताः 

दर्णान्ताः छष्णपच्चे ताः पूषि मान्ताख शुक्तके ॥ 
इतिं तिष्यादितच्छन् ॥ 

शुक्ञकन्दः, पं, (शक्तः कन्दो यस्य ।)मदहिषकन्दः। 

शक्तकन्दा, स्तो, ( शक्रः कन्दो यस्याः ।) भति- 

| [न् ] वि, (शक्तं पूतं कर्य यस्य । ) 

कुष्ट, क्तौ, (शक्रं कुष्ठम् । ) श्वेतवणंकुष्ठ- 

शुक्तत्वं, क्ती, ( शक्गस्य भावः । शक्त + त्व । ) 

:, पु, ( शक्तं दुग्ध नियासो यस्य । ) 

तः, पु, (शक्तः शक्तवर्णो धातुः !)कठिनौ । 

क्रपच्तः; पु, (शुक्तः पचः । ) सितपच्चः । चन्दर 

| “सितस्त्वापूथमा णः स्यात् शक्तश्च विशदः शचि 
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शुक्रप 

दात्युहपच्चौ । इति शब्दमाला ॥ श्वेतगलयुक्त 
वि,॥ 

इति राज्निघर्टः ॥ श्वेतमूलश्च ॥ 

विषा ॥ इति राजनि श्ट; ॥ 

अक्तष्णकर्मप्रा । सुकमशोलः । इति जटाधरः ॥ 

रोगः ॥ तस्यौषधं यथा,- 
“सोमराजस्य बोजानि नवनोतयुतानि च । 
मधुना खादितानि स्यः शुक्तकुष्टहराणि वे ॥ 

षति गारुडे १८५ अध्यायः॥ 

इति राजनि खटः ॥ श्वं तदुग्धयुक्त, वि ॥ 

शुक्तस्य भाव इत्यर्थे त्वप्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ एक्तप॒ष्या, स्त्रो, 

शक्ताङ्गी 
५ 

“श्रतिष्ठा सब्व॑देवानां केशवस्य विशेषतः । 
उत्तरायख भ्रापन्ने शुक्रपक्ते शमे दिने ॥” 
ग्टहारग्भग्टहप्रवेशयोः शक्रपक्तकर्तव्यता यया । 
मद्छपुराणे । 

“शक्तपच्े भवेत् सौख्य छष्णं तस्करतो भयम्॥” 
इति ज्यो तिस्तत्वम् ॥ 

नवान्नञ्राइश्य शुक्पच्तकर्तव्यता यथा । 
भराखिनाधिकारे) 
शक्तपक्चे नवं धान्य' पक्क न्नात्वा सुशोभनम्। 

गच्छेत् सेतौ विधानेन गौोतवाद्यपुरःसरम् । 
तेन देवान् पितृ चेव तर्पयेदर्चयेत्तया ॥ 
शरपिच। 

“हिक शक्तपे तु नवाव्र' शस्यते वुधैः ॥” 
इति तिध्यादित्वम् ॥ 

लक्लौरा, स्तो, (शुक्तं चोरं यस्याः।)कालोलो । शक्तपुष्यः, प, ( शुक्तं पुष्यमस्य ! ) छत्र कठत्चः । 
कुन्द पुष्यतः । मरुवकः । इति रब्रमाला ॥ 
श्व तकुसुमयुलतो, ति ॥ 

(शकत पुष्यमस्याः ।) नागदन्तौ। 
शौतकुग्भो । इति रत्रमाला ॥ 

शृङ्गाटकः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ श्वेतदुग्ध- [एक्लपुष्यो, स्तो, ( शरं पुष्यमस्याः। ङोष् ! ) 
युक्त,चि॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥ खे तव्यधातुद्रश्यच्च ॥ 

सम्ब न्धि-वद्धानुकूल-पञ्चदशकल।क्रिया.प्रचय 
तत्पायः । 

शुक्तपत्तः कष्यपक्तो बदलो वदि च स्मतः ॥* 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

स तु शक्तप्रतिपदादिपौणिमास्यन्तपञ्चदश- 
तिष्यामकः। यथा,- 
तच पच्तावुभौ मासे शक्तल्लष्णौ क्रमेण हि । 

चन्द्रठदिकरः शक्तः कष्णखन्द्र्यात्मकः ॥* 
इति तिष्यादि तत्वम् ॥५॥ 

कर्मविशेषे तच्रोदयगःमितिेर्याद्यतवं यथा, 
शुक्तपच्चे तिधिर््राद्या यस्यामभ्यदितो रविः । 

छष्णपक्ते तिधिर्ग्राद्मा यस्यामस्तमितो रविः ॥" 
इति विष्णुधर्प्रीत्तिरम् ॥ 

संस्कारकमणः शक्तपत्तकन्ेव्यता यथा । 
भ्राष्वलायनः। उदगयने अआपूथमाथे पचे 
कस्याे नक्षव्र चौड़ कर्ममोपनयनमोटान- 
विवादाः । विवाहः सा्व्वकालिक इत्येके ॥५॥ 
विद्यारग्स्य शक्रपच्तकत्तव्यता यथा । मदन- 
पारिजाते। 
“रवैगुरों गोलंग्नं तत्स्थेऽकेऽपीन्दुहदितः। 
गवव न्द्ड् शहहौ च विद्यारग्भः प्रशस्यते ॥*५॥ 
पुष्करि्ारग्भस्य शक्तपच्चकत्तव्यता यथा । 
मव्छ पुराशे । 
“प्राप्य पत्तं शुभं शक्तमतोते चोत्तरायणे ॥” 

इत्यादि ॥ 
देवप्रतिष्ठायाः शुक्तपक्तकन्तव्यता यथा । व्यव- 
ारसमुचये । 

नागदन्तौ । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
एक्तण््ठकः पु, (शक्तं एष्ट यस्य। कन्!) सिन्धुक- 

। इति शब्दचन्द्रिका ॥ श्वेतवण एष्टयुकते 
वि॥ 

शक्तबलः, पं, जिनविशेषः । यथा, 
वासुदेवा भमो क्ष्णा नव शक्ता बलास्वमौ । 

भ्रचलो विजलो भद्रः सुप्रभख सुदशनः । 
श्रानन्दो नन्दनः पञ्च रामो रिष्णुदिषस्व मो” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
शक्तमण्डलं, क्तौ, (शक्तं मण्डलम् ।) चन्तुःश्त त- 
क्लेवम् । इति केचित् ॥ श्वं तवणगोलवस्त् च ॥ 
ाक्तरोहितः, प, ( शक्तः श्व तवर्णो रोहितः । } 
श्वेतरोहितहच्चः । इति राजनि ण्टः ॥ शञ्च- 
रोडितमस्ाञ्च ॥ 

शुक्रला, स्न, ( शक्तं लातोति। ला+कः। ) 
उच्चटा । इति रब्रमाला ॥ श्वेतदातरि, 

ति॥ 
एक्तवगः, पु, (शक्तानां वगः समूहः ।) श्वेतवणं 
सजातोयद्रव्यम्। तथा । शङ्गशक्तिकपदंकादि । 
इति राजनिर्धर्टः 
क्रवायसः, घं, ( शक्तो वायस इव ! ) वकः । 

इति विकार्डथेषः ॥ श्वेतका कख ॥ 
एक्तशासः, पु, (शुक्तः शाल इव ।) गिरिनिम्बः। 
इति राजनिघण्टः ॥ शेतशाल हत्त ॥ 

शक्रा, स्री, ( शुक्तो वर्णोऽसूयस्या इति । अच् । 
टाप्।) सरखतो। इति विकाण्थेषः ॥ 
शर्करा। इति शब्टचन्द्रिका ॥ काकोली । 
विदारौ। ख् हो) इति राजनिर्घ टः ॥ श्वे त- 
वर्णा च ॥ 

शक्ताङ्गो. स्त्रो, ( शक्तं ङ्गः यस्याः! ङष् । ) 
शेफालिका । इति राजनि र्टः ॥ श्व तावयव- 
युक्तो, वि ॥ 



शुक्रास 

शुङ्गापाङ्गः, प, (शक्तो अपाङ्गौ यस्य । )मयुरः। 

इति देमचन्द्रः ॥ श्वेतवणनेवरान्ते, चि ॥ (यथा, 

मेघदूते ।२३ । 
शुक्तापाङ्ध; सजलनयनैः खागतोक्षत्य केका 
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श्रह्ाक 

| वारिबिन्दुकल्यः एतेन मनागुब्रतत्वं बोध्यते । 
वलाससंजन्नः वलासग्रथितसंन्नः। कविटेकदेशे- 
| नापि समुदयावगमाल। यथा मोमो भोमसेन 
इति । तएव सुशुते, नामसंग्रहे वलास- 

प्रत्यद्ुयातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्”) ग्रथितपदं निदि टम् । इति भावप्रकाशः ॥ 

क्तात, लो, (शक्तं भम्ब्म् । )घसशाकः। इति 
राजनिघण्टः ॥ 

शक्ता, [न्] क्रो, नेतरोगभेदः। यथा, । रथ 
शक्तभागजा सेगाः। तेषां नामानि संख्या- 
श्राह । 

^प्रस्तारि शक्रक्षतजाचिमांस- 
खायुमासंन्नाः खलु पञ्च रोगाः। 
स्याच्छक्तिका ॥ 
जालं शिराशां पिडिका तासाम् ॥ 
रोमा बलासग्रथितेन साद- 
भेकादगोक्ताः श्लु शक्तभागे ॥* 

लेषु प्रस्तामणो लच्तणमाइ । 

दृटादिभ्यः ष्यज च ।*५।१।१२३। इमनिच् । ) 
शुक्तता । शुक्रशब्द्दिमन्प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

स्तौ, (शुक्त उपल इव आाक्ञतिर्यस्याः) 
शर्करा । इति रन्रमाला श्व तप्रस्तरे, पु ॥ 

शतिः, पु, (शुष्य त्यनेनेति। शुष + “ज षिकुषि 
शषिभ्यः च्छि: उणशा० ३।१५५। इति क्वि: ।) 
वायुः । तेजः । चित्रम् । इति संचिप्तसारो- 
णादिहत्तिः ॥ 

शङ्गः, पु, वरटषहत्तः। भाग्बातकठत्तः । इति 
मेदिनो ॥ शकः। या इति भाषा। इति 
शूकशब्दार्थे मेदिन्य् णादिकोषौ ॥ 

“प्रस्ताथमो तनुस्तौखं श्यावरक्तनिभं सितम् ।" णड, स्त्रो, ( शङ्गोऽसयस्या इति । अच् । 
ननु: पुत्तलो । स्तो विस्तरणम् । श्यावरक् 
भित्ववर विकश्पो बोदव्थः ॥५॥ शक्रान्पराड । 
“ुग्वेतं खदु शक्ता शक्तं तदं ते चिरात् 1” 
ग्क्त । 

पद्माभं खदुरक्ताशय यांसं चोयते सिते । 
पद्माभं पर्थेन रक्तमित्यथः। चोयते उपचोयते ॥ शुङ्गाकम्र, [न्] क्तौ, पंसवनसंस्कार विशेषः। यथा 
अधिमांसाग्धादइ । 

“पथ खदधिमां सा बहलच्च यज्ञव्रिभम् 1” 
षश विस्तोणम्। बहलं पुष्टम् । यक्छन्निभं ईषत् 

 छशणलोहितम् ॥ * ॥ खायु्नाइ । 
“स्थिरं प्रसारि मांखाद्यं शक्तं खायुरभा पञ्च- 

मम् ।” 
श्थिरं कठिनम् । शक्त सखावरडितम् ॥ *॥ 
शृक्तिमादइ । 
“्यावाः स्युः पिशितनिभाख बिन्दवो य॑ 
शक्राभाः सितनिचिताः स शुक्तिसं्नः।* 
श्यावा इत्यादिवणं वयै विकल्पो बोदब्यः ॥१॥ 
अल्लनमाडइ । 

एको यः शशङ्धिरप्रभस्तु विन्दुः 
श॒क्रस्थो भवति तमच्जनं वदन्ति ॥” 

पिष्टकमाइ । 
श्चेमारुतकोपेन शुक्त मासं समुज्रतम् 1 

पिष्टवत् पिष्टकं विहि मलाक्तादशसखबिभम् ॥ 
पिष्टवत् श्वतम् ॥*॥ भिराजालमाइ । 
““जालाभः कठिनः चिरोऽरुणः शराणां 
सन्तानो भवति भिरादिजालसं ज्ञः ॥” 
शिरादिजालसंन्नः थिराजालसंन्नः ॥ *॥ 
शिरापिडिकामाडह) 
“शुक्रस्याः सितप्डिकाः शिराहता या- 
स्ता विद्यादसितस्षमोप्रजाः भिराजाः।* 
वलासग्रथितमाद। 
“कांस्याभोऽख्दुरथ वारिचिन्दुकल्पो 
विन्नयो नयनसिते वला्रसंन्नः |” 

कांस्याभः श्वेत १६त्यथः। भअसृदुः कठिनः । 

टाप् । ) पर्कटौहठच्ः। इति मेदिनो ॥ नव- 
पज्ञवकोभो । इति हेमचन्द्रः ॥ धान्यादि शूक! 
शया यस्य प्रसिदिः॥ ( यथा, सुश्रुते ।४।२६। 
““श््वल्फलसूलत्वक शुङ्गासिद्वं पयो नरः । 
पोल्वा सशकरा च्द्र कुलिङ्ग दव ष्यति ॥*) 

श्रग्निस्तु मासतो नाम गर्भाधाने विधौयते । 
पंसवने चन्द्रनामा शुङ्गाकम्पणि शोभनः ॥* 

इति तिथ्यादितत्छम् ॥ 
तक्कन्प्रानुष्टानं यथा । शोभननामानमग्निं 
संस्थाप्य विरूपासजपान्तां कुशख्डिकां समाप्य 
वटहक्तस्य पूर्व्वोत्तरशाखायां फलयुगलशालिनों 
कछमिभिरनुपडतां वटशुङ्गा यवानां माषाणां 
वा विभिस्िभिमुडकः सप्तवारान् सप्तभिमन्ते 
क्रौणोयात्। सप्चीनां मन्ताणाखष्यादयः साधा- 
रणाः । प्रजापतिक्छषिः सोमवर्ण्वसुरद्रा- 
दित्यमर्दिश्वं देवा देवता 
विनियोगः। ॐ यद्यसि सौमो सोमायत्वा 
रान्न परिक्रोणामि। इति गुडकव्रथेख एकं 
परिक्रयणम् ॥ यद्यसि वारुणो वरुणाय त्वा 
रान्न परिक्रोशामि। इति गुडकवयेण हितोयं 
परिक्रय्म्॥ यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा रान्न 
परिक्रौणामि । इति गुडकव्रयेण ढतोयं परि- 
क्रयणम् ॥ यदसि रद्र भ्यो रुदरभ्यस्त्वा रान्न 
परिक्रोणामि । इति गुड़कव्रयेण चतुथे परि 
क्रयणम्॥ यद्यसि भादिल्येभ्यः भादिल्येभ्यस्त्वा 
राज्ञं परिक्रौणामि। इति गुडकचयेण पञ्चमं 
परिक्रयणम्॥ यद्यसि मस्द्धो मरद्धयस्त्वा राशे 
परिक्रौणामि। इति गुडकव्रयेण षष्ठ परि- 
क्रयणम्॥ यद्यसि विश्व भ्यो देवेभ्यो विष्बभ्यो 
देषेभ्यखू्वा रान्न परिक्रौष्ामि ) इति गुड़क- 
वेण समं परिक्रयणम् ॥ ततः क्रतां वट- 
शुङ्गा अनेन मन््ेण ठच्च।दानयेत् । प्रजावति- 
ऋ पिरोसध्यो देवतान्धग्रोधशङ्गगच्छेदने विनि- 

शक्तिमा, [न्] पु, (शुक्रस्य भावः । शुक्त + “वं - 

॥॥ 
॥ शुचि 

योगः। भराषधयः सुम्रनसो भृत्वा रस्या वों 
समाधत्त श्यं कम्म करिष्यति । ततस्तां 'वट- 
शुङ्गा ढेन बै्टितामन्तरौक्चेणानोय भन्तरोचचे 
स्थापयेत् ततः कतशोभननाखरो भग्नं रुत्तरतः 
परत्तालितथिलायां ब्रह्मचारौ कुमारौ भगवतौ 
वा च्तखाध्यायगोलो वा ब्राह्मणः भाच्रारतो 
नोहारजलेनानाडइतलोष्टं ण युनः पुनः पेषयेत्) 
ततोऽग्नेः प्िमतः उत्तराश्रषु कुशेषु पिः 
माभिमुखीं बधं पूर््वदिगानतमस्तकां क्त्वा 
पृष्ठदेशे खितः पतिदेचिश्पाणेरङ्ष्ानामिः 
काभ्यां वस्र बां पेषितवट शुङ्ग गभ- 
वत्या दच्िशनासाविवरे शुङ्गारसं नििपति 
अनेन मन्त्रेण । प्रजापतिक्छं षिरनु्टपङन्दो- 
ऽम्नोन्दरहहस्यतयो देवता न्यग्रोध शङ्गारखख्य 
दाने विनियोमः। 
पमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो छडस्यतिः 
पुमांसं पच्च विन्दस् तं पुमाननुजायताम् ॥ 
ततो मडहाव्यादृतिहोमं छत्वा प्रादेश्प्रमषष्णां 
छताक्वां समिधं तृष्णोमग्नौ इत्वा प्रकतं का 
समाप्य उदौच्य' शाव्यायनदोमादिवामदेग्यः 
गानान्तं क्य समाप्य कर्णाकारयिदटब्राद्मशाव 
दच्िणां दद्यात् । इति भवदेवः ॥ 

शङ्गो, [न्] पु, ( शङ्गा अख्यस्येति। शुद्धा + 
इनिः! ) अ्रहहचः। वटहत्तः । इति नटा- 
धरः ॥ शुङ्गाविशिष्टे, वि ॥ 

शचः, शोके । इति कविकस्य दुमः॥ (भ्वा०-पर ० - 
सक०-सेट् ।) तालब्धादिः । शोचति । शोक 
पुचादेरदशनादृदुःखानुभवः। किं शोचते 
इभ्य दये वतास्मानिति भिः! प्रियतमा मां 
शोचते शोचते । इति महानाटकम् । गणश- 
कछ्तानित्यत्वादात्मनेपदम् । इति दुगदासः ४ 

शुच,द्र्, य अ ई शौचे विशरथे । क्त दे । इति 
कविकल्यदुमः ॥ (दिवा०-उभ० क्रंद शौचे च 
अक०-अन्धन्र सक०-सेट् । निष्ठायां अनिट् 1) 
शौचं शदिः । विशरणं विभेदः । क्र दः भाद्र 

1वः। इर् अशुचत् अशोचत् । य ज, शृच्खते 
लोकः खानात् । शुखति गात्रं बाशः। शुच्छति 
वस्त्रमम्भसा । ई, शुक्तः! शचि र पूतोभावे 
इति प्राञ्चः । रमानाथस्तु एतदलनुरोधादेता- 
नर्थान् व्याख्याति । इति दुमौदासः ॥ 

, स्तो, ( शच शोके + किप् । पचे टाप् }) 
। इति शब्दर ब्नाब्लो ॥ 

हः पु; ( शष्यति अनेनेति ! शच + “गुप 
धात् कित्।” उष्य ४।११९। इति इन् । सर 
कित् ।) अग्निः । ( यथा, भागवते । ४।२४।४ 
“पावकः पवमान शुचिरित्यम्बयः पुरा । 
वशिष्ठ शापादुत्यत्राः पुनर्योगगतिं गताः) ) 
चित्रकः भराषादुमासः। शक्तवंः। 
शृङ्गाररसः । इत्यमरः ॥ ग्रो: । शमन्त । 
च्येष्ठमाखः 1 ति मेदिनो ॥ सौराग्निः । यथा ` 
“पावकः, पवमानश्च शचिरग्नि् ते चयः । 
निष्यः पवमानः स्यात् वेयुतः पावकः समनः) 



शचिप्र 

यश्चासौ तपते सगः शचिरभ्निसत्वसौ स्मृतः । 
तेषान्तु सन्ततावन्ये चत्वारिंशत्तु पञ्च च ॥ 
चात्रकः पवमानञ्च शचिस्तेषां पिता च यः। 
एते चेकोनपच्चाथदङयः परिकीर्तिताः ॥” 

इति कौम १२ अध्यायः ॥ 
सूयः । यथा,-- 
“तपनस्तापन्ैव शुचिः सप्राश्ववा हनः ॥” 

इति शाम्बपुराणम् ॥ ई भ्रभिषवे। इति कविकल्यदुमः॥ (भवा 
चन्द्रः। शक्रः। ब्राह्मणः। इति केचित् ॥ 
( अन्धकस्य पुचविशेषः । यथा, भागवते । < । 
2२४ । १९) 

“कुकुरो भजमानख शचिः कम्बलव्िंषः ॥” 
कार्तिकेयः । इति महाभारतम् । ३।२३१।४॥) 

११९ 
शरौ 

“शआचामः स्यादाचमनमुपस्यशंः शुचिप्रणोः ।” 
इति शब्द्रत्नावलो ॥ 

शचिमक्ञिका, स्रौ, ( शचिम॑क्चिका।) नव- 
मालिका। इति राजनिघंण्टः ॥ 

शचिरोचिः, [स] पं, (शचि: शक्त रोचि 
किरणो यस्य ।) चन्द्रः । इति केचित् ॥ शक्त- 
किरणे, वि ॥ 

पर ०-भ्रक०-सक° च-सेट् । निष्ठायामनिर् । ) 
तालब्यादिः। पश्चमखरो । तालव्यवर्गाद्योपधः। 
ई, शुक्तः । यदा, यान्तोऽयमित्यके । भ्रभिषवः 
ख्रानं मन्यनं पोडनं सन्धानञ्च । इति दुर्गा- 
दासः॥ 

शचिः, श्लो, ८ शच +-इन् । ) कश्यपपन्नया- [शुटोरता, सो, वौयम् इति वि कारडशेषः ॥ 
स्तास््रायाः सृता । यथा, 
षट् सुताञच्च महासत्वास्तास््रायाः परि- 

को्िताः। 
शको श्येनौ च भाषा च सुभरोवौ श्चि 

गृभरिका॥ 
इति गारुडे & अध्यायः ॥ 

शुचिः, वि, (शुच +इन् ।) शुक्तगुणविशिष्टः । 
इत्यमरः ॥ शु; । ( यथा, महाभारते । १। 
१२९८ । ४९ । 

“क्रोडावसाने तै सव्वं शुचिवस्त्राः खल 
छ्ताः ॥”) 

अनुपहत । इति मेदिनो ॥ * ॥ परस्वरणस्पे 
हस्त्षालनात् शुचियथा,-- 
“देवात् परस्त्रियं दृष्टा विरमेद् यो हरिं स्मरन् 

 स्पृद् परसुवणच्च हस्तप्र्तालनात् शचिः॥ 

इति ब्रह्मवेवत्ते चोल्ाष्णज परख ३१ अध्यायः ॥ 
` (निरपराधो । यथा, महाभारते ।१।१४९।१६। 

“रहो धिक् एटतराष्रस्य बुचिर्नास्ति समच्नसो 
यः शचोन् पाण्डदायादान् दाहयामास 

शतवत् ॥” 
शद्दान्तःकरणः । यथा, मनुः । 9 । ३८ । 
“इदां नित्यं सेषेत विप्रान् वेदविदो गचौन् 
हदस्ेवो हि सततं रच्तोभिरपि पूज्यते ॥) 
शिता, खौ, ( शुचेर्भावः । शचि + तल् । ) 
ुचित्वम् । यया, 
“येवं नाम गणस्तवेव सहजः खाभाविकौ 

सखच्छता 
 किंबरूमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पेन 

यस्यापरे । 
4 जिच्चान्धत् कथयामि ते स्तुतिपदं लं जोविनां 

। इति लच्छणसेनः ॥ 

। अविद्रुमः, पु, (शुचिः पवित्रो दुमः।) भ्र्वलय- 
। इक्षः। इति राजनिर्घ॑य्टः ॥ श्ठच्तख ॥ 

अचिप्रोः, पु, ( शुचिं प्रण्यतोति । प्र+ नो + 
किप् । ) भासनम् । यथा, 

2३४७ 

टो, क्तौ, वौम् । इति शब्द्र ब्रावलौ ॥ 
, खोटने । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा ° -पर ° - 

अक०-सेट्)खोटनमिह गत्याघातः । शोटति 
पयः सेतुना । इति दुर्गादासः ॥ 

› इ खोटने । इति कविकल्यद्ुमः ॥ (म्बा. 
पर°-्रक°-सेट् । ) खोटनमिडह गत्याघातः। 
इ, शठे । इति दुर्गादासः ॥ 

शुट, इ कि शोषणे। इति कविकल्यटुमः। 
(चुरा ०पच्चे भ्वा°-अक*-सेट्। } इ, शु गठयरते । 
कि, शुखडयति शुणठति पत्रमातपात् । रमा- 
नाथस्तु भ्वादिपन्ते शष्कोभावे। चुरादिपन्ते 
शुष्को करणेऽयमिति मत्वा म्बादौ शुरठति पतरं 
चुरादौ शण्ठयति काष्टमातप इत्यदाद्ृतवान्। 
वस्तुतस्तु उभयत शुष्कौोभावः अन्यथा भौवा 
दिकस्येव प्रेरणवाचित्वाच्चरादिपाटोऽनथक 
स्यात् । इति दुर्गादासः ॥ 

शट, क श्रालस्ये । इति कविकल्पदुम ॥ चुरा- 
पर ०-अक०-सेट्।) क, शोटयति हदः क्रियासु 

स्तो, शटि शोषणे + न् । )' शर्ट । 
इत्यमरटौका ॥(यथा, भार्य्यासप्तशत्याम् ।२७१ 
“तस्मिन् गताद्र भावै वोतरसे एरटिशकल दव 

पुरुषे । 
भ्रपिभूतिभाजि मलिने नागरशब्दो बिड 

मन्दः स्यादित्यथः । इति दुर्गादासः ॥ 

शुः 
ज्िग्धोष्णा मधुरा पाके कफवातविवन्धनुत् ॥ 
हष्या खया च निःश्वासशूलकासहृदा मयान् । 
इन्ति न्नोपदशोधाशं-अआनाहोदरमारुतान् ॥ 
आम्नेयगुणभृष्ठिं तोयां शं परि शोषयेत् । 
संग्टन्नन्ति मलं तत्त ग्राहि शुरयएदयो यथा ॥ 
विवन्धभेदिनौ थातुमा कथं ग्राहिणो भवेत्। 
शक्तिविविबन्धभेदे स्याद्यतो न मलपातने ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
अन्यच्च । 
“शुरठो तु कफवातन्नौ सच्रेहा लघुदौपनी । 
विपाके मधरा ष्या द्रद्योष्णा कटुरोचनो ॥” 

इति राजवल्लभः ॥ 
शण्डा", क्तौ, शण्टो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शर्डः, पु, (शुन गती + भमन्तात् डः!) मद- 
निभरः । इति हेमचन्द्रः ॥ करिकर ॥(यथा, 
महाभारते । ० । ३५। ३५। 
“वण्टाशुण्डान् विषाणाग्रान् ्ुरमास्यपदा- 

नुगान् । 
शरनिशितधाराग्रः शाव्रवाणामशातयत् ॥") 

शणडकः, पु, शौर्डिकः। इति शब्द्र त्रावलो । 
युदवेशः ! इति शब्दमाला ॥ 

श॒खडरोदः, पं, ( शण्डवत् रोहतोति । रुह + 
श्रच।) भरट षम् । इति राजनिषं र्टः ॥ युस्त- 
कान्तरे गङ्गरोडह इति पाठः ॥ 

शुण्डा,स्त्रो, (शन् + ड । टाप् ।) म दय पानग्टहम्। 
अम्ब हस्तिन । वेण्या । सुरा । इस्ति डस्तः। 
इति मेदिनो ॥ शंड़ इति भाषा ॥ नलिन ॥ 
इति विश्वः ॥ कुटनौ । इति शब्दमाला ॥ 

'एर्डापानं, क्तौ, (शण्डाय श्रापात्म्।) मद्य- 
पानण्टहम् । तत्पयथायः । मदखयानम् । इत्य- 
मरः ॥ मदस्थलम् ! इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

शर्डारः, पु, ( शण्डां रातोति। रा+कः। ) 
शौरण्डिकाः। इति शब्दरत्नावली ॥ ( इख 
शुण्डा । ““क्ुटौशमो श् ण्डाभ्यो रः ।* ५।३। 
८८ । इति रः । खल्यश्, ण्डा । इति खिदहान्त- 
कौसुदौ ॥) 

श्. णडालः, पं,(श्, ण्डेन ् लतोति। भरल पञ्थात्तौ 
+-अच् ।) इस्तौ । इति धनच््यः ॥ 

म्बाय ॥”) [ग् र्डिका, स्त्रो, अलिजिद्धा। इति केचित् ॥ 
स्तो, (शर्ट + वा ङष् ।) शष्कादरकम् । 

शट् इति भाषा ५ तत्पायः । महौषधम् २ 
विश्वम् ३ नागरम् 8 विश्वभेषजम् ५। इत्यः 
मरः ॥ शुर्ठिः ६ वा = मद्रोषपो ८। इति 
तट्टौका ॥ इन्द्रभेषजम् < भेषजम् १०। इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ विश्वौषधम् ११ कटग्रन्धिः१२ 
कटुभद्रम् १३ कटुश्णम् १४ सौपम् १५ 
शङ्गवेरम् १६ कफारि १७ चान्द्रकम् शर 
शोषणम् १८ नागराच्नम् २० । अस्या गुणाः । 
कटुत्वम् । उष्णत्वम् । ल्िग्धत्वम् । कफथोका- 
निलशूलबन्धोद राप्मानश्ठासक्चौपदनाशित्वश्च । 
इति राजनिर्घंर्टः ॥ * ॥ रपि च। 
“शण्डो रुच्यामवातप्नो प्राचनो कटुका लुः। 

श खडाशब्दार्थाप्येषा ॥ 
र्डिमूषिका, सनो, (श ण्डनो श.रडवि्रि्टा 
षिका ।) दुच्छन्दरो । इति राजनि: ॥ 

श् रो, [न्] पु, खडा अश्यस्येति ! प्.च्डा + 
इनिः 1) शौर्डिकः। इति शब्दरद्रावलौ ॥ 
इस्त च ॥ 
ण्डो, सरो, ₹हस्तिश ष्ौहचः। शति सज- 
निष्ट ॥ 

थ तुद्विः.खौ,थतद्ुनदौ । इत्यमर टौकायां भरतः॥ 
श तुदः, स्तौ, -शतद्ुनदौ । इति भरतदिरूपकोषः॥ 
शद, ली, (श घ+ ल्लः) सेन्धवम् ! मरिचम् । 
इति राजनिंख्टः ॥ मरिच प्रथायै खषं यद्धि 
ङतं तदभ्,दम् ॥ 



श्रुम 

शखः, चि, ( शध + क्षः । ) केवलम् । (यथा, 
मनुः । ९ । २७९ । 
५त डागमेदकं इन्धादपसु शहवधेन वा। 
तदापि प्रति खंङथात् दाप्यस्तु ्मसाहसखम्॥*) 
निर्दोषः । (यथा, इडव्संडितायाम् ।४९.। ४ । 
स्वं च शदकाञ्चनविनिभ्िताः खेयसो 

इद्धा ॥") 

पविव्रः। इति मेदिनो ॥ (उच््वलः। यथा,रघुः। 
१। ४६ । 
“काप्यभिख्या तयोरासौत् त्रजतोः शद- 

बेशयोः ॥") 
शक्तः इति धरणिः ॥ रागान्तरामिधित- 
रागः। इति संगौतशास्वम् ॥ * ॥ शरोरा- 
शुदताकारसं यथा, - 

नारद उवाच । 
“मानवानां दिजादौनां शरौरस्यापविव्रता । 
भवेत् केन प्रकारेण कथ्यतां तत् शदाशिव ॥ 

९ 
शुचिः 
| विश्वब्धे शडमतौ यः समाचरति 

पापम् । 
तं जनमसत्यसन्धं भगवति वसुधे कथं वहसि ॥ 

शदमांसं, ज्गौ, (शुचं मांसं यस्य ।) मां सव्यश्ञन- 
विशेषः । यथा,-- 
“पाकपात्रे इतं दद्यात्तेलं वा तदभावतः । 
तत्र हिष्कः हरिद्राञ्च भज्जयेत्तदनन्तरम् ॥ 
छागादेरखिरहितं मांसं तत् खण्डखण्डितम् 
घौतनिर्गालितं तस्मिन् इते तडच्नयेच्छनेः ॥ 
सिद्ययोग्य' जलं दत्वा लवणच्च पचेत् ततः । 
सिद्धे जलेन संपिष्य वेसवार परिपत् ॥ 
दरश्याणि देसवारस्य नागवज्ञो दलानि दि । 
तण्डुला लवङ्गगनि मरिचानि समासतः । 
अनेन विधिना सिद्ठं गृमांसमिति स्मृतम् ॥ 
शृद्धमांसं परं इष्य वल्यं रु्यञ्च बु इणम् । 
जिदोषश्मनं खेष्ठ दो पणं धातुवद् नम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

सर्व्ववेदपुराणादि गास्तन्नानां दिजन््मनाम्। [गुरवक्िका, सगो, (शुचा व्निका लता ।)गुड़.चौ 
जिवैन्दरियस्मृतिषिदां तनोः कथय पूतताम् ॥ 

सदाशिव उवाच । 
यथः देहापविव्रत्व विप्रादौनां यतो भवेत् । 
देवं शृणु तत् स्वैः नराणामानुपूव्विकम् ॥ 
जातके खतकेऽस्नाते जलौकोभिः चते तथा । 
अपविव्रो दिजादौनां देहः सस्यादिकग्यसु ॥ 
श्रपूतततुरुत्सगें नरो सू्रपुरोषयोः। 
रण श्यस्पमशने नेव ब्रह्मयन्नजपादिषु ॥ 
रक्तपाते नखशरङ्दन्तखङ्गादिभिः चते। 
विप्रादेरणचिः कायः शख््रास्तर : कण्ट कादिभिः। 
मुक्ता इस्ताननोच््छिषटेऽपविवः छतमैथुने । 
शयने ब्राह्मणादोनां शरोरं ्चुरकममणि ॥ 
ल्वरादिभिखतुःष्टिरोगैयुक्तदिजन्मनाम् । 
वपुरप्रयतं पूजादानहोमजपादिषु ॥ 
धमोद्रारे बमौ शखादपतितान्नादिभोजनेः ! 
तथा च रेतःख्वलने मल्यदेहापवित्रता ॥ 

अपवित्रं दिजादौनां वपुः स्याद्राइद शने । 
गद्ितदानग्रहणे पतिते पातकादिभिः॥ 
अशौचान्तेन शदिः स्यात् जातके खतकेऽपि च। | “ 
सव्ववर्णाय्रमादौनां तनोः सन्ष्यादिकगसु ॥" 

इति पाञ्च उत्तरखण्डे १९ अध्यायः ॥ 
शदजङ्कः, ए, ( शुद्धा जङ्धा यस्य । ) गर्दभः । 
इति विकाण्डशेषः ॥ पदित्रज्खायुक्ते, चि ॥ 

शददत्, ति, शा दन्ता यस्य सः । (“अग्रान्त- 
एदशश्हषवराहेभ्यखच ।” ५। ४। १४५। 
इति दन्तस्य दव्रादेशः। ) शक्तदन्तदयुक्तिः । 
यथा-- 
मते तस्िन् जलश्एचिः शददद्राव्टः धिष्ठौ । 

खंजपू कोऽचमालावान् धारयो खदलावनः ॥ 
इति भौ । ५।६१॥ 

शदमतिः, पु, ( णुदा मतियंस्य । ) चतुरविंश्ति- 
भृताडदन्तगेतजिनविशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
(जना मतिः \) पविववकौ, छ्लौ । तदति, ति ॥ 
(यथा, हितोपदेथे । १।८०। 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ पविव्रलता च ॥ 
एदान्तः, पु, शः अन्तो यस्य । शहा र्तकाः 
अन्ते यस्य इति वा । ) भन्तःपुरम् । ( यथा, 
कुमारे। ६।५२। 

'"विधिप्रयुक्त सत्कारः खयं मागस्य दशकः। 
ख तेराक्रमयामास शडान्तं शदक्याभिः ॥*) 
पस्यासव्वगोचर कचचान्तरम्। इत्यमरमेदिन्यौ 
राजयोषित् । इत्यजयः ॥(यथा, नषे ।३।९३ 

“शरद्धान्तसंभोगनि तान्त तुष्ट 
न नैषधे काययमिदं निगाद्यम् । 
अपां हि ढक्षायन वारिधारा 
स्दादुः गन्धिः खदते तुषारा ॥”) 

अशौचान्तः। इति धरणिः । 
:+ पुं, ( शान्तं पालयतोति । 

पालि + णुल् ।) भ्रन्तःपुररक्षकः। तत्पगथायः । 
ग्टहदौवारिकः २ क्तारचकः रे राचि- 
दिश्डकः 8 । इति शब्दमाला ॥ तस्य लक्षणं 
यथा,-- 
उदः कुलोद्रतः सूक्तः पिढपैतामहः शचिः। 

राज्ञामन्तपुराध्वक्लो विनोतञ्च तथेष्यते ॥” 
इति माद्छ प १८८ अध्यायः ॥ 

शचान्ता, स्तो, ( श॒हान्तः रा खयत्वेनास्यस्या 
इति अच् । टाप् । ) राजो । यथा,-- 
“शुदान्तञ्च विशद्धान्ते शुददान्ता राजयोषितः ॥ 

इति धरणिः ॥ 
गुदधापड्क. तिः, स्त्रो, ( शुद्धा अपद. तिः । ) भल. 
छ्रविशेषः । यथा.-- 
एदापड्तिरन्यस्यारोपार्थो धर्मी निवः । 

नायं सुधांश्,; किं द व्योमगङ्गा खरो रुहम्) 
इति चन्द्रालोकः ॥ 

न शिः, सो, (शयथ ~+ क्तिन् ।) दुर्गा । वथा, 
“स्मर णाचिन्तनादापि शोध्यते स हि पातकात् 
लेन श दिः समाख्याता देवौ रदरतनौ खिता॥ 

इति टेवौपुराणे देवौनिरल्लाध्यायः ४५ ॥ 

शुचि 
मार्जना । इति जटाधरः ॥ वैदिककमी। इंतव- 
प्रयोजकसंस्कारविशेषः। यथा । शद्याशहोः 
संस्काररूपत्वेन एकपुरुषस्येकदोभय खिनिरघटते 
अश् देभावरूपत्वे श ह स्तदभावरूपत्वे नेतत् 
विरोधात् । अतएव शङ्क । 
“ततः खाइमश रौ तु कुथादेकादये तथा । 
कर्तस्तात्कालिषो शिरश दः पुनरेव सः॥ 
अशद्ौ चतुर्याहादी। कथमणदहौ खाद 
कालाशौचस्याधिकारिविेषशत्वादत श्राह 
कततुस्तात्कालिकौति । अआदविधानाक्ेपात्त 
ऋत्रनिष्ठा श्.हिः कल्पसे । स पुनरथ च एव 
क्मान्तर एव । इति खादविषेकः ॥ एवं शदहे- ` 
भावरूपत्वे भभौचस्य तदभावशूपत्वं विरोधः। 

| तथात्वे अशौचसङ्करोऽपि न स्यात् । एकख्िन् 
श. चयभावरूपे अशौचे सत्यपरस्य तद्यस्य ` 
तदानीं तत्पुरषोयश् शिरूपप्रतियोम्बन्तरा- 
भावादलुत्पत्तेः । तस्मात् शु यश् हयोर्भावरूप- 
त्वम् । इति श् दितत्वम् ॥५॥ अधाभोचिश हिः! 
अघषहिमदाशौचमूर्ईचचेत्तेन श ध्यति । 
अथ चेत् पञ्चमीं रातरिमतीत्य परतो भषेत् । 
अघटठदिमदाशौचं तदा पूर्व्वे श्.ध्वति ॥ 
अघहदिमत्तन्तु । सपिण्डजननार्शौचापेत्चया 

सपिचमरराशौच पच्या 
पिढमाढमतमरणाशौचस्य ।५। 
“जाते पुच्ध पितुः खानं खदेलन्तु विधौयते । 
माला श् ध्येदशारेन खानात् ख्मशनं पितुः ॥ 
श् ध्येत् श्यशंमाते उत्तरवाक्ये तथा द शेनात् ।५ 
जननाभशौचमध्यं तु यद्यपरं जननं स्यात् तदा 
पूव्वाशौचव्यपगमे श् हिः रातिशेषे दिनदयेन 
प्रभाते दिनत्रयेण मरणा शौचमध्य न्नातिमरथे- | 
ईप्येवभिति ॥*॥ 
“यस्य यस्य तु वर्णस्य यद्यत् स्यात् पञ्चिमं 

तवद । 
स तत्र वस्त्् चिख्च टश हि करोत्यपि ॥ 
समाप्य दशमं पिण्डं यथाशाखरमुटाद्तम् । 
्रामाडदिस्ततो गत्वा प्र तसे च वाससौ ५ 
श्रन््यानामायितानाच् त्यज्गा द्लानं करोत्यपि। ` 
श्मश्रुलोमनखानाञ्च यत्तााज्यं तव्जडात्यपि ॥ 
गौरसर्षपकल्कोन तिलतेलेन संयुतः । 
शिरः खानं ततः कत्वा तोयेनाचम्ब वाग्यतः 
वासोयुगं नवं श॒ भ्नमव्रणं श् इमेव च। 
खोता गां सुद मङ्गलानि भानि द॥ ` 
स्पृष्टा संवौत्तयित्वा तु पञ्चात् श दहो भवे्ररः#” ` 
ग्टहश दिः प्राक्षनपाकभाण्डपरित्याग उपलेधाः 
दिना । त्याज्य त्यागादहम् । 
अघाहःसु निहत्तेषु सुखाताः छतमङ्गलाः । 

प्राशुच्यादिप्रसुच्यं त ब्राह्मान् ख स्तिवाच्च च । 
स्स्पाशौचस्य मध्ये तु दौर्घाशौचं भवेद्यदि । 
म तुपू्वे'ण शिः स्यात् खकालेनेव श् ध्यति + 
समानं लघु चाशौचं पूर्वैरेव विश् ध्यति) 
यदि स्यात् खतके सतिन तके च मतिभवैत् ॥ ` 
शेषेरेव भवै च्छहिरडःयेषे दिराव्रकम् ¦ 

द +. 



` शूद्रं दिनवयं प्रोक्तं प्राष्पपयामश्चतं पुनः ॥१॥ 
मारं ष्यष्ार्ि सखे खात्वा विप्रो विशुध्यति। 

+ आचम्येव तु निखं हं गामालभ्याकंमोश् वा ॥ 
अमपिष्डं हिजं प्रेतं विप्रो निच्ठ त्य बन्धुवत् । 
विशुध्यति विराव मातुराघतांखच वान्धवान् ॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषान्तु ख दशारेन चष्यति। 

॥ 31 

१२१ 
शधिः 

ब्राद्यणेयदहाचा प्रशस्यते इति शूलपाणिमषहा 
मह्ोपाध्यायजङज्ञ कभषहौ ॥*॥ शातातपः) 
“गोकुशै कन्दुशालायां ते लयन्ते्चयन््योः । 
भमोमांस्यानि शौचानि स्लोषु वालातुरेषु च ॥” 
मनुः। 
मिका विप्रषग्काया गौरण्डः सूयधरश्मयः। 

शजो भूव्वायुरभ्निख स्म मेध्यानि निदिं थेत्॥ 
बौधायनः । 
अदुष्टाः सन्तताधारा वातोद्ुताख्च रे शवः । 

शरकरः श चयः सव्व वजयित्वा सुराकरम् ॥” ` 
शक्रलिखितौ । आकषरदरव्याणि प्रोचितानि 
श् चौनि ॥५॥ थमः । 
भ्राममांसं तं चीद्रं खे हाच फलसम्धवाः । 

च्ञेच्छमारण्डखिता दुष्टा निष्कून्ताः श चय 
स्मृताः ॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे । 
“मुखवजंख गोः शा माव्वार क्रमे श. चिः। 
पुष्याणाञ्च फलाना्च प्रो्तणात् श्.दिरिष्यते ॥* 
अचिः। 
“मच्चिका सन्तताधारा भूमिस्तोयं इताशनः। 
मा्व्नारश्ापि दर्व्वीं च मारुत सटा 

शचिः॥ 
बौधायनः । अनेको दाच्च दारुशिले भूमिमभे 
इष्टका सङ्खोर्णीभूताः इति । सङ्ोर्णीभूता 
परस्परसम्बहाः ॥५॥ विष्णुः । प्रोथेन पुस्तक 
इति ॥*॥ यातातपः 
“तापनं इततेलानां ्ञावनं गोरसस्य च । 
तच्मावमुदतं श्यं त् कठिनन्त॒ पयो दधि । 
अविलोनं तथा सर्पिर्धिरोन अपथेन तु ॥ 
अविलोनं कठिनम् ॥*॥ मनुः । 
“द्रव्याणाञ्च व सर्व्वेषां श् चिरतङ्गवनं स्मृतम् । 
प्रोक्तं संहतानाख्च हारवाणाञ्च तचण्टम् ॥ 
इदन्त्च्छिष्टा यल्पदोषे । उस्ङ्जवनं वस्ाम्तर- 

कौोटाद्यपनयनम् ५१५ शातातपः । 
"ज्ञोवाभिशसपतितेः सूतिकोटक्षनास्तिकः । 

हृष्टं वा ध्यात् यदज्नन्तु तस्य निष्क तिर्च्यते ॥ 
(नन किञ्चिदुदुत्य भु््ोता्यविशितः ॥*॥ ` 

शुदि: शधिः 
मरकोत्यत्तियोगे तु मरणाच्ुशिरिष्यते ॥*॥ | भनदन्र्मद्धेव न चेत्तस्मिन् ग्टहे वसेत् ॥५॥ 
अर्व्वाक् वरमा सतः स््ौणां यदि स्यात् गभं- | भस्थिसञ्चयनादन्वाक यदि विप्रोऽञ्र पातयेत् 

रूस्लवः। | सते शूद्र ग्द गत्वा चिराद्ेण विशुध्यति ॥ 
तदा माभसमेस्तासां दिवसेः शहिरिधिते॥ | भखिमश्वयनादूे यावन्भासं दिजातयः। 
गमशुतथां यथामासम विरे तू नमे वराहः! | दिवसेनैव शुद्धिः स्यादाससां क्षालनेन च 1५1 
राअन्धे तु चतूरावं वैश्ये पश्चाहमिव च ॥ स्लजातिदि वतेनेव त्राडात् चतियवेश्ययोः । 
अष्टाेनतु शूद्रस्य शदिरेवा प्रकोत्तिता। ख्ये विनानुगमने शुटरो नक्तो न शष्यति ॥१॥ 
राचिभि्माघतुस्ाभिगर्भस्लावे विशुध्यति अजा गावो मदिष्यख ब्राह्मणो च प्रसूतिका । 
शजस्यपरते साध्वौ खानेन स्तौ रजस्वला । | दशरातेण शुष्यन्ति भृमि टश्च नवोदकम् 1*॥ 
अशा भर्तचतुर्येःङि अतये अशुद्धा देवपैतरयोः। उदक्या सूतिका वापि अन्त्यजं संख यद्यदि । 
देवे कर्मणि पेतेय च पञ्चमेऽहनि शुध्यति ॥%॥ | विरानेलेव शृ हिः स्यादिति ातातपोऽन्न 
दत्ता नारौ पितुर्गेहे सूयते स्वियतेऽथवः । वेत् ॥* 

चरेत् सम्यक् एथकस्थानव्यवखिता मव त्रातजलं भावो महिष्यञ्छ्ागयोनयः । 
तद्न्धुवगे सखे केन शष्येत्त जनकस्तिभिः 1 श् ध्यन्ति दिवसेरेव दशभिर्नात संशयः ॥ 
यस्ते: सामनं कुत् शयनादौनि चेष डि! | काले नवोदक शुदं न पातव्यन्तु तक्ता इम् ॥५५। 
बान्धवो वा परो वापिस दशाहेन शुध्यति ॥ | भथ द्रव्यश् दिः । ब्राह्मो । 

वयडात् शुष्यन्ति “सुवणं रूप्यशक्गाश्मश क्तिरत्रमयानि च । 
बान्धवाः । | कांसायस्तास्ररेत्यानि तरपुसौसमयानि च ॥ 

यथोक्ेनैव कल्पेन शुध्यन्ति हि सनाभयः ५५॥ | निलंपानि विष् ष्यन्ति केवलेन जलेन तु ! 
घर्मा माभ्यन्तरे शूद्रं खते बाले व्रां विदुः। | शूद्रोच्छिष्टानि य्ष्यन्ति विधाल्ारान्त- 
अनतौते िव्षे वै खते गध्येत्त॒ पञ्चभिः ॥ षारिभिः॥ 
बालस्वन्तदं थारे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। | सूतिकाशवविगम वरजस्लाइतानि च । 
सद्य व विशुहिः स्यात्राशौचं नेव सूतकम् ॥ | प्रचेषव्यानि तानम्नौ यच्च यावत् सष्ेदपि ॥* 
षामक्तचुडानामशदिर्नशिको स्मरता । ` रेत्यं पित्तलम्! चपु रङ्गम्। यत् पात्रं यावत् । 
निहतचुडकानान्तु तिराव्राच्छुदहिरिष्यते ॥५॥ | कालमभन्नि' महेत तत् पाच प्र्षालनान्तरं । 
दशान सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके । | तावत्तापनोयमित्यर्थः ॥१॥ वृडस्तिः । 
ब्रिराव्रेण सकुस्यास्तु खात्वा शुष्यन्ति अम्भसा डेमरन्रायः कास्यं य ष्यत भख्मना। 

गोत्रजा: ॥ | अन्त स्तास्यश्च रेत्यञ्च पुनःपाकेन सखमयम् ॥ 
श्ध्ये दिप्रो दशाहेन दादभथाडेन भूमिपः। राजधम््' । 
वश्यः पञ्चदशादेन शूद्रो मासेन शुष्यति ॥ पल्नलोच्छिष्ट कांस्य" यत् गवाधघ्रातमथापि वा 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कार्थं संस्पर्शनं बुपैः । गण्डषोच्छिष्टममि च विश् ध्य हशभिस्तु तत् ॥” 
माचेनेव धिशहिः स्यात् सूतके खतकेऽपि वा ॥ | दशभिर्दिंमैरिति शेषः । तथा च । 
संचिते पिशं राधि दौहिते भगिनौसुते । | ̂ कांस्ये न धावयेत् पादौ यत्र स्यादपि | 
मेस्छते तु चिरावं स्वादिति धर्मो व्यवसितः ॥ मिति।" 
पित्रोर्परमे कथं भवेत् । | यवर पाव्रान्तरे भोजनं तब्र तस्येव तस्य 
वरिरावेखेव शुचिः स्यादित्याह भगवान् शिवः ॥ स।रचयात् कांस्यवच्छलिः ॥ ५ ॥ बौधायनः । 
यदा भोजनकाले तु अश्चिभवति दिजः + | ““भिब्रकांस्ये तु योऽञ्रौयात् नद्यां ज्ञात्वा 
भूमौ निःचिष्य तद्य्यासं स्ञाला चेव विशु- ` जपेदिजः। 

ध्यति ॥४॥ | गायच्चाटखहखन्तु एकभक्तस्ततः ग्. चिः ॥” 
चिकिद्कौ यत् कुरते तदन्येन न शक्ते! | देवलः । तास््ररजतसुवणौप्मस्फरिकानां भिज 

ष चिकिल्लकस्परे शद्धो भवति नित्यशः ॥ | मभिन्रम् ! इति भिन्नत्वेऽपि म दोष इत्यर्थः॥५॥ 
& गभिंशौ सूतिका नलं कुमारौ च रजखला } । विष्णुः! शारोरैर्मलैः सुरभि यव्या यदुत 

यदाश्हा तदान्धे न कारयेत् क्रियते सद! ॥५॥ | तदत्यन्तोपडतं सव्ये लौ हभार्डमग्नौ प्रतस 
प्रेतौभूतं दिजं विप्रो योऽनुगच्छति कामतः । | श्ये त । मणिमयमश्ममयमलमयस्च सप्तरातं 
ख।त्वा सचेलं स्य द्राभ्निं तं प्राश्य विश्ष्यति ।| म होखननेन अङ्कदन्ताखिमयस् तज्षणेन दाक 
एकाहात् चचिये शुदिवेश्ये च स्या्माहेन तु । | मयं खख्मयं जद्यादिति । सौरपदं सुवर्णाय 

एकपरम्॥*# मनुः। 

“भ्वौकि देवाः पविव्राखि ब्राह्यशानामकसखयन् 
अष्टम दिर्निंिं रं यच्च वाचः प्रशस्ते ॥” 
अहटमुपातशङ्ादिभिरन्नातम्। अन्नातच्च 
खदा शचि इति याजवख्काकवाद्यत्वात् \. 
वापेति उपचातध्रकायां पविन्र भवषलिति 

चाण्डालेन शना वापि इष्टं उविरय्चिवम् । 
विडालादिभिरच्छिष्ट दुष्टमयं विवजंथेत् ४ 
अन्यत्र ॥ *॥ मनुः । 
“अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बद्कनां धान्धवास्चाम्। 
प्रजालनेन त्वल्यानामद्धिः शौचं विधौयते ४" 
शचिरित्यनुहन्नौ विष्णुः । गुडानाभिच्विका- 
राणां प्रभूतामां वारग्निदानेन सव्व रव णाना- 
श्यति \५॥ अङ्गिराः । 
“यथा यतस्ततो द्यापः श चि यान्ति गदींगलाः 
शूद्रारिप्ररटशधेष्वव्रं प्रविष्टन्तु सदा शचि +” 
प्रविष्टं खत्वापादकप्रतिभ्रारादिनेति जेषः 1 
“लङ्ुशपं रकम तेभ्यस्तोयम घास्य तत् । 
प्रचिपेत् पञगव्यस्ल समन्तं सष्ंण्,दिङत् ॥ 
अप्राय फुणपं तेभ्यो रहतोशेभ्य पव श} 



शधिः 
शतं षष्टयाथवा विंशत् तोयकुम्भान् समुडरेत् ॥ 
पञ्चगव्यं ततस्तेषु प्ररतिपेग्मन्त पूव्वकम् ॥” 
श्तादि भ्रल्पत्वादयपेक्या भत्यस्पस्य सर्व्व 
इारणाभिधानात् ॥५॥ वृहन्मनुः । 
“श्शूट्रपतिताबान्त्या खता दिजमन्दिरे । 
शौचं तच प्रवच्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ 
दथरावाच्छनि प्रते मासात् शूद्रं भवेच्छचिः। 
इाभ्यान्तु पतिते गेहे अन्तये मासचतुष्टायात् । 
अव्यन्त्ये व्जयेद्गे हमित्येवं मनुरव्रवोत् ॥” 
यमः। 
दिजस्य मरणे वेश्म विश्ध्यति दिनत्रयात् । 
दिने केन वहिभंमिरग्निेपणलेपनेः ॥*१॥ 
यथोक्ष कालानन्तरं कत्तव्यमाइ सम्ब्तः । 
ग्टइशचिं प्रवच्यामि अन्तःस्थशवदूषिते । 

` प्रोतश्च खमयं पात्रं सिदमन्नं तथेव च ॥ 
शहा दपास्य तत् सन्य गोमयेनानुले पयेत् । 
गोमयेनानुलिप्याथ छागेनाघ्रा पयेद्बुधः ॥ 
बाद्मणेमीन्बपू्ैख हिर ्यकुश्वारिभिः। 
सव्व मभ्य चयेदेश्म ततः शष्यत्यसंशयः ॥ 
मग्न्नानादेथे गायच्चौ ॥ * ॥ देवलः । 
पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या विशुध्यति । 

दुष्टा दिधा विधा वापि शध्यते मलिने कधा ॥ 
दनं खननं भूमेरुपलेषनवापने । 
पजन्धवषेणशश्चापि शौचं पञ्चविधं स्म तम् ॥ 
प्रखूते गभिंणौ यत्र स्वियते यवर मानुषः । 
खाण्डालेरुषितं यत्र यत्र विन्धस्यते शव; ॥ 
विरम् व्रोपडतं यच्च कुणपो यत्र दश्यते । 
एवं कष्मलभूयिष्ठा भ्रमेष्यातिकथ्यते ॥ 
क्ञनि कोट पदच्चेपेटू षिता यत्र मेदिनो । 
वरया कषणे: तिता वान्तेष्वा दुष्टतां ब्रजैत् ॥ 
नखदन्तत नजत्व कंतुष पां शुर जोमलेः । 
भस्पमपङ्ूढ रैव्वापि प्रच्छन्ना मलिना भवेत् ॥ 
वायनं खदन्तरेण पूरणम् । च्छा घनोभूत- 
श्ष्मादि। इति दितम् ॥* ॥ अपिच । 

याज्ञवल्कय उवाच । 
“दब्यश्दि' प्रवच्छामि तान्निबोधत सत्तमाः । 
सौवणराजतालःनां साकवच्वादिचरणाम् ॥ 
पाचाणां चमसानाञ्च वारिणा शुहिरिष्यते । 
उष्णवाभः शुक् खुवयोधौन्यादेः प्रो णेन च ॥ 
तच्चणात् दारशङ्गादेयन्नपाबरस्य माजैनात्। 
सोष्णं सद कगो मूः एष्यत्याविककंथिकम् ॥ 
मैनं योषिन्म खं युयं पुनः पाकाश्रददोमयम् । 
गोद्राते च तथा केशमक्तिकाकिटदूषितै। 
भक्मचेघादिशुदिः स्यादिशदि्माजनादिना ॥ 
वपुसोसकतास्राणां चारास्लोद् कवारिभिः। 
भस्म्ाद्विर्लोडहकांस्यानामन्नातच्च सदा शचि ॥ 
भमेष्याक्तस्य खत्तोये ग धलेपापकषेणात् । 
छवि गोढपिदं तोयं प्रक्ृतिख्ं महोगतम् ॥ 
तथा मासं शवचाण्डालक्रव्यदादिनिपातितम्। 
रभ्मिरग्नो रजग्कछछाया गौरण्वो वसुधानिलः ॥ 
अश्वाजविप्रषो मेष्यास्तथा चामलबिन्दवः 
नात्वा पौत्क ते सुप्तं भुक्ता रणष्योय सपंणे ॥ 

१२२ 

शद्विः 
भराचान्तः पुनराचामेत् वासो व्युत्यरिधायच। 
लुते निष्ठोविते खापे परिधानेऽश्पातने ॥ 
पञ्चस्वेतेषु नाच मेत् दक्िणं अवण स्पृशेत् । 
तिष्ठन्त्यग्न्यादयो देवा विप्रक तु दक्तिणे ॥” 

इति गार्ड़ं < ० अध्यायः ॥ 
अन्यच्च । 
“मणिवस्प्रवालानां तदग्म् क्ाफलस्य च । 
शे लदारुमयानाञ्च ठ णगुल्मौषधस्य च ॥ 
शाकधान्धाजिनानाञ्च संहइतानाच् वाससाम् । 
वल्कलानामगेषायामम्बुना शदिरिष्यते ॥ 
सख हानामथोष्णं न तिलकरूकेन शोधनम् । 
कापीिकानां वस्त्राणां शिः स्यात् सह 

भस्मना ॥ 
नागदन्ता्धिगरङ्गाणां तच्तणाच्छचिरिष्यते। 
पुनःपाकेन भार्डानां सग्मयानाच्च शु्ता ॥ 

शद भक्तं कारुहस्तः पण्यं योषिच्छ् कं तथा । 
रथ्यागतमविन्नातं दासवर्गेण यत् क्तम् ॥ 
वाक्यशस्तं चिरानोतमनेकान्तरितं लु । 
चेष्टितं बासहदानां बालस्य तु सुखं शचि ॥ 
शं च्छानामपि गोयालास्तनन्धयसुताः ख्ज्िय 
वाग्विप्रुषो चिजैन्द्राणां पाठे वागम्बुविन्दवः ॥ क्ीणि यकि रूपम् । इति दुर्गादासः ॥ 
भूमि विं एध्यते खातद्ागोक्रमसेचनैः । [गुन, श गत्याम् । इति कविकल्पदुम: ॥(तुदा०- 
लेपादन्नं खनात् सेकात् वेश्मसस्मराव्जंनाच्जलात्| पर ०-खक०-सेट् । ) श, शननि । 1 ॥ 
केशकोटावपन्धेऽच्रं गोघ्नाते मचतिकान्विते! | इति दुर्गादासः ॥ 
ख हारिभस्पक्ताराणि प्रचेप्तव्यानि शुहये ॥ , पु, ( श॒नति सदा इतस्ततो गच्छतीति । 
उडम्बराणा्ाम् न चारेण व्रपुसोखयोः। | शुन + कः ।) कुक रः । यथा,-- 
कांस्यानां मस्मना शचिस्तोयाच्छचिद्रेवस्य च ॥ | “कुक्क रस्तु शुनिः श्वानः कपिलो मर्डलः 
अमेध्याक्तस्य सृत्तोयेगेन्धा पहर शेन च । शनः ॥” 
अन्येषामपि तद्दरव्येः शदि्गन्धावदह्ारतः॥ इत्यमरटोकायां भरत्टतवाचस्मतिः॥ ` 
मातुः प्रसवने वत्सः शकुनिः फलपातने । (शनति चिप्र गच्छतोति । कः । वाः) इति 
गहंभो भारडारित्वे श्वा खगग्रहणे शुचिः ॥ | निघरट टीकायां देवराजयज्वा ॥ ५। ३।३४। १ 
र्या कड् मतोयानि नावः पयि ठणानि च | क्तौ, सुखम्। इति ऋण्बेदभाष्ये सायणः । 8 । ` 
माङतेनेव शुध्यन्ति पक्त रचितानि च ॥ ५७। ९ ॥) ¦ & 
शतं द्रोणादृकस्थान्तममेष्याभि शच, तं भवेत् । ओफः, पु, सुनिविथेषः। स तु ऋचौकमुनि- ` 
अग्रसुदुत्य उ ् थाज्यं शेषस्य प्रोचतणं स्म. तम् ॥ 
ल्पवासं विराव्र वा दूषितान्नस्य भोजने । 
श्न्नाते न्नातपृव्व' च नेव शद्िष्विधोयते ॥ 
उद् कयाश्ञाननग्नां श्च खतिकान्त्यावशायिनः। 
सृष्टा ख्ञायोत शौचा तयेव खतदारिणः ॥ 
सखन हमख्ि संस्ण्श्य सवासाः स्नानमाचरेत् । 
प्राचम्येव तु निःख हं गामालभ्याकीमोष्य च॥” 

इति वामनपुराणे १४ अध्यायः ॥ 
अन्यत् माकण्डेयपुराणे खदाचाराध्याये द्ष्ट- 
व्यम् ॥ जलशुदियंथा,-- 
“गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरख्ति। 
नदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सच्धिधिं कुर्॥ 
भूतशुदिस्तु तच्छब्दे द्रष्टव्या ॥ * ॥ अासनः 
शदियथा ।^एते गन्धपुष्पे भाधारशक्तिकमला- 
सनाय नमः । भासनमन््रस्य भेरुष्ष्ठ ऋषि 
सुतलं छन्दः कूर्प्रो देवता भासनपरिग्रहे 
विनियोगः । 

थि त्वया ता लोका देवि लवं विष्छुना ता 

शनकः 

त्वश्च धारय मां नित्य पदिव्र कुर चानम् 
मर्डपश्डहिययथा, 
पञ्चगव्येन मूलेन मण्डपं परिशोधयेत् ॥ 

मौतमोधे । 
“शञ्चगव्येन तद्गेदं मण्डलञ्च विशोधयेत् ५ | 
पञ्चगव्यप्रमाणन्तु तत्रैव । | 
“पलमाव्र दुग्धभागं गोमू तावदिष्यते। ९ 
नच्च पलमाव्र स्यात् गोमयं तोलकदयम् ॥ 
दधि प्रख्तिमाव्र स्यात् पञ्चगव्यमिदः स्मृतम्) 
भथवा पञ्चगव्यानां रुमानो भाग इष्यते ॥ 
मूलमन्त्रेण सं मन्त्रा तैनैव परिशोधयेत् । 
तेन सब्वविशुदिः स्थात् सव्व पापनिक्तम्तनम्॥'" 

इति तन््रसारः ॥*॥ 
्रहशयदिर्गोचरशष्द द्रष्टव्या ॥ 

सुतः, पु, (शुद्धोदनस्य सुतः ।) बुषभेदः। 

1 श्रौ शौचे ति दिवा + य भ्रौ शौच। 1(दिवा० 
परन्-भक °-श्रनिट् ४८ श्यति 

लोकः स्नानात् । भौ, शोदा । रजसा शध्यते 
नारौत्यव क्रिपि शधं करोतौति 

~ 

ध पुच्चः। भरम्बरीषेण यन्नाथे क्रोतः विश्वामितेण 
रद्वितश्च। इति रामायणे वाल््मीकोये बाल- 
काण्डं ६१९ सर्गः॥ (वरुणशापात् जलोद रगेग- 
पोडितो हरिखनद्रः अजोगन्तयुचच शुनःओेफं पशुं 
विधाय वरुणतुष्चथं' यन्नमारब्धवान्। करुशा- 
द्रं चित्तो शिश्वामिवस्तु तमतोवव्याङ्खलमव- 
लोक्य मोचयामास । ततः प्रश्ति शुनः 
विश्वाभि चस्य पुत्र इति प्रसिष्धोऽभूत् । एतह- 
त्तान्तस्तु देवभागवते ° स्कन्धे १६ अध्याय 
मारभ्य द्रष्टव्यः ॥ कुक् रथि, ज्गौ ॥ 

, घं, ( शुनति इतस्ततो गच्छतीति । 
शन गतौ + ““कून् शिल्थिसन्नयोरपूव्वं स्यापि । 
उणा० २।३२। इति कन् । कुक्कुरः} 
राजनिघंण्टः ॥ ( यथा, महाभारते । १३ 
१२७ । १६। 
“भिवभाण्डश्च कुकुरं शुनकं तथा । 
अप्रशस्तानि खव्दाणि यख ठचो गृहैर 
ऋषिविधेषः। यवा, महाभारते । २।४। १०} 



शु | 
“श्रसितो ठेवलः सत्यः शपणंमालो महाशिराः । 
अकावसुः सुमित्रश्च मैत्रेयः शुनको बलिः ॥”) 

 नकचञ्चु का, स्तरो, (शुनकस्य चघ्चु रिव । इवायं 
कन् । ) चुद्रचञ्युत्तुपः। इति राजनि्घेर्टः ॥ 

। ` शनकचिद्ग, स्तो, (शुनकप्रिया चिज्ञो ।) शाक- 
„ विशेषः तत्पर्य्यायः, चिज्ीर ्वानविक्िका 

३ भस्या गुणाः कटुलम्। तौच्छत्वम्। 
कण्डव्रणनाशित्वञ्च । इति राजनिघ रट: , 

नागौर, प, ( शनाशोरौ वायुसू्ये भरस्य स्त 
इति। शरश -श्रादितादच। ) इन्द्रः। धति 

 भरतदिरूप कोषः ॥ 
 शनासोरः, पुं, (शनासोरौ वायुस भस्य स्त 

इति। शनासोर +र भ्रादययच् |) इन्दरः। 
यथा 1 

*शनाश्नौरो दितालब्य; शनासौरो दिदन्त्यक 
तालब्यादिरदनत्यमध्यः शुनासोरख दश्यते ॥ 

इत्छमरटौकायां भरतः ॥ | 
{ यथा, तैत्तिरीयसंहितायाम् । १।८।०।१। 

, “इन्द्राय शनासोराय पुरोडाशमिति ॥* * ॥ 
वायुसूर््यौ । इति निघरट : ।४।२।*श-शब्दार्थ 
विश्रिष्टात् शुन गतौ इत्यस्मात् इगुपधलच्छण 
कः। चिप्र गच्छत्यन्तरितच्तमिति शुनो वायु 
यदा, श-शब्दो पपदान्नयतेगतिकमणः अन्यं 
ष्वपि इश्यते इति डः । भ्ये तु शु.एतदथतो 
निर्वचनं प्रायेण । सत्तं; डिष्डोरवानोरगभोर 
गग्रीर-कुम्ौर-शोर काश्मोरजम्बोरकीरतोरा- 
दयः इति ईरन्-प्रतल्ययष्टिलोपश्च निपात्यते । 
सदा सरणात् सौर अदित्यः) शनच् सौरद्च 
देवताइन्द च इत्यङ् ।” इति तटोकायां देव 

 राजयज्वा ॥१॥ इन्द्रवायु । यथा, ऋग्वेदे ! ४ । 
५७ ।९। 

“शुनासोरा शुनमस्मासु धत्तम् ॥*) 
“हे शुनासोरा इनद्रवायुदित्यौ वा ।* इति। 
तद्वाच्यं सायणः ) 

शनिःपु, (शुनति चिप्र गच्छतोति। शुन गतौ 
+ “इगुपधात् कित् ।” उणा० ४।११९) इति 
इन् । खच कित् |) ककरः । इति हेमचन्द्र 

शनो, स्नो,(ष्वन् + नोरादित्वात् डोष ।)कुकरौ । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, भागवसे । < । १८।११। 

“अहो निरोच्छतामस्या दास्याः कमो 
द्यसाग््रतम्'। 

अख्मचाव्यै एेतवतो शनोव ₹विरदरे ॥*) 
कुश्राण्डो ! इति राजनिघ णटः ॥ 

` शनौरः पु, कुक् रौसमृहः। इति विकाण्डशेषः 
| न्ध, क शचौ । इति कविकल्यदुमः ॥ (चुरा० 

पर०-अक०-सेट् । क, खुन्धयति। अयमातमने 
पटौत्येके । इति दुर्गादासः ॥ 

शुन्ध, ज शुहौ । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 
खभअक०-सका ° च-सेट् । ) शददिरिह शरभो चि, ( शभमस्यास्तोति। भशभादयच्। ) 
भावः शदोकरणच्च! ज, शन्ति शन्धते जलेन 
लोकः) योगां शन्धति सत्वेनेति इलायुधः। 

` भां वाचम् । इति दुगौदासः ॥ 

१२३ 

श्राम् 

(शन्ध शुद्धौ + “यजिमनिशुश्धिदसि 

भ्रमिः । इत्युणादिकोषः॥ ( भ्रादित्यः। परति 
विशेषः । यथा, ऋम्बेदे । १ । १२४ ४। 

उपो अदि शब््यवो न वच्तः॥ 
शुन्ध्य् रादित्य सर्व्वेषां शोधकत्वात् *+श्यद्वा 

शुन्ध्य रिति जलचरः वेतवणः पर्चिविधेषः । 
ति तद्धाष्ये मायः ॥ ) 

शन्म, श दौ पिहिंसनयोः । इति कविकल्पदुम 
(तदा०-पर०-भ्रक०-हिंसने सकं०-सेट्।) श, 
श्यभति श्ग्भति । शोभ शश्च । इति दु्गौ- 
दासः॥ 

शन्यं, लो, शुनो समू दः । इति व्रिकार्डथेषः ॥ 
रिक्ते, वि) इति जटाधरः ॥ (यथा, खाहिव्यः 
दणि ₹ परिच्छेदे । 
शुन्य वासग्डं विलोक्य शयनादुलाय किञ्चित् 

शने 
निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं नि्वर्य पतय~ 

सुखम् ॥ 
श्यने हितम् श्वन् + “उगवादिभ्यो यत् । 
५।१।२। इति यत् । “शुनः सम्प्रसारणं वा च 
दौघंत्वम् ।” इत्यक्या सम्प्रसारणम् ॥ ) 

शुभ.प श टौपिहिंसनयोः । इति कविकल्यहुम 
( तुदा०-पर०-्क ° -डिसने सक०-सेट्। प 
श, श्ख्मति शशोभ। प्राञ्चस्तु द्वादौ च शभ 
शन्भ भासनदिंसनयोरिति पठन्ति। इति 
दुर्गादासः ॥ 

, लु ड दोप । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
भ्रात्म०-अकण०-सेट्।) ल, भ्रशभत्। ङ, 
शोभते । न शोभति सभामध्ये इति गणक्तता- 
नित्यत्वादिति रमानाथः। वस्तुतस्तु शोभते 
शोभः पचादित्वादन् । ततः शोभ इवाचरतीति 
क्षौ साध्यम् । इति दुर्गादासः ॥ 

शभे, क्त, ( शोभते इति। शम दौपौ +कः ।) 
मङ्गलम् । इत्यमंरः॥ (यथा, कथासरित्सागर । 
१२४।११२॥। 
“श्रहो मूर््खोऽयमश्भं शएभमित्यभिनन्दति ॥* 
पद्मकाष्ठम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ (उदकम् । 
इति निघण्ट.; । १। १२॥ शभपरय्याये शुम 
भित्यव्ययमप्यस्ति। इति काशिका । ५।२। 
१४० ॥ ) 
शभः, पुं, ( शोभते इति । शभ + कः ।) विष्क 
श्भादिसप्तविंशतियोगान्तगतव्रयोविंशयोगः । 
तत्र जातफलम्। यथा, कोष्टोप्रदौपे । 

शुभप्रस्तः श॒भल्लन्नराशां 
शभोदयेष्टो विदुषां समाजै। 
करोति नित्यं शभक धोमान् 
शोभाधिकः शोभनवेशधारौ ॥ 

त्ेमशालौ । ( यथा, मनुः । ८ । २९७। 
पञ्चाशत्त भवेदण्डः श॒भेषु समपचिष ॥* ) 

जनिभ्यो युच् ।” उणा० २।२०। इति युच्!) 

शभ 

शुर्भयुः, वि, (शभमस्यास्तोति। शभम् + “भरं 
शममोयुस् ।* ५।२। १४० । इति युस्) 
मङ्गलान्वितः । इत्यमरः ॥ ( यथा, रु; ।८।६। 

“अधिकं शुशमे शुभंयुना 
दितयेन इयमेव सङ्गतम् ॥* ) 

शुभगन्धकं, क्तौ, ( शुभो गन्धो यस्य । ) वोलम् । 
इति राजनि र्टः ॥ मङ्गलगन्धयुक्ते, वि ॥ 

शम ग्रहः, च, ( शुभः ग्रहः । ) सौम्यग्रहः । स तु 
गुखः शुक्रः पापायुतवुधः अरद्राधिकचन्द्र् । 
यथा,-- 
“अरहो नेन्दुः जो राः शनिस्तरयुत 
रदिः पापा भवन्त्य ते शभाखान्यं प्रको 

इति सारसः ४ 
तदार शभकमीकरयं यथः, 
शभग्रहाकवारे च सदुचिप्रध्रवेषु च। 

शभराशिविलम्ने च शभ थान्तिकपौषटिकम् ४ 
इति सघंस्कारतत्छम् ४ 

शुभङ्करः, वि, ( शुभं करोतोति ! शुभ +क्+ 
खच् । ) मङ्लकःर क्लः ¦ यथा, भूरिप्रयोगै । 
“चेमङ्रः मकारो मद्रङ्रशभङ्रौ ॥* 
खनामख्याताह्शाश्लकारके, यु # 
शभङ्रो, स्तो, ( गभं करोति य । छ + च् 
ङोष् । ) पाव्वतो । इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

,पु,(शभं ददानोति । दा + कः।) भश्वलय 
ठच्चः। इति राजनिघं ष्टः ॥ श॒भदातरि, वि ४ 
( यथा, हदत्संहितायाम् । ९ । २२1 
अपरस्यां खरात्याद्य 

च्येष्ठादयं चापि मण्डलं शुभदम् ॥*) 
शभदन्तो, सनो, ( शभौ दन्ती यस्याः । ङीष् । ) 
पुष्यदन्तभयोषित् । सृदतो । इति मेदिनो ॥ 

शुभपत्निका, खो, ( भानि पत्राणि यस्याः 
खार्थे कन् । टापि भरत इत्वम् । ) भालपीँ । 
इति राजनिघं टः ॥ मङ्गलपविक्रा च ॥ 

:, पु,(शमं शोभनं यथा तथा वाखयति 
मुखमिति । शम + वस + रिच्+ ल्युः ।) मुख- 
वासकरगन्धः । यथा,-- 
सुखवासकरो गन्ध भ्रामोदो भुखवाखनः । 

सुखवासन इत्येके शभवासन इत्यपि ॥ 
इति शब्दरनावलो ॥ 

शुभस्चनो, सनो, ( एमं सूचयतोति। सच् + 
निच्+च्युः। च्तियां डोष् ।) देवौविेषः। 
सुवचनोति ख्याता । सा च च्या पूज्या \ 
तस्याः ध्यानं यथा,-- 
रक्ता पञ्मचतुम्य खो विनयनो चामौकराशङ्कता 
पौ त्ोनुङ्कुचादु कूलवसना दंसाधिरूढा परा 
बरद्मानन्दमयो कमर्डलुकराचाभो तिहस्ता 

शिवा 
ध्यया खा शुभद्चनो त्रिजगतामम्बापद्चा- 

रिणो ॥* 
इत्याचारमा्तष्छः ॥ 

शभस्थलो, स्न, ( शुभा खलो । ) यञ्नमूमिः ! 
खष्यारिपुरम् । इति मेदिनो । भ, ८॥ इति केचित् ॥ मङ्लथमिरू ॥. 



शम्भः 

१२8४ 
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शभा, सो, शोभा । कान्तिः । इच्छा । इति शत इति ख्यातो निन्य यापरोऽसुरः॥ | क मामे । सगे । इति कविकलयदटुमः ॥ 
मेदिनो ॥ वंशरोचना। गोरोचना । शमो । 
प्रियज्घः। श्वेतदूर्वा । इति राजनिधं णटः ॥ 
देवक्षभा। इति शब्दरत्नावली ॥ उमासखो 
विषः) इति शब्दमाला ॥ मङ्गलऊनिका च ॥ 

शभाङ्गी,खो, (भानि अङ्गानि यस्याः 1 इष् ।) 
कुबेरपनी । कामदेवपनौ। इति केचित् ॥ 
(कुरराजपन्लौ । यथा, महाभारते 1१।९५।३९ 
“कुरः खलु द गार्होसुपयेमे शभाङ्गों नाम 
तस्यामस्य लज्ञं विदूरथः ॥" ) मङ्लावयव- 
युक्त, वि॥ 

शभाचारा, सनो, ( शुभः भचारो यस्याः! ) 
उमासखो । इति शब्दमाला ॥ भोभनाचार- 
वति, ति॥ 

शभाच्नः, पुं, शोभाच्ञनठ्तः। इति शब्दरत्रा 
वलो ॥ 

शभान्वितः,चि, (शमेन भन्वितः ।) मङ्गलयुक्तः । 
तत्पर्य्यायः । शुभंयुः २। इत्यमरः ॥ 
श्च , क्तो, (शोभते इति । शम दौप्तौ + “स्फायि 
तद्धिबद्धोति ।“ उणा० २।१३। इति रक् |) 
अश्न कम् ¦ इति मेदिनो ॥ गडलव णम् । रौप्यम् 
कासोसम् । इति राजनिघं र्टः ॥ 
शभ्वः, पुं, (भ दोसौ + रक् । ) शुक्तवर्णः । इत्य- 
भरः ॥ चन्दनम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

श्वः, वि, ( शभ + रक् । ) उदो: । शुक्रगुण 
युक्तः । इत्यमरः ॥ (यथा, रघुः । २ ।६९.। 

“पपौ विष्टं न कताभ्यलुन्नः 
शभ्वं यशो मूत्तमिवातिढष्णः॥*) 

ञ्रदन्तो, स्तनो, ( श्वौ दन्तौ यस्याः । शभ 
दन्तौ । सा तु पुष्यदन्तनामदिग्गजकरिशौ । 
इत्यमरटो का । 

शश्चरश्जि", पु, (शुभ्वा रश्मयो यस्य ।) चन्द्रः । 
इति केचित् ॥ श्वेतकिरणसख ॥ 

शभ्वांशुः पु, ( शुभ्वा अंशवो यस्य । ) चन्द्रः । 
इत्यमरः ॥ कर्पूरः । इति राजनिषं ष्टः ॥ 

शश्वालुः, पु, ( शश्र: शक्त ्रालुः। ) महिषः 
कन्दः । ति राजनि ण्ट: ॥ श्वेतालुञखच ॥ 

शभ्निः, पुं, (शोभते इति । शुभ + ““अदिशदिभरू- 
अभिभ्ः क्रिन् 1” ४।६५) इति क्रिन् । ) 
ब्रह्मा । इति सिद्ठान्त कौमुद्यासुष्णादिठत्तिः ॥ 

श्धः, पु, दानवविशेषः। स तु गवेष्ोपुचः 
प्रहा दपौचः भ्रभ्निकया इतख्च । यथा,- 
“विरोचनस्तु प्राहादिः पश्च तस्यानुजाः खता; 
गवेष्ठो कालनेमि जग्धो वास्कल एव च ॥ 
शम्भुः ओेष्ठोऽनुजस्तेषां पुच्चानेषामतः खण । 
शुष्भेव निशुन्भख्च विश्वकसेनो महौजसः । 
गबेष्ठिनः सुता ह्येते जम्भस्य सुतदुन्दुभिः ॥ 
दत्याद्ये दह्िपुराणे कस्यपोयप्रजासर्गाध्यायः ॥ 
अन्धञ्च । 

पलस्य उवाच । 
“कश्यपस्य दतुर््राम भाासौत् विजखत्तम । 

इति वामनपुराणे ५२ अध्यायः ॥ 
अपरश्च) 

ऋषि रुव! च । 
“निश॒भ्भं निरतं दष्टा भ्रातरं प्राशसश्धितम् । 
उन्धमानं बलस्तेव शम्भः क्र चोऽव्रवोदचः ॥ 
वलावलेषदुष्टं तवं मा दुभ गर्व्वमावड़ । 

इत्यादि ॥ 
“ स चिपतो धरणीं प्राप्य सु्टिमुद्यम्य वैगितः। 
भभ्याधवत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ 
तमायान्तं ततो देवौ सव्वैदेत्यजनेश्वरम् । 
जगत्यां पालयामास भित्वा शूलेन वच्चसि । 
स गतासुः पपातोष्वयां देवीशूलाग्रविन्षतः ॥” 
इति माकंष्डेयपुराणे देवोमाहात्मे शुम्भवधः 
१० अध्यायः ॥ 

शम्भघातिनो, स्तौ. ( शु इन्तोति । इन + 
शिनिः । छनैप ।) दुर्गा । इति शब्दरन्नावली ॥ 

शच्भपुरं, क्तौ. (शग्धस्य परम् । ) शम्दैत्यस्य 
पुरौ तत्पर्य्यायः । एकचक्रम् २ हरिगम् ३ । 
इति भूरिप्रयोगः ॥ अधना शश्भलपुर इति 
ख्यातम् ॥ 

, सल, ( शुश्धस्य पुरो । ) श नध पुरम् । 
इति तिकार्डओेषः ॥ 

नी, खो, ( शं सद्गातीति। खद् + 
शिनिः) ) दुर्गा । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शल्क, क भाषे । स्स्ने । वज्जने । इति कविः 
कल्य दरुमः ॥ ( चरा०-पर*-सक ० -सेटः । ) क, 
शल्कयति । शुक श्नोक इ्त्येतयोरेतावर्थौँ 
केशित्र मन्यते । भाषः कथनम् । इति दुर्गा 
दासः ॥ 

[शर्क पु, क्तो, (शर्क + चञ् । ) र । 
पन्थाः ५ ““तं पापं जहि दासां तच्नःशख षणं परम् ॥ माख्ुल इति भाषा । इत्यमरः + घटः 

अ्रादिनः द्रव्यक्रयविक्रयस्थानादौ च 
स शल्को जगात् इति घटौ इति राज इति 
च ख्यातः) शलति प्रतिबन्धोऽनेनेति अरूकः । 
शल ज गतौ तालव्यादिः नान्ोति कः निपा- 
तनादत उत्वम् घट चाले घद्यतेऽव्र इति घञि 

‡ । चष्ट वरेति माधवो। घटो राजग्राद्यः 
श्रहणस्थानादिरिति सुङ्खटः। घटो घाट इति 
ख्याते इति रमानाथः! इति तरोकायां 
भरतः ॥ ( यथा, मनुः । ८। ३०० 
“योऽर चन् बलिमादत्ते करं शरश्च पार्थिवः 
प्रतिभागच् दण्ड स सद्यो नरका व्रजेत् ॥*) 
वरादर्थग्रहणम् ति मेदिनो ॥ (यथा, मनुः । 
३।५१। 
“न कन्थायाः पिता विदान् ् द्धोयात् शर्क 

ग्णल्नन् शर्वा सि लोभेन स्याचरोऽपत्यविक्रयो॥ 
परः । यथा, महाभारते । ९। ९९९।४। 

५शत्यक्घो धनुरायम्य शर्कावाप्त महाबलः । 
भ्वाता भोक्तेन सदितस्तस्छौ गिरिरिवाचखः॥”) 

तस्यास्तु दो सतावास्तां खदसाचाषटलाधिकौ ॥ एषं, कौ, रज्य । सासनम् । इत्यसरटौका ॥ 

( चुरा०-पर०-सक-सेट. । ) पञ्चमखरयुक्च- 
स्तालब्यादिरन्तःखढतोयोपधः। सगः खटः । 
क, शुखयति वेधाः एथिवों परिमाति ख्जति 
वा इत्यथैः । इति दु्गादामः ॥ । 
एस .कतौ,(एलवयत्यनेनेति । शख माने + घञ् । 
यदा, शच शोके + “उस्वादयशच ।* उणा० 
४ । ९५ । इति वनप्रत्ययेन निपातनात् साध्व ) 
तास््रम् । रञ्लुः । इत्यमरः ॥ ( यथा, भागवते । 
२।७। १० । 
“ब्ह्लोत यद्यदुपवबन्धममुष्य माता 
शुखं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति ॥*) 

तास्नपाव्रपक्षा्रभोजनदोषो यथा.-- 
“तासे पक्षा चच्लरहानिमणौ भवति वै चयम् ।" 

इति मत्स्यसूक्ञ ४२ पटलः ॥ 
यन्नक््य । भराचारः। जलसन्रिधिः। इति 
मेदिनो ॥ 
शल्वारिः, पुं, (शुस्वस्य श्ररिः !) गन्धकः । इहि 
डेमचन्द्रः॥ 

, सनो, शक्रपलो। इति केचित् ॥ 
ए वान्, [ स् ] वि, च्ुतवान् । अधातोः क्च- 
प्रत्ययेन निष्न्नः। इति चिान्तकौसुदौ ॥ 
( यथा, भहिः। १।२०। 

“स शुच्युवान् तद्वचनं मुमोह 
राना सहिष्णुः सृतविप्रयोगम् ॥”) 

:, खनौ, माता । यथा । “शिभो 
शखः” इति महाभारते । १२ २६५।३२॥ 

षणं, क्ती, (जु + सन् + स्थुट !) सेवा यथा, 
“शश्र सेबोपास्तिरुपासना । 

इति शब्द्रतावक्ौ ॥ 
( यथा, भागवते । १० । अट । ३९ । 

षा, स्तो, (ख + सन् “अ प्रत्ययात् ।*३।३। 
१०२। इति श्रः। ) उपा्षनम्। ( यथा, 
मनुः! २।११२। 
“धन्ार्घौ यव न स्यातां शुखुषा वायि तहिधा 
तब्र विद्या न वक्षव्था शभं बोनमिवोषरे ॥) 

1४।२२। 

“खषा खवणच् व गरहरं धारणन्तया । 

उड्ोऽपोड्ोऽथ विन्नानं तच्वन्नानख् 
चोगुषणाः ॥*) 

यश्नौ ख शाष। इति कविकल्पदुम ॥ 
दिवा०-पर०-अक ० -अनिर्। ) शोषः से ह- 

रहितोभावः। य, श्यति धान्यमातपेन । भौ, 
शोष्टा ख । भ, भ्रशुवत् । इति दुर्मादाखः ॥ 
शषः पु, ) ष + कः ।)"थोबणम् । गततः । 

८ स्मो, ( शष +इ्न्। स च कित्) शोषः । 
इति मेदिनो ॥ 

क्तो, (शष योषणे + “उधिमदिसुदितती” 
०१1 ५२। इति किरच्। यहा, युधि- 
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कथनम् योतुमिच्छा । इति मेदिनो ॥ (यथा, = ` 



श्रुष्वह 

ज्डिद्रमस्यास्तोति। शषि + “ऊषशषिसुष्क- 
मधो रः 1“ ५।२।१००। इति रः।) विवरम् । 
वंश्यादिवाख्म्। सरन्धु, वि। इत्यमरः ॥ 
(भकाः । इत्युज््वलद त्तः । १। ५२ ॥ ) 

१२५ 
शकः 

= पु, ( शष्को ब्रणः। ) किणः । इति 
विकाण्डशओेषः ॥ 

गष्काङ्गः, पु, (शुष्कं अङ्ग यस्य ।) धवः 

इति वदयकम् ॥ खं इशुन्धावयषे, वि ॥ 
शअषिरः, पु, (एषिविलमस्यास्तौति। शषि + रः ॥एष्काङ्गौ, सतौ, (शष्काोव अङ्गानि यस्याः ।) 
सूषिकः। इति मेदिनो ॥ श्रग्निः । इति विश्वः 

शषिरा, सनौ, ( शषिर + टाप । ) नदौ । इति 
धरणिः ॥ नलोनामगन्धद्रव्यम् । इत्यमरः ॥ 

शअषिलः, पु", (शुष + “गुपादिभ्यः कित् "उशा ० 

१ । ५७ । इति इलच । स च कित् ।) वायुः । 
दत्युशादिकोषः ॥ 

शष्कः, चि, (शुष शोषे + लः । यदा, “खटहभश- 
भिसुषिभ्यः कक् ।» उणा० २।४१। इति कक्। 
निं दः शकना इति भाषा । यथा-- 
“शुष्क पय्युषितं वापि नोतं वा टूरदेशतः। 
कुक्षुरस्य मुखादुश्रष्ट तदब्र' पापनं मडइत् ॥* 

इति स्कान्द . उत्कलख ण्डम् ॥ 
(निष्युयोजनम् । यथा, मतुः । 8 । १३९ । 
“शुष्कवैरं विवादश्च न कु गात् केनचित् सडह॥” 

शष्कपत्र. ज्ञो, (शष्क' पतम् ।) खे हरहितदलम्। 
सतपादिशोषितपद्याकम्। नालिता इति 
शक्ता द्रति च भाषा । तस्य गुरः । 
"शष्कपत्र' पयोभिसरं पित्तक्च श्मज्वरापडम् ॥ ) 

तत् शष्कपत्र जलदोषनाशनं 
विशेषतः पित्तकफजञ्वरापहम् । 
जलञ्च तस्यापि च पित्तदारकं 
सुरोचनं व्यच्ञनयोगकारकम् ५” 

इति राजवक्षभः ॥ 
शष्कमस्छयः, यु, शष्को मल्छः ।) भरातपादिना 
 निखेदोतमोनः। कटौ माक इति भाषा ॥ 
लस्य गुणा मव्छशब्दे द्रष्टव्याः ॥ 

शष्कमांसं, करौ, (शष्वां मांसम् ।) भातपादिना 
निचे होञ्जतमांसम् । तत्पायः । -उत्तघ्म् २ 
वललरम् ३ । इत्यमरः ॥ वलुरा ४ शुष्कनो ५। 
इति तदट्टौका ॥ भरस्य गुणाः । 
^हदधानां दोषलं मांसं बालानां ललदं लघु । 
जिदोषक्षदव्यालजुष्ट' ष्क शूलकरं गुर ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शष्करेवतौ, सो, माठ काविथेषः । यथा,-- 
“+अखिभ्यश्च तथा कालो ष्टा पूर्वे महामना 
तथा तद्ुधिरं पौतमन्धकानां महालनाम् । 
या चास्मिन् कथिता लोके नामतः शष्कः 

रेवतो ॥" 
इति मद्छपुराणे १५४ भ्ध्यायः ॥ 

शष्कलः, व्रि, अमिषम् । इत्युणादिकोषः ॥ 
श्रामिषाशो ॥ इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

शष्कलो, स्मो, शुष्कमांसम् । मांसमाव्रम्। 
“शष्कलो शष्कमांसे स्थानां समतरेऽपि 

दृश्यते ।* 
इति भौष्कलशब्दटोकायां भरतः ॥ 

` अष्कह च्चः, पु , (शएष्को ठच्च: इव ।) धवहनच्रः । 
इति राजनि्ंर्टः॥ 

ष 32 

गोधिका । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
एष्काद्र, लौ, (शुष्कं भद्रम् ।) शरटौ । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

ष्णः, पु ,(शष्यत्यनेनेति । शष + ^ठषिशषिर- 
सिभ्यः कित् ।” उणा० ३।१२ । इति नः। स 
च कित् ।) सूः । इत्यादि कोषः ॥ अग्निः । 
इति सं्िपरसारोणादिहत्तिः ॥ (बले, ज्ञौ । 
इति निघण्टः; । २।९॥) 
एष, को, एष्यत्यनेनेति। शष शोषे + *अवि- 
सिविसिशषिभ्यः कित् ।" उथा० १। १४३। 
इति मन् । स च कित् ।) तेजः! इति भेदिनौ॥ 
पराक्रमः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शभः, पु, (श्त्यनेनेति । शष + मन् ।) सखः। 
इति भेदिनौ ॥ अग्निः । इति विकार्डओेषः ॥ 
वायुः । पच्च । इति संचिषसारोणादिहत्तिः ॥ 
अधिः । यथा। शख्मोऽचिषि इताथनै। इति 
भाङ्कः । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 
शष, [न्] ११ + मनिन्। 
न गुणः ।) तेजः । इति जटाधरः ॥ ॥ 
इति हेमचन्द्रः ॥ त 

शष्मा, न्] पु, (शष्यत्नेनेति ) शष शोषे + 
मनिन् ।) अग्निः चिव्रकहठत्तः। इत्यमरः ॥ 
अदन्तोऽपि शुर ति स््बसम् । इति भरतः ॥ 

गुकः, पुं, क्तौ, (भो तनकरथे + “उलुकादय।” 
इति ककप्रत्ययेन साधुः । ) अश्तीचूणाग्रम् । 
शया इति भाषा ! तत्पायः । किंशासः २। 
इत्यमरः ॥ शङ्का ३ कोशो ४ । इति हेमचन्द्र 
दया । इति मेदिनो ॥ सविषाल्पङ्रडभादिजल- 
मलोडवजन्तुः । श्यूकप्रधानलिङ्क्हिकरयोगः। 

शूकदोषस्य निदानमाड 
“्क्रमाच्छेफसो हद्धि योऽभिवाच्छति सूद्षीः 
व्याधयस्तस्व जायन्ते दश चाटौ च शकला; ॥* 
भक्रमात् अनुचितदहद्िक्रमात् । अनुचिता च 
हिः भूरिषिकारजनकस्य शूकस्य योगेन । 
शूकजाः। शको जलगूकः सविषो जलजन्तुः 
विशेषः। सतु जलमलोद्वः। भस्पद्ष्डभ 
इत्ादिकः । तथा शूकप्रधानो लिङ्गहहिकरो 
वाद्छायनादयुक्तो योगः शुक उच्यते । यथा, 

“भनक्रातकास्िजलभूुकमधालपवर- 
मन्तरविंदद्य मतिमान् सह सैन्धवैन् । 
एतदिरूढृषहतोफललोयपिष्ट- 
मालेपितं मददिषविड् विमलो छतेऽङ्के ॥ 
स्थलं महदह रतुरङ्गमलिङ्गतुल्धं 
शेफः करोत्यभिमतं न हि संशयोऽस्ति ।* 

इत्यादि । यत्त जलणुकरहितमग्बगन्धादितेलं 
तदुचितमेव लिङ्गवदनम् । 

शकः 
१ ©. 

“अष्वगन्धा वरौ कुष्ठ मासो सिंहोफलान्वितम् 
चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् । 
सन्तेलं भेदव रोजक्ं पाणिविवर्चनम् ॥” 
तै च शूकदोषा दश चाष्टौ च भवन्ति ॥* 
तेष्वादौ सर्षपिकामाह । 
"गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुभंगरेतुका । 
पिडिका श्ेवाताभ्यां ज्ञेया सषपिका तु सा+ 
शूकदुभगहेतुका शूकनिमित्ता दु्टयोनि- 
निभित्ता च ॥ #॥ अष्टौलिकामाइ । 
“कठिना विषमेभृगेर्ववायुनाष्टो लिका भवेत् * 
शअर्टौला लाहकारस्य भार्डविशेषः। निषधा 
इति लोके । तदत् कठिना इत्यरौलिका । 
विषतेर्मुमनेरिति वच्यमाणण्कविशेषणम् । विष 
मैक खदो धः । भुग्ने: वक्रो ॥५॥ ग्रथितमाह । 
“कयत् परितं शश्वत् ग्रथितं नाम तत् कफात् 
यश्गङ्ग सदा शूकः पूरितं तदु ग्रथितत्वादुग्रयि 
तम् ॥*॥ कुभ्भिकामाद ॥ 
^कुभ्भिका रक्तपित्तोया जग्बुकाख्िनिभा 

सिता ॥* 
कुभ्भिका कुश्रतुख्यफलत्वात् ४५॥ भलखगेमाह 
"“श्रलजो स्यात्तथा याहक् प्रमेहपिडिकालजो। 
खाच रक्ञाशिता स्फोटदाङ्र्णा कथिताच 

खा“ 
एषा रज्ञपित्तनिनभित्ता न्या ॥ *॥ खदिता- 
माह । 
“खदित पौडितं यत्तु संरब्धं वातकोपतः। 
पाणिभ्यां अशसंभरढे संमूद्पिडका भवेत् ४" 
शूकदोषे जाते पाणिभ्यां थसंमूद पि्िते 
लिङ्क अत्रापि वातकोपत इत्यतुवत्तेते ॥ * ॥ 
अवमन्यमादह। 
^दोघौ वाद्यश्च पिडिका दौयते मध्यमस्तु याम् 
सोऽवमन्धः कफायम्भ्यां वेदना लोम रष्लत्॥* 
दर्वा दर्बाह्राः ॥ * ॥ युष्करिकामाद । 
“पिडिका पिडिकाष्याघ्रा पित्तशोणितसम्भवा । 

तदिवरणं यथा । अथ शूकदोषाधिकारः। तन्न पञ्चकणिकसंखाना श्रेया पुष्करिकेति सा ॥” 
पिडकाव्यास्ता जद्रपिडिकाव्याप्ता। अतएव 
पञ्चकर्थिकसंखयाना ॥५॥ स्यशंडानिमादह । 
“ख्थेहानिञ्च जनयेच्छोणितं भूकटूषितम् ।” 
अर खर्थासङ्त्वमिव नलच्णम् ॥१५ उत्तमा- 
माइ । 
“सुद्मासोपमा रक्ता रक्ञपित्तोदवा च सा । 
एषोत्तमाख्या पिडका शूके जो णं समुद्भव" 

। 
“च्छिद्रं रनुमुखेलिं ङग चिरं यस्य समन्ततः । 
वातशोशितजो व्धाधि्विंन्चं यः शतयोनकः ४" 
शतयोनकं चालो तततुस्यत्वा च्छलयो नकः।* 
ल्कुपाकमादह । 
“वातपित्तक्षते न्ने य श्वकपाको ज्वरदाइक्तत् ।” 
एतस्य शिङ्ग' त्कपाकलच्णम् ५५५ शोणिता- 
व्वुदमाद । 
“छष्णं; स्फोटे; षरक्तामिः पिडकाभिः प्रपौ 

डतम्! 



शुकद 

लिङ्गं वासरुजयोग्रा न्न यं तत् । 
वासर्जः सफोटकाधिखाने देदना ॥*॥ मांसा- 

वेदमाह । 
“मांसदुष्टया विज्ानौयादवृदं मांखसन्भेवम् । 
मांसपाकमाइ । 
“शो न्ते यस्य मांसानि यस्य सर्व्वा वेदनाः 
विद्यात्तं मांसपाकन्तु सव्वंदोषक्षतं भिषक् ॥* 
शो धन्ते गलन्ति । सव्यैवेदनाः वातपित्तकफजाः 
विद्रधिमाडइ । 
“विद्रधिं सन्निपानेन यथोक्तमभिनिर्दियेत् । 
छक्तं साच्रिपातिकविद्रधितुल्यं कथयेत् ॥ * ॥ 
तिलकालकम!इ । 
"कृष्णानि चित्राखथवा शूकाणि सविषाणितु 
पतितानि पचन्त्या मेद् निरवशेषतः ॥ 
कल!नि भूत्वा मांसानि शोन्ते यस्य देहिनः। 
सषत्रिपातसमसुलां ख विद्यात्तं तिलकालकान् ॥ 
चिद्वारि नानाव्णानि। शूकानि शूकव्रणानि। 
मच्वाः क्रोशन्तौतिवत्। शुविषाणि सविष- 
शु काष्यजन्तुविशेषकतानि ¦ भौथन्ते गलन्ति 
छष्णतिलतुच्त्वात् तिलकालकाः ॥५॥ असाध्य 
माइ । 
“तच मांसारवुदं यच्च मांरुपाकश्च यः स्मृतः । 
विद्रधि न सिध्यन्ति यै च स्युस्तिलकालकाः॥ 
अध शूकदोषस्य चिकित्सा । 
“शूकदोषैषुं सर्व्वेषु विषन्नीं कारमैत् क्रियाम् । 
जलो काभिर्ईरेद्रकं रेचयेल्नषु भोजयेत् ॥ 
यग्गुलं पाचयेच्ापि विकलाक्ाथसंयुनाम् । 
चोरेण लेपसेकाच शोतानेव हि कारयेत् ॥ 
दार्व्वीसुरसयथयाच्न गेहधूमनिशायुतेः । 
सम्यक तेलमभ्यङ्गा कदुरोगं विनाशयत् ॥ 

तुलसौ । दाव्वतिलम् । 
रसाच्ञनं साद्वयमेकमेव 

प्रलेपमावरेण नयेत् प्रथान्तिम् । 

सपूतिपूयत्रणशोधक्ड- 
शूलान्वितं सव्वं मनङ्गरोगम् ॥* 

शाद्नयमित्यनङ्करोगस्य विशेषणम् 
रोगस्य नामापि दूरोकरोति । इति शुक- 
दोषाधिकारः । इति भावप्रकाशः ॥ 

शुककाः, ए, ( शुकेन कायतौति। कै+कः।) 
प्रावटः । रसः। इति मेदिनो ॥ 

शककौटः पं, (श्रकविशिष्टः कोटः ।) शूकयुक्ष 
\ शूयापोका इति भाषा 1. तत्प- 

यः । इिकः २ इत्यमरः ॥ शूककौटकः ३ 
इति 

शककवौटकाः "पु, (शूककोट + खार्थे कन् ।)शूक- 
कोटः! इति शब्दरब्रावलो ॥ 

शूकदढणे, क्रो, (शूकप्रधानं ढ्यम् ।) ठढखविथेषः 
शूकड़ो इति हिन्दौ भाषा । तद्मञायः । शूकम् 
२ शूकाग्यम् २ कनिष्ठकम् ४। भरस्य गुणः । 
““दमरन्तु पशुना श् काभावे हितञ्च तत् ॥* 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
दुमरन्तुख्धाने दजरनुन् इति पाठः ॥ 

१२६ 

भूकर 
", क्तौ, (शूकविथिष्ट' धान्यम् ।) शङ्गा 

गुक्षशस्यमातम्। स तु घान्ययवादिः। यथा, 
“ब्रोद्यादिकं यदिह शूकसमन्वितं स्यात् 
तत् शूकधान्यमथ सुद्मकुष्टकादि । 
भिम्बोनिगूढमिति तस् प्रवदन्ति शिम्बो- 
धान्य ढणोद्धवमथो ढणधान्यमन्यत् ॥* 

अस्य गुराः। 
^तव्र विद्रोषश्मनं लघु शूकधान्यं 
तेजोबलातिशयवौगविहदिदायि । 
देशे देशे शूकधान्येषु संख्या 
च्रातुः शक्या नैव तेरदैवतेव्वा ॥* 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
अपिच, 
'शूकधान्य' शमोधान्धं खमातौतं प्रशस्यते । 
परतो वातक्लटूं प्राधेशाभिनवं गुर ॥* 

इति राजवज्ञभः ॥ 
अन्यच्च । 

तोकमस्तदत् स इरितस्ततः स्वल्पश्च कौर्तितः॥ 

ब्रशिषु तिलवत् पथ्यो रूत्तो मेधाग्निवदनः ॥ 
कटुपाकोऽनभि्न्दौ सर्ययो बलदहरो गुरः । 
ब्ुवातमलो वणंसख्येयकारो च पिच्छिलः । 
कणठत्वगामयक्न खपित्तमेद प्रणाशनः ॥ 
पोनसश्वासकासोरस्तम्भलोहितदढय्प्रणुत् । 
भरस्मादतियवो न्ध.नस्लोकःो न्ध.नतरस्ततः ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
:, खी, (शूकः पिच्छते इति । पिण्ड | 

संहतौ + इन् }) शुकशिग्विः । इति शब्दमाला- 
शब्ट्रब्नावस्यौ ॥ 

शूकपिण्ौ, खलो, (शूकपिष्डि + वा ङेष्।)गूक 
शिभ्बिः! इति शब्टमालाशष्दरब्नावस्यौ 

शूकरः, पु, (शूकं तद्वज्ञोम रातौति। शा + कः) 
पशविशेषः । शोर इति भाषा । तत्पथायः। 
वराहः २ स्तव्धरोमा ह रोमशः ४ किरिः ५ 
चक्रदष्टः ६ किटिः ७ द्रौ ८ क्रोडः < दन्ता 
युधः १० बलो ११ एथस्कन्धः १२ पोतौ १३ 
घोणो १४ भेदनः १५ कोलः१६ पोषायुधः१० 
शूरः १८ बह्रपत्यः १९. रदागुधः २० । वन्यस्य 

इष्यत्वम् । बलस्ेदकरत्वश्च ॥ ग्राम्यस्य तस्य 
वन्धवराहां सादगुरूत्वम् । 

बलवोयहददिकारित्वश्च ! इति राजनिर्घण्टः ॥ 
अपि च। 
*लुलापगर्डवाराडइचमरोवारणशादयः। 

शट 

:, पु, चुद्ररोगविशेषः । तज्ञच्चणमााइ । 
“सदाहो रक्तपन्तस््रक्पाकौ ती व्रवेदनः । 
कण्डमान् ्चरकारो च स स्याच्छकरदष्कः॥” 
स गुदभ्च'शः ॥५॥ त्िकिन्छा यथा, 
“अङ्गराजकम्लस्य रजन्धा सहितस्य च । 
चुणन्तु सहसा लेपादाराहदिजना शनम् ॥ 
राजोवमूलकल्कस्तु पौतो गव्येन ूपिंषा प्रातः 
शमयति शृकरदंश् दंषोद्गतज्चरं घोरम् ॥ 
स्जनोमाकंवसूलं पिष्ट शौतेन वारिणा । 
तज्ञेपाइन्ति वो सर्पं" वाराइदशनाद्वयम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शूकरपादिका, ख, (शूकरस्य पादा इव मूला- 

न्यस्याः । कन् । टाप् । अरत इत्वम् ।) कोल 
शिम्बो । इति राजनिघ र्टः ॥ 

शूकराक्रान्ता, स््नो,(गकरेणाक्रम्यते स्मेति । भा 
+ क्रम + क्तः) वराद्क्रान्ता। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

“यवस्तुखितशूकः स्यात् निःशूकोऽतियवः स्मृतः [शूकरौ, स्त, (शूकर + ष् ।) वराक्रान्ता । 
इति शब्द्रत्नावलो ॥ शूकरपत्रौ च ॥ 

यवः कषायो मधुरः शौतलो ले्ठनो खदु: ! ;, षु, ( शकराणामिष्टः। ) कसेरः। 
इति राजनि ण्ट ॥ शुकरप्रियद्रन्छे, ति ॥ 

शूकलः, पु ,(शुकवत् क्लेशं लाति ददातौति।ला 
+कः) दुर्विनोताण्वः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

शूकवतो.स्वी, (शकाः सन्त्यस्याः शूक + मतुप्) 
कपिकच्छः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ शू्कयुक्तो 
वि 

शूकशिम्बा, स्रौ, (गूकविशिष्टा शिम्बा यस्याः ।) 
कपिकच्छः:। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

५ सौ, (कविषिटा भिनविस्याः)) = 
कपिकच्छछुः । इत्यमरः ॥ { 

स्त्रो,(शकयुक्ता शिभ्विका यस्याः) 
। इत्यमरटौका ॥ 

शूकथिम्बो, सो, ( शूकयुक्ता शिम्बो यस्याः । ) 
। इत्यमरटौका ॥ 

शूका, स्तरो, (शकाः सन्त्यस्याः इति अशं भादि- 
त्वादच् ।) कपिकंच्छ;। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शूकापूष्. पु, ठणमणिः। इति हारावलौ ॥ 
काफुरदाना इति काडरोवा इति च पारस्य 
भाषा ॥ 

तस्य मांसखगुणाः । गुरुत्वम् । वातडारित्वम् । शुच्छं, ति, अल्पम् । इत्युणादि कोषः ॥ भखलम्। 
खर् इति मिहो इति च माषा । यथा, 

(गोचतोति । शच शोके + “धएचेदेच। 
उणा० २।१९। इति रक् दश्चान्तादेणो धातो- 

ख।) चतुववर्शान्तगेतचतुथंवंः। तत्- 
पर्य्यायः । वरव; २ ठषलः २ जघन्यजः; ४। 
इत्यमरः ॥ दाषः ५ पादजः ६ अन्छज्ा ॐ 

॥ बति भावप्रकाशः ॥ 
:, यु, (शूकरप्रियः कन्द; ।) वाराष्ो 

कन्दः । शति 1 जघन्ध; ८ दिजसेवकः < । इति शब्दरत्रवलौ॥ 



व कि 

न 

गदः 
पद्यः १०। इति जटाधरः ॥ अन्यवः १ 
पव्जः १२। इति हेमचन्द्रः ॥ चतुधः १३ दिज 
दामः १४ उपासकः १५ इति राजनिर्घण्टः ॥ 

अ्र्लदहोपे तस्य संतता मलत्यागः शाल््मलदीपे 
इषुन्धरः। कुशदोपे कुलकः क्रौञ्चदोपे 
सेवकः) शाकहोपे भ्रनव्रतः। पृष्करहोपे सर्व 
एकवणः । भ्रस्योत्यत्तिर््र हणः पादात्। भरस्य 
शास््ननिरूपिलो ध्मः जोविकाच ब्राह्मण 
चचियवेखयश््रषा। भस्यैकाग्मो गारईस्थाः । 
इति यौभागवतम् ॥ *॥ अथ शूद्रध्परादि । 
“विप्राणामनं नित्यं शूद्रधर्मा विधीयते। 
देषो तदनग्राहो शूद्रश्च ण्डालतां व्रजेत् ॥ 
ष्छघ्रः कोटिमहस्राणि शतजन््रानि शूकरः । 
श्वापदः शतजन््ानि शूद्रो विप्रधनापड़ा ॥ 
यः शूद्रो ब्राह्मणोगामौ माढगामौ स पातकी । 
कुम्भोपाके पच्यते स यावद ब्रह्मणः शतम् ॥ 
कुन्मोपाके तपतेले भुक्तः सर्पैरहर्नि णम् । 
शब्दश्च विक्लताकारं कुरूते यमताडनात्॥ 
तदा चाण्डालयोनिः स्यात् सपजऋसु पातकी 
मपजन्सु सपं जलौका सप्तजन्मसु ॥ 
जन्रकोरिसहखच्च विष्ठायां जायते लमिः । 
योनिक्रिमिः पुं्लोनां स भवेत् मप्तजन्सु ॥ 
गवां ब्रणकमिः स्याच्च पातके मप्रजन््सु । 
योनौ योनौ मलत्येवं न पुनजयते नरः ॥* 
इति ब्र्मवैवतते योकष्णज ऋअशर्ड ८ ₹अध्यायः। 
अपिच) 
"'िजानां पादश चषा शूद्रैः काया कटा लिह 
पादप्र्तालनं गन्धर्भोज्यम्च्छिष्टमात्रकम् ॥ 
नेतु चक्र्स्तदा चेव तेभ्यो भूयः पितामहः। 
शूषाय मया युधं तुरौये तु पदे क्ताः ॥ 

` दिजानां ्षचवर्गाणां वेश्यानाच्च भवद्विधाः । 
त्रिभ्यः शूजूबणा कार्य्या इत्यवादौदचस्तदा ॥ 

इति पाञ्च षटिखण्डं १६ श्रध्यायः ॥ 
किच्च 

` “शूर षेव दिजातौनां शूद्राणां घमसाधनम् । 
कारक तथाजोवः पाकयन्नोऽपि धमतः ॥ 

इति गारुडं ४९ श्ध्यायः ॥ 
 शूद्रराज्यं वासनिषेधो यथा, 
 ^धाभिकेर्नाहते ग्रामे न व्याधिवडले शृशम् । 
न शूद्रराज्यं निवसेत् न पाषर्डजनेदह ते ॥ 
शूद्राय मतिदाननिषेधो यथा, 
न “न शूद्रक्य मतिं दद्यात् छशरं पायसं दधि। 

वामधु्टतं न च क्रश्णाजिनं हविः। 
न चैवा ब्रत ब्रूयात् न च धमपान् वदेदुधः॥ 

इति कौर" उपविभारी १५ अध्यायः ॥ *॥ 
8 द्राशां बेदाध्िकारनिषेधो यथा, 

“अयो वर्णा महाभाग यन्नसामान्यमागिनः। 
शूद्रा वेदपविव्ेभ्यो ब्राद्यरेस्तु वद्िष्डताः ॥ 

इति वाराहे संसारचक्रनामाध्यायः ॥*॥ 
कलौ ते धन्धा: यथा, 

` “कलि; साधिति यत् घ्रोक्त शूद्रः साध्विति 

श्मशानमिव सच्छदरस्तस्मात्तं परिवज्नंयेत् ॥ 

योषितः । 
३७८ 

१२७ 
श्रद्रः 
9 

यदाह भगवान् खां न्धा ति पुनः पुनः॥ 
इति विष्णुपुराणे ६। २।१२॥ 

तस्य मद्यणानादौ दोषो यथा,- 
तथा मद्यस्य पानेन ब्राह्मणौगमनेन च । 

वेदाच्तर विचारेण शूद्राण्डालतां व्रजेत् ॥* 
इति शूद्रकमलाकर्टतपराशरवचनम् ॥ 

ब्राह्मणस्य तदब्रभोजननिषेधो यथा,-- 
“शूद्रात्र ब्राह्मणोऽश्न् वै मासं मासार्दमेव 

वा। 
तद्योनावभिजायेत सत्यमेतदिदुबुधाः ॥ 
अथोदरस्थशूद्रा्रो खतः खानोऽपि जायते। 
दादश दश चाष्टौ च घ्रशूकरपुषकराः ॥ 
उदरख्ितशूद्रात्रो शछपौयानोऽपि नित्यशः । 
लन् वापि जपन् वापि गतिमूहं न | 
अमत ब्राह्मणस्य" चचियान्न पयः स्मतम् 
व्यस्य चाब्रमेवात्र शूद्रात्र' रुधिरं स्मृतम् ॥ 
तस्मात् शूद्र न भिक्षेत यन्नार्थं सदहिजातयः । 

कणानामथवा भिचां कुाचातिविकर्षितः। 
सच्छ द्राणां गहे कव्व न् तत्पापेन न लिप्यते ॥ 
विश्दान्बयसूजालो निहन्नो मद्यमांसतः। 
दिजभक्तो बणिगहत्तिः शूद्रः स परि कीत्तितः॥* 
इति हहत्पराशरसंहितायाम् 8 अध्यायः 
अपि च। इारीतः। = 
“शृद्राब्रेन तु भुक्तेन उदरस्थेन यो खतः । 
स वै खरत्वसुद्त्वं शूदरतवश्चाधिगच्छति ॥” 
शूद्रात्र शूद्रसखामिकान्रं तदृत्तमपि भोजन- 
कालेतद्ब्डश्वस्ितं यत्तदपि शूद्रात्म् । 
तदाहाङ्किराः। 
“शूद्रवेश्मनि विप्र सौरं वा यदिवा दधि। 
निहत्तेन न भोक्तव्यं शूट्राज्न तदपि स्मृतम् ॥ 
अपिशब्दात् साक्षात्तइत्त्टततण्डलादि न तु 
तदत्तकपदं कादिना क्रौतमपि। खंग्डहागते 
पुनरङ्किराः। 
यथा यतस्ततो द्चापः शृहिं यान्ति नदीं 

गताः। 
शदरादिपरटदेष्वत्र प्रविष्टन्तु सदा शचि॥ 
प्रविष्ट खलत्वापादकप्रतिग्रहादिनेति शेषः! 
अतएव पराशरः । 
“तावद्भवति शूद्रान्नं यावन्न स्यृशति दिजः । 
दिजातिकरसंम्यष्ट सव्व ` तदविरुष्यते ॥ 
स्णृशति प्रतिद्वातीति कल्यतङः॥ तच्च 
संप्रोच्य ग्राद्यमादइ 
'संप्ो ्तथितवा रद्ौयाच्छदरान गटहइमागतम्॥ 
तच्च पात्रान्तरे ग्राद्यमाहाङ्किराः। 
पाव वन्तु विन्धस्तं शट यच्छति नित्यशः 
पातान्तरगतं ग्राद्चं दुर्ध खगडमागतम् ॥' 
एतेन खग्टडमागतस्येव शुद्तवं तदुगुहगतस्य 
शद्रात्रदोषभागिलवं प्रतीयते । ततञ् तामपि 
मुमूषुणा सव्व था शूद्राच्र न भोक्तव्यम् । इति 
अदितत्वम् ॥ * ॥ कलौ भूद्रविथेषाब्रभोजन- 
निषेधो यषः 

श्रद्रः 

शूद्रेषु दा्गोपालङुलमिव्रांशोरिणाम् । 
भोज्यान्रता खटइसछस्य तो्ंसेवातिदूरतः ॥ 
एतानि लोकगु्षाथै कलेरादौ महात्भिः। 
निवत्तितानि कर्प्राणि व्यवस्धापूरव्वकं वैः ॥ 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
अपरच्च । 

व्याम उवाच । 
“नादात् शूद्रस्य विप्रोऽन्नं मोहाहइा यदि 

वान्यतः । 
सशूद्रयोनिं ब्रजति यस्तु भुङ्क्ते ह्यनापदि ॥ 
षगमासान् यो दिजो भुङ्क्तं शूद्रस्यात्र विग्- 

हितम् । 
जोवन्रैव भवेत् शृद्रो तः श्वा चाभिजायते ॥ 
ब्राह्मणच्चच्चियविशां शद्रस्य च मुनोश्वराः । 
यस्यात्रेनोदरख्ेन खतस्तट्योनिमाभ्र यात् ॥ 
कलोतरव्र शुद्रविशेषात्रभोजनविधिर्या, 
“अआात्तिजः कुलमितरञ्च गोपालो दासनापितौ । 
एते शृदेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ 
कुशौलवः कुम्भकारः चेतरकमीक एव च । 
एते शदरषु भोज्यात्रा दत्वा खल्प' पणं बै; ॥ 
पायसं लखिग्धपकश्च यावसञ्चं व शक्तवः । 
पिखाकश्चेव तैलच्च शद्राद ग्राह्यं दिजातिभिः॥ 

इति कम्पः उपविभागे १६ अध्यायः ॥ 
भ्रपिच। 
“कन्दुपक्षानि तैलेन पायसं दधिशक्तवः। 
दिजेरेतानि भोज्यानि शद्रगेहक्लतान्धपि॥*५॥ 
अन्यच्च । 

शद्रास्तु थे दानपरा भवन्ति 
ब्रतान्विता विप्रपरायणास्तु । 
श्रन्न' डि तेषां सतत' सुभोज्य 
भवेदिजै मिदं पुरातनैः ॥ 

तस्माहानं प्रकत्तव्यं त्रतस्येन प्रयत्नतः । 
सर्व्वपापविनाशाय महत्सुखविहददये ॥ 

इति वद्किपुराणे हषदानाध्यायः ॥ # ॥ 
वदिकेतरमन्तेपाठे शूद्रादेरप्यधिकारः ) बैदः 
मन्तवच्ज शूद्रस्येति छन्दोगाङ्िकाचारचिन्ता- 
मणिष्टेतस्प्रतौ वेदेति विशेषणात् । एवच्च 
पुराणमधिक्षत्य । 
“अध्येतव्यं न चान्न ब्राह्मणं चचियं विना। 
खरोतव्यमिड शूद्रे ण नाध्यतव्यं कदाचन ॥ 
इति भविष्यपुराणवचनं पुराणमन्त्रेतरपरम् ॥ 
पञ्चयज्नखानखाचषु पौराणिकमन््रोऽपि 
निषिदः शद्रमधिक्लत्य । 
नमस्कारेण मन्तेण पञ्चयन्नाज्र हापयेत् ॥» 

इति या्ञकस्केयन ॥ 
'ब्रह्मत्तच्चवि शामेव मन्तवत् ख्ानमिष्यते। 
तूष्णोमेव हि शूद्रस्य सनमस्कारकं मलम् ६” 

` इति योगियान्नवख्कयन ॥ 
अादमधिक्लत्य । 
“अयमेव विधिः परोक्षः शुद्राणां मग्लव्जितः । 
मन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्सेख गृद्यसी ॥ 

इति षराहपुरा देन ख ४ 



भ्राट्: 

नमस्करेेति तुणोमिति मन्ववर््ितमिति 
चाभिधानादेतत्परं वैदिकपरच्च श॒द्राधिक्षार 
गोलमवचनम् । अनुमतोऽस्य नमस्कारो मन्त 
इति । सावित्री प्रणवं यजुर्लच्मों सखौशद्रयो 
नेच्छन्ति । साविरीं प्रणवं यजुल च्छो स्तनो शृदरो 
यदि ज्ञानोयात् स खृतोऽधो गच्छतोति । इति 
तिष्यादितत््वम् ॥*॥५॥ प्रसङ्गादव्र कायस्थोत्- 
पञ्िलिंख्यते । पाद्ये ख्टिखण्डे । 
ख््टगादौ सदसत्कर्मा्नपये प्राणिनां विधिः 

णं ध्याने खिलस्यास्य सव्वकायाहिनिगतः ॥ 
दिव्यरूपः पुमान् हस्ते मसोपा्ञ्च लेखनोम्। 
चिवरगुप्र इति ख्यातो धमाराजसमोपतः ॥ 
प्राणिनां सदमत्कर्यलेखाय स निरूपितः। 
ब्रह्मणातोन्द्रयन्नानो देव्याग्न्योयज्नभुक् स वे। 
भोजनाच्च सदा तस्मादादतिर्दोयते दिजः ॥ 
बरह्म कायोडवो यस्मात् काययस्थो जातिरुच्यते । 
नानागोत्राच्च तद श्या: कायस्था भुवि सन्ति 

वै ॥१५॥ 
प्रकारान्तरम् यथा, स्कान्द रेणुकामाहास्मा । 
““एवं इत्वाञ्न् नं रामः सन्धाय निशितान् 

शरान् । 
एक एव ययौ इन्तुं सव्वामिवातुरान् पान् ॥ 
केचिद्रहनमायित्य केचित् पातालमा विशन् । 
सगभ चन्द्रसेनस्य भाया दालभ्याञख्मं ययौ ॥ 
लतो रामः समायातो दाल्भ्याखममनुत्तमम् ) 
पूजितो सुनिना सद्योऽन्वरध्व पाद्यासनादिभिः॥ 
दौ मध्याङ्समये तसे भोजनमादरात् । 

रामस्तु भावयामास हदिखं खमनोरथम्। 
याचयामास रामाच कामं दाल्भ्यो महा- ,. 

सुनिः॥ 
लतो हौ परमप्रोतौ भोजनं चक्रतुमदा । 
भोजनानन्तरं दाल्भ्यः प्रप्रच्छ भागव प्रति । 
यत्या प्राधितं देव तच्छ शंसितुमडसि ॥ 

राम उवाच। 
तवाओरमे महाभाग सगभ स्लो समागता । 
चन्द्रसेनस्य राजर्घेः कच्तियस्य मद्दामनः ॥ 
तच्छं त्व प्रार्थितं देडि दिंसेयं तां महामुने । 
लतो दालभ्बः प्रत्युवाच ददामि तव | 

दाल्भ्य उवाच । 
स्विवं गभमम बालं तन््रं लं दातुमहसि । 
तलो रामोऽत्रवौडाल्भ्य यदथमहमागतः ॥ 
तचियान्तकरश्चाहं तत्व याचितवानसि । 
प्राधिंतञ्च त्वया विप्र कायस्थो गभं उत्तमः ॥ 
तस्मात् कायस्य इत्याख्या भविष्यन्ति शिशोः 

इभाः ॥ 

णवं रामो महाबाडइदित्वान्तमंर्भसुत्तमम् ॥ 
निजञगामायमात्तस्मात् च्षचचियान्तकरः प्रभुः । 
कायख एष उत्न्नः चच्चिख्ां च्षचियात्ततः ॥ 
रामान्नया स दाल्भ्ये न चच्चधम्प्रौददिस्तः । 
कायस्थधर्थोऽख्म दत्त्ित्रगुषस्य यः स्मृतः ॥ 
तद्रोचरजाश्च कायस्था दाल्भ्यमो ब्रास्ततोऽभवन्। 

| सदाचारपरा नित्य रता इरिषराने । 

-शूद्रलत्े, कौ, (शूद्रस्य कछत्यम् । ) 

श्य 
शद्रल्ल 

देवविप्रपितृणाच्च भ्रतिथोनाञ्च पूजकाः ॥*५॥ 
प्रकारान्तरम् । 
मादिष्यवनितासनुवंदेदात् यः प्रसूयते । 

स कायस इति प्रोक्ञस्तस्य धर्म्मो विधौयते ॥ 
चचां गयायां माहिष्या वैश्यादिप्राजो वैदेहः 
लिपौनां देणजातानां लेखनं स समाचरेत् ॥ 
गण कत्वं विचिव्रञ्च बोजपाटो प्रभेदतः । 

। अधमः शद्रजातिभ्यः पञ्चसंस्कारवानसौ ॥ 
चातुवणस्य सेवां हि लिपिलेखनसाधनाम् । 
व्यवसायः शिल्यकर्म तच्लौ वनमुदोद्धतम् ॥ 
शिखां यज्ञोपवोतच्च वस््रमारक्रमश्भसा। 
स्मरशं मं देवतानाञ्च कायस्था दो विवव्जं येत् ॥ 

इति कमलाकरभट्क्तशृद्रधमयतच्वम् ॥ 

कमी यथा. । 
“प्रणस्य ~ शूद्राणां न्यायवर्तिनाम् । 
खदा हःकत्ययोस्तत्त' वक्ति योर घुनन्दनः ॥” 
तच्च मद्यपुराणम् |` 

«एवं शूद्रोऽपि सामान्य हददिखादच्च सर्व्वदा । 
नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्य्यादामा वद्धः ॥ 
दानः प्रधानः शूद्रः स्यादित्याह भगवान् प्रभुः। 
दानेन सव्व कामाभिरस्य संजायते यतः ॥ 
ततो दानमेवापेच्तितं न तु भोजनमपि । सामान्यं 
सव्यैजनकनत्तव्यत्वेन प्रतिम सक्ष्णपक्तादिषिहित 
ओाश्ं भ्रभ्य् दयिकश्रादच्च एवं दिजातिबत् 
शूद्रोऽपि कुब्धादित्यन्दयः । नमस्कारेण मन्त्रेण 

वशिष्टोन 

इतति पञ्चमो । खना इति कल्पतङः । अतएव 
सखिद्रधान्यन व्यवद्कियते, ` 
कान्दुषक्षानि तैलेन पायसं दधि शक्तवः । 
दिजैरेनानि भोज्यानि शूदरगहक्षतान्धपि ॥” 

पक्तम् । पायसं पाकेन 
दुग्धम् । परमान्रपरत्वं पुंलिङ्गनिर्देा पत्त: ॥ 
तथा चामरः । परमान्रस्तु पायस इति । 
“दिने चयोदशे प्रापे पाकेन भोजयैदिजान्। 
श्रयं विधि; प्रयोक्तव्यः शूद्र णां मन्त्रवल्नितः ॥* 

कन्दुपक्रपरम् । एवन्तु एतद चनं सच्छ द्रपरं 
डेयम् । एवं आममांसस्यापि 

देयत्वं सामगञओराइतच्च ऽनुखन्धं यम्। तच द्रष्य 

नतुखयं पटितमन्तेण अमा त्रवदि त्वनेन्ई 
। खिचराचव्याहत्तिः ॥ खिन्रम चसुदाद्ृतम् इति 

अ्राटोपनं काष्ठानाम् तापनं तोयादेः +. सले दनं | 
धान्यादेः । भच्जनं यवादेः । पचनं त्डलादैः 1 | 

भद्रक्त 

“भ्रयमेव विधिः प्रोक्तः शुद्धाशां मग्तवष्निःतः। 
भ्रमन््स्य तु शूद्रस्य विप्रो सच्छ्ेण गद्यते ॥' 

इति वरादपुराणात् ४ 
अयं खादेतिकत्तव्यताको विधिः न्व 
पाठगर्डितः। शूद्रस्य मन्तपाठानधिकारसिनौ 
यदमन्त्स्येति पुनर्वचनं तत् स्त्रिया अरहणाथै 
परिभाषार्थञ्च। तत तत्क सम्बन्धिमन्त्रेष 
विप्रस्तदौयकम्यकारयिढब्राद्यणो द्यते, तेन 
बराह्मणेन तवर मन्व: पठनोय इति तात्पथम् । , 
लवर यज्ु््वेदिको मन्तः । तथा च स्मतिः। 
शषक्रमेण सव्व व्र शद्रः वाजसनेयिनः । 

तस्माच्छूद्रः खयं कमम यजुब्वे'दोव कारयेत् 
"० सुन् क्रमेण यजे दिसम्बन्धिगृश्चा- 

ना। 
“चतुर्ण॑मपि वर्णानां यानि प्रोक्तानि वेधसा। 
ध्मशास्त्नाणि राजेन्द्र खण तानि पोत्तम ॥ 
विशेषतस्तु शूद्रां पावनानि मनौोषिभिः\ ` 
अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च ॥ 
रामस्य कुरुशादुं ल धम्कामा्थंसिदये। 
तथोक्ञं भारतं वोर पाराशर्येण धोमता। ` 
वेदाथ खकलं योज्यं धमोथास््राणि च प्रभो॥ 
इति भविष्यपुराणवचवनात्तेषां पौराणिकादि- 
विधिर्योज्यो योजयिव्रा । भत्र च श्रे वेदः 
मन्त्रव शद स्येतिवचने वेदेत्यपादानात् आहे 
धुराणमन््रः शूद्रे ण पठनौय इति मैधिलोक्तम् 
तद्र वरापुराणे शद्राणां मन्तवजच्नित इत्यनेन 
मन्त माच्रनिषेधात् मव्छपुराशेन नमस्कारेण 

४८ ५५.१५८ । पौराणिकस्यापि शादे 

चरन् ॥ 
भायारतिः खादक्रियारतः । 

`| नमस्कारेण सन्तेण पञ्चयन्नाव्र इ! पयेत् ॥ 
| इतिःनमस्कारमाव्रविधानात् याहादिषु पौरा- 
शिकमन््निषेघः ततञ्च खानखादपश्चयन्न तरव 
| शूद्रस्य पौराणिकमन्त्रपाठः प्रतोयते । भव । 

कन्दु | “पष्ठ ऽब्रप्राशनं मासि यदेष्टं मङ्गलं कुले ॥” 

यान्नवल्कयवचनाच संस्कारमात्र कुलघ्न 
रोधैन कालान्तरस्य नाम विशेषोच्चारणस्याभि 
धानाच्च शद्रादौनां नामकरणे वसुघोषादिक- 

क्रियने इति॥ पदतियुक्तनामाभिधानं 
शूद्र््वाचमने देवतोर्येन अोष्ठ ̀  जलं सत् 
च्िपेत् न पिबेत् । तथा च यान्नवलकाः। 
<त्कण्ठतालुगाद्धस्तु यथासंख्यं हिजातयः। 
शद रन् स्तरो च शुद्र सछत् स्य छटाभिरन्ततः ॥* 

दाल्भ्यो पदेशतस्ते वै धर्िष्ठाः सत्यवादिनः ॥ देवताप्रकाशा्ध ब्राह्मणेन मन्त्राः । पाव्धाः । श्रन्ततो इदयादिसमीपेन भो न उत्तरोत्तर 

च प्रतोतिव्वेदिकककीरि. 
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समित् 
` अत्र दिजस्यैव भाचमने ब्राह्मगतीर्योपादानात् 

सलौ शूद्रयोणं तेनाचमनम् ! एवभेव मिता 

श॒द्रौ 
मपकषौत्) अतएव रषटाभिरित्युक्ञ न तु 
भक्तिताभिरिति। 
“स्तो शूद्रः शध्यते निचयं ् ालनाच करोष्टयोः | 
इति ब्रह्मपुराणवचनञ्च ! याच्चवस्कयः 

प्राग्वा ब्राद्योयण तीर्थेन हिजो नित्वसुपः 

्षरायां व्यक्तमुक्तं मरोचिना। ` 
“भस्ियास् दशिकं तों शूद्र जातैेस्तथैव च । 
सक्तदाचमनाच्छदिरेतयोरेव चोभयोः ॥*इति 
एतदनन्तरं इन्द्रियाटिस्पशनन्तु ब्राह्म णवदेव । 
प्रमाणान्तरन्तु वाजसनैयिसामगयखादाद्िकः 
तत्वयोरनुसन्धेयम् । इति वन्दयघटौयसरौहरिह 
भट्चायामज 
शुटराङ्धिकाचारतत्वं समाप्तम् ॥ 

शृद्रधम्मेः, पु, ( शूद्रस्य धः । ) शृद्रस्य शाख- 
विडिताचारः। तस्य विवरणं शूद्रत्यशष्दे 
द्रष्टव्यम् ॥ 

शद्रप्रियः, पु, (शूद्राश प्रियः ।) पलाण्डः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ शूद्रस्य प्रियद्रव्ये, ति ॥ 

शूट्रपरेष्यः, पु, (शूद्रस्य प्रेष्यः!) शूद्रस्य परिचारक- 
ब्राह्मणादिः । इति कैचित् ॥ 

शूद्रशासनं, कौ. (शूद्रस्य शासनम् ।) शूटरस्याधि- 
कारो लेख्य पवादिरव्वा । यथा,-- 
«“स्यादभिष्यन्दिरमणं शाखानगरभित्यपि । 
शासनं धर्कोलः स्याच्मकुतिः शूद्रशास- 

नम् ॥ 
इति पुरवर्गे विकार्डओेषः ॥ 

शद्रा, स्तौ. ( शूद्रस्य लातिः। शूद्र + “शूद्रा 
चामहत्पूव्वा जातिः!” इति टाप्। ) शूदर 
जातिचखो । इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः 1२ । १३ 
शदरेव भाया शद्रस्यस्ाचसाच विशः 

खमते ॥*) 
शूद्रा च, क्तो,(गृद्रस्य बम् ।) दरस्वामि काबम् । 
यथा, 
शूद्रात्े तु भुक्तेन उदरस्थेन यो खतः । 
स वे खरत्वमुष्टत्वं गद्रत्वच्चाधिगच्छति ॥" 
शद्रा शृद्रखामिकान्रम् । इति शहितत्वम् ॥ 
अन्यत् शृदरशब्टे द्रष्टव्यम् ॥ 

अदराभाचः,पु, शद्रा भाखा यस्य घः। शद्राखामौ 

कुमो ॥ भर्ता शद्रा (भुदरेष । ) प्रियद्ग हः । 
इति अन्दचन्दिका 

शृद्रावेदो, [नम्]पु, (भुद्रां विन्दतौति । विद् + 
जिनिः। ) शृद्रविवाहकर्सा । यथा, 
शूदर वेदो पतत्यवेरुतथ्यतनयस्य च । 

शौनकस्य सुतोत्यत्या तदपत्यतया मोः ॥ 
इति दायभागः ॥ 

शरो, स्रो, (भद्रस्य खनो । “पंयोमादाख्यायाम् ।” 
४1 ९।४८। इति छोष्। ) शद्रस्ये भाखा । 

१२८ 
शृन्यः 

“विप्रात् भृद्धाभिषिक्तो डि छषचियार्धां विश 
च्नियाम्। 

श्रच्वष्ठः शुद्धा निषादो जातः पारशवोऽपि 
वा} | 

नः, चि,(टु प्रो श्डि गलिडदगोः + छः । “ओदि- 
| स्च ।* ८।२।.४१। इति निष्टासस्य नः । ( 
““वचिदखपियजादौनां किति। ६1 ९} १५। 
इति संप्रसारणम् } ) इलः 1 ६1 ४ ! २1 इति 
दोघःः। 
इति इडागमश्च न }) वदिं तः । इति व्याकर- 
शम् ॥ (यथा, सुशुते । ५।२। 
दब्व शे हरिते शूने जायते चास्य लोचने ॥* 

शून्य, वि । यथा ऋम्बेदे ! ७! १।११। 
मा शूने भग्नं निषदाम णाम् ॥ 

“हे भग्ने शूने शून्ये पुचचादिरद्िते ग्यहेभा 
निषदाम न निवज्लाम ।” इति तड्धाच्ये सायणः) 

न्, [त्] चि, (टुश्रोश्ि गतिहद्मोः+ 
लावतु । )वर्दिलः। इति व्याकरणम् ॥ 

 [शूना, खौ, (श्वयन्ति सतयं गच्छन्ति कौटादयो 
यवर ! श्वि + क्षः। टाप् । ) प्राणिवधखामम् । 
इति इलायुधः ॥ पञ्चविधा शूना यथा, 
“पच्च शूना ग्टहस्थस्य चुज्ञौ पेषण पस्करः । 
कर्डनो चोद कुम्भञ्च वध्यते या वाइय न् ॥* 
पञ्चशूनापापनाशो यथा, मनुः । 
“अध्यापनं ब्रह्मयन्नः पिढयन्नसतु तपं यम् । 
ोमो दैवो वलिर्भौतो यज्नोऽतियिपूलनम् ॥ 
पञ्चेतान् यो मडहायन्नान् न हापयति शक्तितः । 
ख गृ्धपि वसन्नित्यं शूनादोषेर्न लिप्यते ॥” 

इति प्रायचित्ततत्वम् ॥ 
अधघोजिद्िका। इति हारावलौ ॥ 

वान्, [न्] पु, (शूना + मतुप् । मस्य वः!) 
शूना विद्यते यस्य सः। कसाद् इति भाषा। 
इति केचित् ॥ 

[न्ध , कौ, भ्रा काशम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
(यथा, भागवते । ६ । १३।२०। 
^ वै त्वाष्टवधो भूयानपि पापचयो प । 
नोतस्तेनेव शून्याय नौषद्धार इव भानुना ॥*) 
जिन्दुः इति हेमचन्द्रः ॥ 
४ तरि, अतिशयेन छनः । भावविशिष्टः । 
असम्युथंः । खालि इति पारस्यभाषा । तत्- 
पायः । वशिकः २ तुच्छः २ रिक्तकः ४। 
इत्यमरः ॥ शन्यम् ५। इति तटौकायां भरतः ॥ 
“अविद्यजौवनं शून्य दिक शुन्या चेदबान्धवा । 
पुच्चद्धोनं ग्टहं शून्य सर्व्वशून्धा दरिद्रता ॥ 

इति चाग्यक्यम् ॥ 
(न्यायं प्रारिहिंसाये हितः रहस्यस्थानत्वात् 
शना + यत्। यदा, शूने हितम् । श्वन् + “शनः। 
सम्प्रसारणं वा च टौ घंत्वम् । ५।१।२ । इत्यस्य 
वात्तिंकोक्तया यत् सम्प्रसारणं दौर्घतश्च । ) 
निव्नेनः । इति मेदिनो ॥ (यथा, भरि ।१८।२६ 
“केन संविद्रते नान्यसूबतो बान्धवषसलः। 

श्त्वमरः ॥ ( यथा, याज्नवल्केा । १ । ९१। 

॥ 35 

विरौमि शून्यं पोणौमि कथं मन्यु समु्धवम् ॥”) 

शरणः 

5८. पु, (शन्य' मध्य यस्य ।) नलः ।) इति 
राजनिघंर्टः ॥ शून्यगर्भवस्तुनि, चि ॥ 

दौ, [न्] पु, ( शृन्य' वदतीति । वद् + 
णिनिः ।) सौमतः } इति जटाधरः ॥ नास्ि- 
कच ॥ ` 

„ स्तो, नसौ । इति विश्वमेदिन्यौ ॥ महा- 
कण्टकिनो ! इति शब्दचन्द्रिका ॥ फणोमनसा 
इति ख्याता । बन्ध्या । इति शलनि ण्ट, ॥ 

"लोदितो निष्ठायाम् ।*ॐ 1२ ।१४। धः, यु ,(शन्य भालयः ।) निञ्जनमग्टइम् । 
अत्र शयननिषेधो यथा! “माकंण्डेयः । 
“शून्यालये श्मशाने च एकलच्चे चतुष्यथे । 
महादेवग्टहे चापि शकरालोष्टपांशषु ॥ 
धान्यगोविप्रदेवानां गुरूणाञ्च तथोपरि । 
न चापि भग्नशयने ना शुचौ नाशुचिः स्यम् ॥ 
नाद्रवाखा न नग्नख नोत्तरापरमस्तकः । 
नाकाश सर्वशून्यं च न च वेत्यटुमे तथा # 
न खपेदित्यथः !* इत्याङ्किकतत्वम् ॥ 

शूपकारः, पु, (शूषं करोतोति । छ + अण्!) 
शूद्राणां पाचकः । यथा, 

““शूद्रपाकोपजौवौ यः शूपकार इति स्तः । 
इति ब्रह्मवेवत्ते प्रक्लतिखर्डे २० अध्यायः ॥ 
अन्धत् दन्त्यसकारादौ द्रष्टव्यम् ॥ 
„ङ यई स्तन्ये । हिंसे । इति कविकस्पहुमः॥ 
दिवा०-भालम०-स्तश्मे भक ० -डिंसे सुक ० -सेट्। 

निष्टायामनिट् ।) ङ य, शूयते । ई, शूणंः । 
स्तम्भी जड़ोभावः । इति दुर्गादासः ॥ 

,त् कङ् विक्रमं) इति कदिकस्पटुमः # 
(अ्रदन्तचचुरा०-भाल०-अरक०-सेट् ।) ड, अश्- 
शूरत् । विक्रमः उ्यमः। इति दुर्गादासः ॥ 

शूरः,पु, (शूरयति विक्रामतोति । शूर + भच्। 
यदा, शवति वोय्य प्राप्नोतौति। श् + “शूसिचि- 
मिजां दोघ च ।” उशा० २।२५। इति क्रन् 
दोघंञ्च ।) वोरः। इत्यमरः ॥ ( यथा, मश्ा- 
भारते। १।१०९ । ४। 
शूराञ्च कतविद्या् सन्तख सुख्डिनोऽभवन्॥*) 

यादवः! खतु ओोक्लष्णस्य पितामहः! इति 
भेदिनौ ॥ (यथा, भागवते । € । २४ । २६ । 
शरो विदूरथादासोत् भजमानस्तु त् सुतः॥*) 

सगय: । इति विकाण्डथेषः ॥ सिंहः । शकरः । 
चिवरकः। सालः। लङ्खचः। मरः! इति 
राजनिर्टः ॥ 

शरणः, यु, ( ुते इति । शूर हं + खः \ ) 
मूलविशेषः। भोल इति भाषा । तच्पायः। 
अर्शोघ्नः २ कन्दः २। इत्यमरः ॥ सूरः ४। 
इति तद्टोका॥ भोलः ५। इति जटाधरः ॥ 
श्रोज्ञः ६ । इति मेदिनो ॥ कण्डलः ॐ कन्डोप 
सुकन्दो ९ स्थलकन्दकः १० दुर्नामारिः ११ 
शुहत्तः १२ वातारिः १३ कन्दशुरशः १४ 
तौव्रकण्ठः १५ कन्दाश्च: १६९ कन्दव्ेनः ९७ 
बडहकन्दः १८ रुच्यकन्द्ः१< शरशकन्द्ः २५ 
अस्य गुणाः । कट॒त्वम् । इश्यतवम्। टोपनमत्वम् ! 
पाचनलम्। कभिकफानिलब्डासकासवमनाैः 



शप 
शू नगुख्छनाथित्वम् । भस्लदोषकारित्वश्च । इति 
राजनिषेर्टः ॥ अपिच । 
शूरणो दौपनो रूक्षः कषायः कण्डक्लत् कटुः 

विशटश्मौ विषदो रुचः कफाश क त्तनो लघुः ॥ 
विशचेषादशं से पष्यः द्खोहगुष्पविनाथनः) 
सर्व्वेषां कन्दशाखानां शूरण: ओष्ठः उच्यते ॥ 

१२० 

ग्रूलः 

| ॥ ( यथा, रघुः । १२। 
श८। 
रूपं शृ यखठानाच्रः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥”) 

शपंणशखो, स्तो, (गर्पाकाराणि नखानि यस्याः । 
केवलयीौगिकत्वे ङेष ।) रावखभगिनो । इति 
शब्टमालाशब्द्रतावल्यौ ॥ 

ददशां रक्तपित्तानां कुष्ठानां न हितो हि सः ।ृरणपर्णो, सलौ, (भूर्पा इव पर्णानि यस्याः । 
सन्धानयोगसंप्राप्षः शूरणो गुणक्लत्तमः ॥ डनेष् ! ) शिम्मौ विशेषः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ |शपवातः, पं, (शपस्य वातः । ) शपस्व वायुः| 
अन्यच्च । 
“शरणो दौपनो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः । 

कुलार वातासं इति भाषा। तत्पथायः। 
फुञ्जफालः २। इति विकार्डशेषः ॥ 

विशेषादशथ सां पथ्यो ग्राम्यकन्दस्तु टोषलः ॥ तिः, प, (शू्पौ इव अतो यख ।) इस्तो। 
इति राजवज्ञभः ॥ 

श्योनाकठच्चः इति शब्द्माला॥ 

शूरणोडुजः, पु, इरिदराङ्गपचचौ । 
चन्द्रिका ॥ 

इति शब्द् 

इति हारावलो ॥ 
ष. स््लो, ( शूप + गौरादित्ात् ङेष् ) चद्र- 
सूपः। इत्यणादिकोषः ॥ शुपशखा। इति 
शब्द माला ॥ 

शूरदेवः, पु, चतुिंथतिभाव्यडदन्तर्गताद- पु, लोडप्रतिमा । इत्यमरटोकायां राय- 
दिओेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ मुङ्खटः ॥ 

शूरसेनः, पु, (शूराः सेना यस्य!) राज्विधेषः। [शून्िः, सनो, लौहप्रतिमा । इति भरतदिरूप 
देशविशेषः । यथा, कोषः ॥ 
“शूरसेनो यदुपतिमथ रामावसन् पुरौम्। (शर्िका,) स्तौ. लौदप्रतिमा। इति शब्ट- 
माथरान् शूरसेनां ञ्च विषयान् बभुजे पुरा ॥ शरो । रब्नावलो ॥ 

इति ओौभागवते १० स्कन्धे १ भ्रष्यायः ॥ गल, सजायाम् । इति कविकल्यदुजः॥ (भ्वा ० 
शूप, क माने। इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा०- 
पर०-सक -सेट् । ) षष्टस्वरो । क, शूर्पयति 
धान्य गृद्ो। इति दुर्गादासः ॥ 

शूपः, पु' क्रो.(शूययति धान्बादोनिति । शूप + 
शरच् । यदा श हिंसायाम् + “बुश भ्यां निच। 
उणा० ३।२६। इतिपः) चक्षारातम च 
कित् !) तष्डलादिस्फोटनाथे वंशादिनिश्ित- 
पातविशेषः । कुला इति भाषा । तत्पायः । 
प्रस्फोटनम् २ इत्यमरः ॥ सूपः २ कुल्यः ४ 
प्रस्फोटन ५। इति शब्द्रब्नावलो ॥ ( यधा, 
“विद्धज्य खपवत् दोषान् गुणान् गृह्णन्ति 

साधवः ॥") 
द्रोणद्यपरिमाणम् । इति शब्दमाला ॥ 

शूपक्तः, पु,(शुप इव प्रतिञ्तिरस्य । ̂  इवे प्रति 
छनौ। इति कन् | ) श्रशुरविथेषः। स च 
कामदेवस्य अत॒ः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शू कर्णः, पु, (सूर्थाविव कर्थ यस्य । ) इस्त । 
इति विकार्डशओेषः॥ कुच्वतुखशरुतियुक्त, व्रि 
(वथा, कथामरिक्छागरे । ५५। १६५ । 
“घटोदरः शूपंकर्यो गशाध्यचो मदोत्- 

कटः ॥*) 
शूपकारातिः, पु, (शुपकस्तव्रामासुरः घराति- 

यस्य !) कामदेवः । इति इलायुधः ॥ 
शूपकारि, षु, (शूपंकः भ्ररियस्य ।) कामदेवः, 
इति इलायुधः॥ 

शूपंणखा, खौ, (शपा इव मखा यस्याः । 
पदात् संज्ञायामगः" ८।४।२) इति 
चम् "नद्धप्श्वात् संज्नायाम् ।* ४।१।५८। 

पर०-सक०-सेट)) दीर्घी। शुलति लोकं रोगः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

शलः, पु,क्षौ,(गुलति लोकानिति । शृ रोगे + 
अच्। ) रोगविशेषः। भस््विशेषः । वश 
इति भाला इति च भाषा ! इत्यमरः ॥ खत्यः। 

केतनः। विष्कश्मादिसप्तविंशतियोमान्तगेत- 
नवमयोगः। इति मेदिनो ॥ तद्गोगजात- 
फलम्। यथा,-- 

“भोतो दरिद्रो दहितापियञ्च 
शृलोद्ववः शृल इव स्वबन्धोः । 
विद्यामयाभ्यां रहितोऽथ शली 
करोति लो न इतं कदाचित् ॥” 

इति कोष्टौप्रदोपः॥ 
सुतीचूयः। यःकौलः। इति धरणिः ॥ 
(यथा, महाभारते । १।१००।१२॥ 
ततस्ते शल आरोष्व तं सुनिं रक्षिशस्तदा । 

प्रतिजग्सुमेदो पालं धनान्यादाय तान्यथ ॥*) 
व्यथा । इति केचित् ॥ विक्र तच्यन् । यथा, 
अटशला जनपदाः अवश लाञतुष्व॑थाः । 

प्रमदाः केणगुलिन्यो भविष्यन्ति कलो युरी ॥ 
इति महाभारते भादिपव्व ॥५॥ 

श्रध शलाधिकारः। तत्र शलस्य सन्रिक्ष्ट 
निदानमाइ। 
“दोषैः एयक् समस्तामदन्द : गलोऽष्टधा 
सर्ववेष्वं तेषु प्रलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ 
प्रभुः कर्त्ता ॥५॥ वातिकस्य विप्रक्षष्टनिदान- 
संप्रतिलच्तणमाइ । 

“व्यायामपानादतिमधमाच्च 
तिन ङोए्।) रावष्मगिनौ। इति शब्द् प्रजागराच्छोतञलादिपानात्। 

शलः 

कलाय मदहाटकिकोरदृषात् 
अरत्यधरुक्ताध्यशनाभिघातात् ॥ 
कषायतिक्घातिविरूढजान्न- 
विकवज्लुरकणशष्कशाकः । 
विटद्कक्रमूवानिलसत्रिरोधात् 
शोकोपवासादतिहास्यभाषात् ॥ 
वायुः प्रहठब्लो जनयैदि शलं 
ृत्पृष्ठपाश्वति कवस्तिटेशे । 
जणे प्रदोषे च घनागमे च 
ओते च कोपं मसुपैति गाद़म् ॥ 
महमडख्योपशमव्रकोपे- 
व्विरम व्र संस्त ्मनलोदमेदेः। 
मख्ेद नाभ्यल्ननमहनादाः 
चिग्धोष्णभोज्येख समं प्रयाति ॥” 

व्यायामो मन्नयुदहादिः) पानं मुरुगग्यादि। 
मेथनं स्तोसेवा । प्रजागरं रात्रौ । पषामति- 
योगात्। कलायस्तरिपुटः) श्राद्को तुवर । 
कोरदूषकः कोद्रवः। अत्यथेरूचद्रव्यरेवा । 
अध्यशनं "भुक्तस्योपरि भोजनम्! अभिघातो 
लोष्टादिभिः। कषायतिक्ञरमसेवा। विरूद्जातब्र 
विरूटृमङ्करितमन्रकलायश्राकदि तव्नमव्ं 
भच्यम् । वत्नरं शष्कमांसम् । तस्य शलस्य 

देशमाह । ददयादिषु ॥*॥ तस्व इच्छलस्य 
उथगपि लशं पठति । 
कफपिन्नावस्दवम्तु मारुतो रमव्दितः। 

ृदिखः कु ते शलम्च्छूासस्यावरोधकम् ) 
स च्छल इति ख्यातो रसमारुतकोपजः ॥ 
पाश्वंगन्नस्यापि लक्षणमाह । 

कफं निगद्य पवनः शचोभिरिव निस्तुदन् । ` 
पाश्वं: पाश्वयोः शल कुबधादाश्ानसंयु- 

तम्। 
तेनोच्छुसिति वक्तेण नरोऽरश्च न काति) 
निद्राञ्च नाप्रयादेष पाश्वशलः प्रकोत्तितः ॥ 
वस्तिशन्स्यापि लच्णमाइ । 

रोधात् कुपितो वायुरसि संचित्य तिष्ठति । 
वस्तिवड्कणनाडोषु ततः शृलस्तु जयते ॥ 

विरम तरवातसंराधो वस्तिशल्रः स उच्यते ॥ 

प्रक्तमनुसरति । जें भुक्ते । । प्रदोषे राता 
गमे राविभवशीतेन वातप्रकोपात् । घनागमे 
वर्षासु मेघोदये च ॥५॥ तयेव पेत्तिकमाइ । 

छ्षारातितीच्णोष्णविदादितल- 
निष्ावपिख्याककूलल्युषेः । 
कट्नसौवोरसुराविक।रे 
क्रोधानलायारुरविप्रतापेः॥ 
श्राम्यातियोगादशनेविदग्धे 
पितत प्रकष्या करोति शूलम् । 
ठर्मोहदादहात्तिकरं दि नाभ्यां 
सस्व दम् चटाभ्चम शोषयुक्तम् ॥ 
मध्यं दिने कुप्यति चारराते 
निदाघकाले जलद) त्यये च । 

शोतेऽतिभोतैः समुपेत शान्तिं 
इखादुभोतेराप भोजने ख ॥” 
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निश्चावो राजमाषः, सौवोरं सन्धानमेदः। 
सुराविकारेः। परिपक्तावसन्धानसमुस्पन्रा सुरा 
मता । तस्या विकारेः। रविप्रतापः भ्रातपः। 
ग्राम्यातियोगो सैथनाधिक्यम्। विदाद्ोत्य- 
क्लापि भ्रशमेष्विदग्धं रिति बोधयति ¦ भ्रवि 
दाडिवस्तुनोऽपि पित्तवशाददिदादितवं भवति । 
जलदात्यये शरदि । शोते भोतकाले। शोते 
व्बातादिभिः ॥ * ॥ चैभिकमाह। 

“श्रानपवारिजकिलाटपयोविकार- 

समांसेच्चपिष्टकशरातिलशस्क् लोभिः। 
अन्य व्वलासजनकरपि डेतुभिख 
श्चेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥ 
इल्लासकाससदनारुचिमंप्रसेक- 
रामाशये स्तिमितकोष्टशिरोगुरुत्वेः । 
भुक्तैः सदेव हि रुजं कुसतेऽतिमात्रं 
सूर्ग्योदयेऽध शिथिरे कुसुमागमे च ॥ 

नृपं बडजलदे शजं भच्यम् । वारिजं शाल- 
कादि) किलाटः। 
“पक्क दश्ना समं चौरं विन्न या दधिकूचिका। 
तक्रो ष तक्रकूर्चों स्यात्तयोः पिण्डः किला- 

टकः ॥ 
पयोविकारः पायमादिः। पिष्टं माषादि। 

शरन्यः गुव्वीदिभिः स्तिमितमादरचन्यावगुर्ठित- 
भिव यत् कोष्ठं शिर तयो्गुरतवैः सड । 
सूर्योदय इति विधाविभक्लदिवसप्रथमभाग- 

। स्योपलकच्षणम् । शिशिरे तत्र कफस्यातिस्च- 
यात्) कुसुमागमे वसन्ते ॥ * ॥ इन्दजमाइ । 
“दिटोषल्षणेरेतेव्विदया च्छलं दोषम् # 
विदोवजमाड । 

“सर्व्वेषु देशेषु ममस्तलिङ्ग 
वि्याद्धिषक् सव्व भवं हि शूलम् । 

येषु । सव्व भवं विदोषजं शूलं विन्द्यात् । सुकष्टः 
साध्य विषवच्यतुच्ं मारणाल कत्वात् ॥५॥ 
भ्रामजमाह। 

“श्राटोपद्रज्ञासवमौगुरत्व' 
स्तेमित्यमानाहइकफप्रसेकः । 
कफस्य लिङ्गन समानलिङ्ग- 
मामोद्धवं शूलमुदादहरन्ति ॥ 

कफस्य कफशूलस्य । भ्रामोद्धवं भरामादुद्धवो 
यस्य तं शूलम्। भत्रामाच्छले जाते पथा- 

= होषसम्बन्ः। भ्रतरव शृलस्या्टतवमुक्तम् । 
 चप्रधममामाश्ये भवति पश्चात् सम्बन्धिदोषै 

बस्तिनाभिद्रत्पा्व कुकिषु भवति यथा दोष 
सम्बन्धः ॥ *॥ भरामशलस्य दोषविशेषेण देश- 
विशेषमाह । 

“बातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति 
पित्तासकं चापि वदन्ति नाभ्याम् । 
द्त्पाश्च कुचौ कफ़रसतिविष्टं 
सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ 

१२१ 
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त्यां कु क्तौ इत्पा्वाभ्यां सहिते कुच्चौ । 
कफसन्निविष्टं कफना विष्टम् ॥*॥ तन्वान्तरोक्ल- 
मामशूलमाइ । 
“रतिमात्रं यदा भुक्त पावके ख्दुतां गते 
खिरोक्तन्तु तत् कोष्ठे वायुनाहत्य तिष्ठति ॥ 
यदाननं न गतं पाकं तच्छृलं कुरुते शम् । 
मूच्चटाष्मानविदाहांख हत्त श' सविलम्विकम् 
कम्य्ातमतोसारं प्रमोहं जनयेदपि। 
श्रविपाकोडवं शन्मेतमाग्यनोषिणः ॥ 
अरविपाकोड्धवं भ्रामोद्धवमित्यथः ॥ *॥ शल- 
स्योपद्रवानादइ । 
“बेदनातिढषा मूच्छ आनाहो गौरवं ज्वरः 
भ्वमोऽरुचिः कशत्वञ्च बलहानिस्तयेव च । 
उपद्रवा दशबेते यस्य शलस्य नास्ति सः ॥ 
शलस्येव भेदं परिणशाममइ । 
“खनिंदानेः प्रकुपितो वायुः सत्रिहितो यदा 
कफपित्ते समाहत्य शलकारौ भवेद्बलो ॥ 
भुक्ते जो यति यच्छ.लं तदेव परिणामजम् ॥* 
वं निदानेरित्यादिना निदानपूविका संप्रा्ि- 
रक्ता । भुकं जोयतोत्यादिना लक्लणसुक्ताम् 
समत्य व्याप्य ॥५॥ अरथान्नद्रवनामान शृल- 
विशेषमाइ । 
“जोश जो त्यजे वा यच्छ लमुपजायते। 
पण्यापथ्यप्रयोगैण भोजनाभोजनेन वा । 
न शमं याति नियमात् सोऽब्रद्रव उदाहतः ॥” 
नेदं गृलम साध्य चिकिव्छाभिधानात् ॥*॥ अथ 
शलस्य चिकित्सा । 
“वमनं लङ्नं खं दं पाचनं फलवत्तयः। 
चारचुर्णानि गुटिकाः शस्यन्ते शलशान्तये ॥ 
विज्ञाय वातशलन्तु ख हस्व दं रुपाचरेत्। 
शृन्शस्थाङुलस्य स्यात् खं ट् एव सुखावदः ॥ 
सत्तिकां सजलां पाकाहनोभूतां पटे चरिपित् । 
क्त्वा तत्पोटलीं शलो तया स्वं दं विधापयेत् ॥ 

इति सत्तिकाखदः॥ 
“कार्पास्ाख्िकुलल्यिकातिलयवेरेरण्ड चृ 

तसं 
व्षाभूषणबोजकान्निकयुतेरेको कत्वा एथक् 
ख्वेदः स्यादय कूपरोदरभिरःस्किगजानुपादा- 

गुल् फस्कन्ध कटौ सजो विजयते ५ 
्तिंडा ॥"” 

इति कार्पासाख्यादिखे दः ॥ 
“तिने गुटिकां क्त्वा ्ामयेच्जटरोपरि । 
शृलं सुदुस्तरं तेन शान्तिं गच्छति सत्वरम् ॥ 
नाभिजेपाज्लयैच्छ.लं मदनं काञ्जिकान्वितम् ॥ 
मदनं मयनफलम् ॥ * ॥ 
“विश्मेरण्डमूलन्त् क्राथं छत्वा शृतं पिवेत् । 
हिङ्गसौवच्चलोपेतं सद्यः शलनिवार णम् ॥५॥ 
गुडशालियवाः तौर सर्पिःपानं विरेचनम् । 
जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशलिनाम्॥ 
मशोरजततास््राणां भाजनानि गुरूणि च। 
लोकेनपरिष्षानि शूलस्मोपररि धारयेत् ॥*५ 

शूलः 

विरेचनं पित्तदरं प्रशस्तं 
रमाञ्च शस्ताः शशलावकानाम् 1* 

सगुडां एटतसंयुक्तां भच्तयेडा इरोतकोम् । 
प्रलिच्याच्छलशान्त्यथं धात्रौचणं' समा्तिकम्॥ 
शाच्यन्न जाङ्गलं मांसमरिष्टं कटकं रसम् ॥ 
मधनि जोगमोधूमं कफल प्रयो जयेत् ॥* ` 
श्रि मेषजक्ताथमिदः मद्यम् ॥ *॥ 
लवगत्रयसंयुक्त पञ्चकोलं सरामठम्। 

सुखोष्णं नाम्बुना पौतं कफशुलं प्रणाशयेत् | * 
रामश क्रिया कार्य्या कफशलप्रणाथिनो । 
सेव्यमामदरं सव्व मद्यमग्निविवद्ैनम् ॥*॥ 
तौच्छायश्च यं संयुक्त विफलाचर्णमुत्तमम् । 
प्रयोज्यं मधुसर्पिभ्यां सव्दं शूलनिवारणम् ॥ 
तौच्छा राजिका ॥*॥ 
“"दारुडैमवतोकुष्ठश्ताद्ादिङ््मेन्धवेः । 
अन्रपिष्टः सुखोष्णं ख लिभ्ये च्छलयुतोदरम् ¶ 
मूलं वेरं तथ रण्डं चित्रकं विष्डमेषजम् । 
दष्क सेन्धवसंयुक्त सद्यः शलनिव)रणम् ॥ 
वातरोगान्तगताष्पानचिकतिद्छायां लिखितो 
नाराचनामा रसोऽन्यञच्च विरेचनं शले डितम्॥ 
“कुभ्राण्ड तनु कत्वा तु कित्वा घरे विशोषयेत् 
स्थाल्यां निचिप्य तत् सव्वं ` पिधानेन विधाप्य 

च॥ 
चुक्ञगं निवेष्य वड्किञ्च ज्वालयैत् कु शलो जनः। 
यथा तत्र भवस्य किन्त्वङ्गारो ददो भवेत् ॥ 
तदा निर्व्वापयेच्छीतं चर्णितं चरु येत्त॒ तम् । 
माषदयमितं तावच्छटोच्णच्च मिखितम् ॥ 
जलेन भत्तयेत्नित्यं महाशूलाकुलो नरः 
असाध्यमपि यच्छलं तदप्य तेन शास्यति ॥ 

इति कुष्पाण्डत्तारः॥ *॥ 

अथ एरिणामशूलस्य चिकिाव्स। 
““लङ्कनं प्रथमं कुवधाहमनं सविरेचनम् । 
पक्तिशलोपशान्ल्यथे तत्र वान्तेविधियथा ॥ 
पौल्वातु च्ौरमाकण्ठमदनक्षाथसं युतम् । 
कान्तारकस्य पौण्डस्य कोशकरारस्य वा रसम् 
कषायं वाय निम्बस्य कटतुम्बोरसं वचाम् । 
यथाविधि वमेोमान् पक्तिशलार्हिती जनैः ॥ 
विहता च तथा दन्त्य!स्तलेनेरण्डजेन वा । 

टत्तं विरेचनं मदय; पक्तिशल निवारयेत् ॥ 
विडङ्ग तरलं व्योषं ति ठदम्तिसचिक्रकम् । 
सर्वाण्येतानि संग्टद्य सृच्छच णनि कारयेत् ॥ 
गृडेन मोदकान् क्त्वा खादेदुष्णं न वारिणा । 
जयेचिदषनं शलः परिणामसमुडवम् ॥” 

दति विडङ्गादि मोदकः ॥*॥ 
“नागरतिलगुडकल्कं पयसा संविच्च यः पुमान् 

लिद्यात्। 
उग्रं परिणतिशूल नश्येत्तस्य चिरात्रेय । 
पौलं शम्ब कजं भस्म जलेनो ष्णेन तनृचतणात् , 
पक्तिजं नाशयत्येव भूल विष्णुरिवासुरान् ॥ 
लोष्पथ्याकणाश्ख्टोचणं सभधुसर्पिषा । 
विलिडन् विनि हन्देष शूलं हिः मरिशामजम्॥ 

इति प्रधादिलो दम् ॥ + ॥ 



शलः 

“नारिकेलं सरोयञ्च लवणेन सुपूरितम् । 
खदाववेष्टितं शुष्क पक्षं गोमयवद्धिना ॥ 
पिष्यल्या भकितं हन्ति शूलं हि परिणा- 

मजम्) 
शरातिकं पेत्तिकरच्चापि श्रो भिकं सात्रिपातिकम्॥* 

इति नारिकेल चारः ॥*॥ 
 अधात्रद्रवस्य चिकिसा । 

“शरवद्रावाख्ये शूले तु न तावत् खाख्थामशरुते 
यावत् कटुकपौतान््रमन्ं न च्छद येद्रवम् ॥ 
जातमात्रे जरत्पित्ते शूलमाशु विनाशयेत् । 
पित्ता वमनं कत्वा कफात्तञ्च विरेचनम् ॥ 

 अत्रदरवे च तत् काय्ये जरत्पित्ते यदौ रितम् 
ज्ञरत्पित्तेऽपि तत् पथ्य प्रोक्तमन्रद्रवे तु यत् ॥ 
अमपक्षाशये शद गच्छेदन्रद्रवः शमम्। 
म षेण्डरीं सलवणां सुखितं तेलपाचिताम् ॥ 
लाशों सर्पिषा खादेदब्रद्रवनिपोडितः। 
धात्ोफलमवं चुणुमयञुणंसमन्वितम् । 
यष्टोचुँन वा युक्तं लिद्यात् चतौद्रं ण तङ्गदे । 
श्यामकतण्डलेः सिद सिद कोद्रवतण्डुलेः ॥ 
प्रियङ्गतण्डलैः सिद्ध पायसं ससितं हितम् ॥” 
प्रियङ्धः कंङ्विशेषः । 
"गौडिकं गौरं कन्दं कुश्राण्डमपि भकच्तयेत् । 
कलाययवशलतुन् वा शक्तुन् वा लाजसंयुतान्॥” 
गौडिकं गुड़ न संस्कतं पक्तात्रम् ॥ * ॥ 
"कुलल्यशक्त नथवा दश्नादयाहधिकं तथा ॥ 
चणकानामयथो शक्घुन् कोद्रवस्यौदनं तथा #" 
दश्किंदश्ना संस्कतं भक्तम् मेरि इति 
शोके ॥*॥ 
"“मोषूममण्डकं तत्र सपिंषा गुडसंयुतम् ॥ 
खसितं शोतदुग्धन दितं कथितं हितम् ॥ 
अत्रद्रवो दुचिकित्स्यो दुिन्न यो महागदः, 
तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्र घमाचरेत् ॥ 
अवरद्रमे जरत्ित्तं वङ्किर्मन्दो भवेद्यतः । 
तस्मादजाब्रपानानि माव्राहोनानि कारयेत् ॥ 
कलाययवगोधूमाः श्यामाकाः कोरदूषकाः । 
शाजमाषाञ्च माषा कुलला: कङूशालयः ॥ 
दधिलुपरसं चोरं सपिर्गव्यं समादिषम् । 
वास्तृकं कारवक्ञो च कर्काटकफलानि च ॥ 
वरिशो इरिणा मतस्या रोहिताद्याः कपि- 

लाः । 
एतख्िब्रामये शस्ता मता सुनिचिकिव्छकेः ॥” 
इधिलुषरसं दध्ना लुषः क्षतो रसो यस्व तत्। 
चोरं दधियुक चौरमित्य्थः ॥ * ॥ 
“गुडामलकपथ्यानां चुं प्रत्येकशः पलम् } 
जिपलं लोहकिषटस्य तत् सव्य मधुसर्पिषा ॥ 
समालोच्य घमश्नौयादच्षमाव्र प्रमाणतः । 
अादिमध्यावसानेषु भोजनस्य निडइन्ति तत् ॥ 
अन्नद्रवं जरत्पित्तमन्हपित्त खुदाख्णम्। 
परिशामश्श्ुयस्च शूलं संबन्छरोयितम् ॥* 

शति गुड़म्डुरम् ॥ * ॥ 
“व्यायामं मेथुमं मद्यं लवणं कटु वां रसम् । 
वेगरोधं चं क्रोधं विदलं शूलवान् त्यजेत् ॥" 

शररे 
श॒लधा 

इति शृलामपरिणामशूलाब्रद्रवजरत्पित्ताधि- 
कारः) इति भावप्रकाशः ॥ *॥ भरपिच। 
“श्र्कपव्रं खदोत्वा तु मन्दाग्नौ तापयेच्छनेः। 
निष्पद्य पूरयेत् कर्णौ कणं शूलं विनश्यति ॥५॥ 
| तं चौदरं लवणं तास्नभाजने । 
ष्ट पयःसमायुक्त च्तुःशूलरं परम् ॥” 
साच्ननच् इत्यव ताम्बलश्च इति.वा पाठः ॥ 
“चुं मामलकस्यैव पौतं शूलं परम् ॥” 

इति गारुड १८३।१८ ५।१८४ अध्यायाः ॥ 
किञ्च) 
“सामद्रं सैन्धवं ्षारो राजिका लवणं विडम्। 
कटु लोहरजः किट चि्ठत् शूरणकं समम् ॥ 
दधिगोमूव्रपयसा मन्दपावकपाचितम् । 
एतच्चाग्निबलं चं पिवेदुष्णं न वारिणा ॥ 
जो जोश च भुश्ोत माषादिष्टतभोजनम्। 
नाभिशूलं सूव शूलं गर्प्नोहभवश्च यत् ॥ 
सवे शूलहरं चे जठरानलदोपनम् । 
परिशामश्चसुलखस्य शूलस्य च डितं परम् #“ 

इति गःर्ड़े १९८ अध्यायः ॥ 
तस्य उपपापजत्व' यथा,- 
“जलोदरयल्लत्ष्ौदशूलमोगत्रणानि च । 
श्वासाजो ज्वर च्छर्दिभ्वे ममोहगलग्रहाः । 
रक्ता्ुदविसर्पादया उपपापोदधवा गदाः ४" 

इति शातातपौयकमौविषाकः ॥ 
;, पुं, ( शूल इव दुर्बिंनौतत्वात् । कन् ।) 

दुवृत्तघोटकः। इति इलायुधः॥ अव्र शूकल 
इत्यपि पाठो दृश्यते । यथा.-- 
“विनोतस्तु साधुवादो दुर्विनौतस्तु शूलकः ।" 

इति हे मचन्दरः ॥ 

;, स्वो, मालादूर्व्वा । इति राजनिघंणटः 
तन, क्तौ, ( शूलं तद्रोमं घातयतीति । 

हन + णिच् +स्युः । } मण्डुरम् । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 
| *पु, (शूलं इन्तोति। इन + टक् ।तुम्बुर्- 
चः । इति रन्नमाला ॥ शूलघातके, वि, + 
(यथा, सुश्युते। १।४५। 

"सपिंमण्डस्तु मधुरः सरो योनिश्रोवासि- 
रसां शूलन्नः इति ॥”) 

, [ष्] पुं (शूलस्य िट् शचः ।) ददुः । 
इति रब्रमाला ॥ 

धन्वा, [न्] पुं, ( शूलो धनुर्यस्य । ) भिवः । 
इति शब्ट्रब्रावलो ॥ 
लधरः,पं, (शूलस्य धरः।) शिवः । इति शब्द- 
रत्रावलो ॥ 

, स्त्रो, ( शूलस्य धरा ! ) दुगा । इति 
शब्ट्रन्नावलौ ॥ 

दुर्गा । यथा,-- 
“सतो साध्यौ भवप्रौता भवानौ भवमोचन । 
राथा दुर्गा जया भाद्या त्रिनेत्रा शूल- 

धारिणौ" 
इति तन्वसार्टततच्छूतनामस्तोतम् ॥ 

'स््नो,(शूलं धरति या। ट + शिनिः ।) 

शलौ 

स [ज्] स्तनो, ( शूलं धष्नतोति । ज् + 
क्किप् ।) दुर्गा । इति तिकाण्डओेषः ॥ महादेवे, 
पुं ॥ ( शलष्टत्-इत्येव कचित् पाटः ॥ ) 
- नाशयतोति । नश + णिच् 
+ युः ।) सौवच्च ललवणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ` 
लपतो, स्रौ, (शूलवत् पवमस्याः ¦ ङोष् ।) 
शलोढणम् । इति शजनिर्घर्टः ॥ 

्,:, पुं, (शूलस्य शच: । एरण्डहक्तः । इति 
1॥ 

, स्तनो, ( शलं हन्तीति । इन +- डच् । 
डप् ।) यवानौ । इति राजनिर्घ॑र्टः ॥ 

, पु, ( शूले इरतौति । छ + क्षिप् । ) 
दष्क: । इति विकार्डशओेषः ॥ 

, स्न, दुटवधाथैकोलकः। वेश्या । इति 
विश्वः ॥ 

,वि, ( शूलेन कतम् । “शूलात् पाके ।* 
५।४।६५। इति डाच् ।) 
विद्ध" पक्तमां सम् । कावाव् इति पारस्यभाषा । 
तत्पायः । भटिच्रम् २ शूख्म् २ । इत्यमरः ॥ 
वासितारम् 8 । इति जटाधरः ॥ शलिकम् ५ 

इति शब्दचद्द्रिका ॥ भस्य गुणाः शूरय शब्दे 
द्रष्टव्याः # 

ज्ञी, (शूलः निमित्तत्वे नाख्यस्येति। शूल 
+ठन् । ) शूलाङ्ञतम् । ̀ इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

+ पु, शशकः । इति हेमचन्द्रः ॥ (शूलः 

अस्यास्तोति । ठन् । ) शूलयुक्तं, चि, ॥ 
१८५८-९ पु, भारूटोरहच्तः । इति शब्दमाला ॥ 

नो, स्त, (शूलं अस्या अस्तोति । शूल + 
इनि । डप् । ) दुर्गा । यथा,-- 
“खद्धिनो शूलिनो घोरा गदिनो चक्रिणो 

तथा ॥ 
शङ्किन चापिनो बाणसुषुर्डोपरिघायुधा ॥* 

इति देवमा हाम् ॥ 

| [न्], शूलमस्यास्तोति । शूल + इनिः । 
शिवः इत्यमरः ॥ ( यथः, महाभारते । ३। 

८४।८४॥ 
“ततो श्टघ्रवटं गच्छ त् थानं देवस्य शूलिनः॥” 
शशः। इति भावप्रकाशः # शूलाख््धारके 
शूलरोगयुक्त च वि । यथा,-- 
“बर्जयेदिदलं शूलो कष्टौ मांसं चयो च्तियुम् 

इति वेद्यकम् ॥ 

तस्य कारणं प्रायचित्तञ्च यथा,-- 

“शूलो परोपतापेन जायते तम्ममाच्ं कः । 
सोऽब्रदानं प्रङ्खरव्बोति तथा रद्र जपेब्ररः ॥* 

इति शातातपौयकमोविपाकः ॥ 
, शमौ, ठणमेदः । तत्पायः । शूलपन्ोर 

अशाश्ठा २ धुम्बमूलिका ४ जलाखया ५ मषु- 

लता ६ पिच्छिला 9 महिषोपरिया ८। भस्या 
गु्ठाः । पिच्छिलत्वम् । कोष्णत्वम् । गुङत्वम्। 
गौस्यत्वम् ¦ बलपरदत्वम् । पित्तदा रत्वम् । 

रुच्यत्वम् । । इति राल- 
निष पटः ॥ 



गाल 

शृलोत्खा, सनो, सोमराजो । इति शब्द चन्द्रिका॥ 
श द्यं, चि (शूलेन संस्कतम्। शूल + “शूलोत्खात् 

यत् ।* 8 । २।१७ । इति यत्) शूलाक्ततम् । 
इत्यमरः ॥ कावाव् इति पारस्यभाषा । तत्- 
पाकप्रकारो यथा,-- 
*कालखर्डादिमांसानि ग्रथितानि शलाकया। 
हतं सलवणं दत्वा निमे दने पचेत् । 
लत्त शल्यमिति प्रोकं पाककम्यविचचयेः ॥* 
अस्य गुणाः। 
शूल्यं बल्थं सुधातुल्थं रव्य वङ्किकरं लघु । 
कफवातरं हष्यं किचित् पित्नहरं हि | ॥" 

द्रति भावप्रकाशः ॥ 
अस्य पयायः शूजाकलशब्दे द्रष्टव्यः ॥ 

शूच्यपाकः,पु, (शल्येन पको यस्य ।)शूलवि्ा- 
कगरपक्रमांसादि। इति पाकराजश्वरः॥ 
इति पारस्यभाषा ॥ 

शय, प्रसवे ! इति कविकल्पदुम ॥(भ्वा ० -पर ० - , सनो, विद्रवः । पलायनमिति यावत् । 
भक. -सेट् । ) शूयति ! इति दर्गादासः ॥ 
अकालः, पु, सृगालः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खूगालः.पु,(खजति मायामिति । खज + कालन् 
पषोदरादित्वात् खाधुः।) पशविशेषः । शेयाल् 
दति भाषा ' तत्यथायः । शिवा २ भूरिमायः 
गोमायुः ४ खगधूर्तकः ५ वद्चकः ६ क्रोष्टुः ऽ 
फकः ८ फरवः < जम्बकः १०) इत्यमरः # 
खगालः ११ जम्बुकः १२ मूव्रमत्तः १३कुरवः१४ 
घोरवासनः १५ वनश्वा १६ फर १० श्वधुत्तः 
१८। इति शब्दरन्रावलौ ॥ शालाहकः १९ 
भोमौ २० कटस्लादकः २१। इति जटाधरः ॥ 
शिवालुः २२ फेरष्डः २३ व्याघ्रनायकः २४। 
इति राजनिघयटः ॥ दैत्यमेदः । इति | 
वासुदेवः । निष्टुरः । खलः । इति सारखता- 

, भिषानम् ॥ भौरः। इत्यनेका्कोषः ॥१॥ 
खगालश्ब्दादौनां शमाश्यभसूचकलत्वं यथा,-- 

“अनथंहेतुरग तिशब्दहौनः 
खदा शगालः खलु ट्टमाव्रः। 
अस्ता हि वामा गतिरस्य शस्तो 
वामनो निनादो निथि यो बहूनाम् ॥ 

इवा इवेति प्रथमं ततस्तु 
य्टेति दौः सुतरां रवो यः। 
स्याच्जम्बुकानां स नतः प्रशस्त. 
स्तदन्धरूपः कथितः प्रदोषः ४ 
खगालथब्दो भवने निशाया- 

. मुज्ञाटनायै दि पञिमायाम् । 
प्राचां भयायोत्तरतः थिवाय 
भवत्यवाचखां भयनाशनाय ॥* 

इति वसन्तराजशथाकुगम् ॥ 
छमालकण्टकः पु, ( शगालरोधकः कण्टको 
यच्छ । ) च्लुपविशेषः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शेयालकाटा इति भाषा ॥ 

ृभालकोलिः, पु, (खृगालप्रियः कोलिर्ैस्य ।) 
श्द्रकोलिष्ठ्षः । शेयाकुल् इति भाषा । तत्- 
पायः । ककान्धुः र । इति रब्रमाला ॥ भपिचा| खानुः। इति नानाथ भमरः ॥ प्रसुलम्। 
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~ श्न, कोकिलात्तः। इति राज- 
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खङ्ग 
“भ्रं घोण्टा २ गोपघोण्टा ४ वदरं ५ वादि- 

रञ्च ६ तत् । 
वदरौसदभे स्छफले ठते चतुष्टयम् ॥” 

इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

निच टः ॥ 
ॐ खनो, ( शरमालस्य लम्ब रिव । ) 
गोडुभ्बः। घोरटाफलम् । इति मेदिनी ॥ 

'गालविन्रा, खो, (ख़ गालेर्विब्रा ।) पृश्रिपर्णो । 
षति राजनिघं णटः ५ 

लिका, नो, गूगालपत्नौ । त्रासात् पला- 
यनम् । इति मेदिनो \ भूमिकुष्माण्डः इति, 
जटाधरः ॥ शुद्र्गालः। खें कशेयालौ । इति 
भाषा। तत्पायः । लोमालिका २ दोप- 
जिद्ठा२ किखिः ५ उरकासुण्ठो ५) इति 
विकाण्डओेषः ॥ 

इति चिकारहेषः । कोकिलाश्चः । विदारौ । 
इति राजनिघं ण्डः \ शृगालिका च ॥ 

¦, वि, पुंसां कखाभरषम् । गोर् इति 
 माषा॥ इस्यादौनां लौडमयपादवन्धोपकरणम् 
अदु इति दडुकादति च भाषा । तत्पर्व्यायः। 
चन्दुकः २ निगडः १ । इत्यमरः ॥. खङ्ला | 
इति तहौकायां भरतः ॥(यथा, रघुः ।५।९२ । 

“शय्यां जाल्युभयपक्षविनौतनिद्राः 
स्तम्बेरमा सुखर खल कर्षि षस्त ॥”) 

लौहरव्जुः । शिकल वेडि इत्यादि भाषा ॥ 
बन्धनम् । इति हेमचन्द्रः # 

:, पुं, (खङ्कलं बन्धनमस्य । ̂ ङ्कलमस्य 
बन्धने करम ।* ५।२।७८ । इति कन् +) 
छषटः । इति राजनिघं खटः ॥ ( यथा, माघं । 
१२।०। 

विश्ङ्कलं शङ्खलकाः प्रतस्थिरे ॥*) 
पलायननिषेधाय पादेषु दारमयपाशलचित- 
करभः । इत्यमरभरतो ॥( खाये कन् । ) गृक्क. 
लख ॥ 

ला,ख्ो, निगडः । पुस्करोवस्त्रवन्धः । इति 
मेदिनो ॥ अन्धत् गृङ्लणशब्दे द्रव्यम् ॥ 
कलितः, ति, (श्क्लो जातोऽस्येति । इतच् ।) 

शङ्गलायुक्लः । निगडितः। इति धनश्छयः ॥ 
, सलौ, कोकिला चः । इति राजनि टः॥ 

्, ङ्गौ, (जु हिंसे नै “णातेङृखच 1* उणा० 

१1१२४ । इति गन् । धातो खत्वं किच्च 
नुट् च प्रत्यस्य । ) परव्वतोपरिभागः । तत्प- 
यायः । कूटम् २ कूटः ₹ गिखरम् ४। इत्य- 
मरः ॥ दन्तः ५ प्रागभारः ६ । इति जटाधरः # 

रुः । १३।२६। 
एतद्िरैरमश्यवतः पुरस्ता- 
दाविर्भवत्बभ्बरलेखि शङ्कम् ४*) 

ङ्गः 

चिम् । क्रोडा जलयन्तम्। (यथा रघुः १६ ।७५। 
“वर्णोदकैः काञ्चनशङ्गनमुक्े- 
स्तमायताच्ः प्रणयाद सिख्चन् ॥*) 

विषाणम् । (यथा, रघुः । १६ । १२। 
“वन्ैरिदानीं महिषे स्तदश्भः 
शृङ्गाहतं क्रोशति दोधिंकाणाम् ॥*) 

उत्काषः। इति मेदिनो ॥ (यथा, रघुः ।९।६२ । 
“ङ्स टप्तविनयाधिक्नतः परेषा- 

मल्युच्छितंन मख्षेन तु दोघंमायुः ।" 
छर्ुम् ¦ (यथा. कुमारे ! 9! ४०। 

“विमानशङ्गास्यवमाखमानः 

शंस टेवावसरं सुरेभ्यः \* )} 

तौच्छम् । पङ्कजम्! षति शब्दरब्रावलौ ॥ 
(कोरि; । यथा, कुमारे, २।६४। 
“श्रथ सललितयोषिद् शुललाचारुगृष्ग 
रतिवलयपदाद्के चापमासज्य कण्ठे ॥“ 
स्तनम् । यथा, भागवते) ५।२।११। 
“किं सम्भृतं रचिरयोर्हिंज शक्ष्योस्ते 
मध्ये कथो वहसि तच दृशिः यितामे ५“ 

भस्तमावालच्याह } शष््णोः स्तनयोः किं 
सम्भृतं किं पूं मस्ति मनोर किञ्चिदस्ति धन्य 
तावत् जानामि "इति लद्धौकायां सवामी ॥*॥) 
मदिषादिश्द्धनिभ्पितवाद्यदिश्चेषः) शदे 
इति भाषा । यथा.-- 

“क्चिहइनाश्ाय मनो दधद्त्रजात् 
प्रातः समुल्ाय वयस्यवच्छपान् । 
प्रबोधयन् ङ्गरवेण चाशा 
विनि्मतो वन्सपुरःसरो हरिः ॥* 

इति शौभागवते १० स्कन्धे १२ श्रध्यायः ॥ 
कामोद्रं कः । यथा, सादित्यदपणे । ३।२१०। 
“ृह्धः हि मन्मथोदुमेदस्तदागमनरेतुकः। 
छउनत्तमप्रक्लतिप्रायो रसः गृङ्गार इष्यते ॥*५॥ 
गोखङ्गभङ्गप्रायञित्तं यथा । भवदेवभद्धतं 
यमवचनम् । 
“अखिभङ्गं गवां कत्वा लाक्गलच्छेदनं तथा । 
पाटने कथंगृङ्गाणां मासन्तु यवान् पिबेत् ॥* 
अङ्किराः। 

““ृङ्गभङ्गेऽखिभद्गे च चानिर्ोचनेऽपि वा। 
दशरात्रं चरेदच्व' सुरा सा यदि गौभवेव् ५" 
भवदेवभट्ृहरिनाथोपाध्याय्टतं संवर्तवचनम्। 
“भूङृभङ्गेऽखखिभङ्गे च कटिभद्गं तयैव च । 
यदि जवति षम सान् प्रायश्चित्तं न विद्यते॥* 
शरत षरमासोत्तरमरणे तदहोषशमनाय प्राय- 
चित्तं नास्ति तदभ्यन्तरमरणे वधप्रायसिन्नं 
भवति । एवच्च खङ्गभङ्गादिनिमित्तकपापे एथक् 
प्रायचित्तं न कत्तव्यम्। वधप्रायचित्तेनैव 
गुरणा प्रसङ्कात्तदपगमसिद्ध :। षयमासोत्तरन्तु 

ओेलाग्रम् © । इति चिकाण्डगेषः ॥ ( यथा, वोक्तमासादयावकपानं 
प्राजापत्यं वा कर्तव्यम्। इति प्राय्चित्ततत्वम्॥ 

५ ए, (ग + गन् 1 उवा १। १२१) 
शोकह्तः । इति मेदिनो ॥ सुनिमेदः । इति 
शब्द्रब्नावलो ॥ 



गृङ्कवा 
अङ्गकः, पं, (गृङ्ग इव । कान् । ) जोवकठ्ः । 
इति जटाधरः ॥ 

शङ्गकन्दः, पु, ( शृङ्गवत् कन्दो य्य । ) कङ्क - 
टकः । इति राजनिघं ण्ट: ॥ 

खृङ्कजं, क्तो, (गृङ्गास् जायते इति। जन + डः।) 
अमुरः। इति रब्रमाला ॥ शरे, पुं । यथा । 

शृङ्गाच्छरो जायते, इति संचिष्सारकारक- 
पादः ॥ अङ्गलाते, ति ॥ 

ज्ञो, ( ङ्कस्येव बेरं शरौरं यस्य । ) 
भाद्रकम्। इत्यमरः ॥ शण्ठौ । इति राध 
निघ र्टः ॥ ( यथा, शुश्रुत । १। ३८ । 
^पिष्पलोमरोचख्ङ्वेराणि विकटुकम् ॥*) 
जुहच ष्डालपुरम् । यथा,-- 
“मारते गच्छं शोघ्र त्वमयोध्यां भरतं प्रति। 
जानोहि कुशलो कित् जनो टृपतिमन्दिरे ॥ 
अृक्कवेरपुरं गत्व ब्रूहि मितं गुहं मम । 
जलानकौलच्छणोपेतमागतं मां निवेदय ॥ 
इत्यध्यालरामायणे लङ्ाकार्डे १४ भध्यायः॥ 

शृङ्गवेर कं, ङ्गी, ( अङ्कवेरमेव । स्वाथे कन् । ) 
्रादंकम् । इति ईेमचन्द्रः ॥ 

अृङ्गवेराभमूलकः, पु, ( खङ्गवेराभं मूलं यस्य । 
कन् । ) एरका इति भावप्रकाशः ॥ 

ङ्गमू लः, पु, (गङ्गवत् मूलं यस्य ।)शङ्गगटकः। 
इति राजनि र्टः ॥ 

खक्मोहो, [न्] घुं, ( ङ्य म्रयोद्ध दाय 
मोहयतौति । रुह + णिच् + णिनिः) चम्पकः। 
इति राजनिधेष्टः ॥ 

ङ्नला, स्तौ, (शृङ्गवत् लातोति । ला+कः।) 
अजश । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

खङ्गवान्, [त्] पु, (शङ्गाणि सन्ति भ्रष्येति , 
शृङ्ग + मतुप्। मस्य वः! ) कुरुवर्षीयसौमा- 
पव्वतः। स तु दोघं ८०००० भअरशौतिसहसख 
योजनानि । प्रखे २००० हिसडलयोजनानि । 
विस्तारे तयेव । यथा,-- 
“हिमवचेमक्ूटञ्च निषधश्चास्य दत्तिपि । 
नोलः श्वेतख ङ्ग च उत्तरे वर्घपर्व्वताः ॥ 
लक्तप्रमाणौ हौ मध्यौ दशदोनास्तथा परे; 
सहस्रदितयोच्छ्रायास्तावदिस्तारिणस ते ॥* 

इति विष्छुपुराणे २ भंशे २ अध्यायः॥ 
लक्तप्रमाशौ दौ प्राक् प्िमतो देष्ये'श निषध- 
नोलौ । यद्यपि जम्ब दौपम शडलाकारस्य लच- 
योजनप्रमाणत्वा्मध्यरेखायामेव मुखं लक्त- 
प्रमाणत्वम् । निषधनोलौ तु तन्मध्यरेखातो 
दत्तिणतञ्चीत्तरत सप्तदशयोजनसडल्लान्तरि- 
ललवादौषच्च नौ । तथापि खलदृष्टया लच- 
प्रमावावित्यक्तम् । भपरे तु हेमकूटादयो दश 
होना दणदभन्धु नाः हेमकूट श्वेतौ नवतियोजन 
खडसप्रमाणौ डमवच्छद्विःणावशौतियोजन- 
प्रमाणो । तदुक्तं वाराहे । 
हौपस्य मरडलोभावात् कासहर प्रकोत्तिते॥ 

षति तद्टौना्यां खोधरस्वामौ ॥ 
म।गवतमते दैष्ये १००० °दथसहसयोजनानि 
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२००० दिसषखयोजनानि 1 ‹ । 

उत्तरोत्तरेणेलाहतं नोल; श्व तः ङ्गवान् इति 
व्रयो रम्यकदिरण्मयकुरूशां वर्षाणां मर्य्यादा 
गिरयः प्रागायता उभयतः च्ारोदावधयो 
दिखहस्रयोजनएथव एको क शः पूर्वस्मात् पू्वे- 
स्मादुत्तरोत्तरो दशांशाधिकांशेन दैष्यं एव 
सन्ति । एवं द्िणेनेलाहतं निषधो ₹हेम- 
कूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नोला- 
दयः । अयुतयोजनोत्सेधा इरिवषेकिं पुरुष 
भारतानां यथासंख्यम् ॥ इति योभागवते ५ 
स्कन्धे १६ अध्यायः ॥ 

टे, ज्ञो, ( श कमुत अटतोति । अट् + 
अच ।) चतुष्यथम् । इति हेम चन्द्रः धरणिख ॥ 

अट् +अच् । ) जलकण्टकः। - इति भूरि 
प्रयोगतिकार्डशेषौ ॥ खादुकण्टकः। इति शब्द 
रब्रावलो ॥ कामाख्यादेशखयपव्वतः । यथा,-- 
नदौपवत्याः पूव्वेतस्तु शृङ्गाटो नाम पव्वेतः । 
त्र भगस्य देवस्य लिङ्मेकं प्रतिष्ठितम् ॥ 
सरित्त सिद्धा विखलोता दत्तिणोदधिमाभिनो । 

सततं खनन्तो म्राविपादतः 1 
दद्धिणं सागरं याति भर्गस्य प्रियकारिणो ॥ 
सलिले यो नरः खाति तिद्घोतायां नरोत्तमः । 
शृङ्गाटकं समा रुद पूजयेलिङ्गशङ्रम् ॥ 
ख दोप्तकायः शुद्धात्मा प्राप्य कामानिहातुलान् 
अन्ते भगंग्टहं याति ततो मोक्मवाभरयात् ॥” 

इति कालिकापुराणे ८२ श्रध्यायः ॥ 
†, ज्ञी, ( शृङ्गाटमेव । . खां कन् \ ) 

चतुष्पथम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, रामायणे । 
२,।७१।४५। 

“तां शून्यगङ्गाटकबेश्मरध्यां 
रजोऽसुणडार कपाटयन्ाम् ॥” ) 

जलज-लताफलविशेषः। पानिफल इति 
इति च भाषां । - तत्पयधायः । जलसूचिः २ 
संघारिका ३. वारिकर्टकः ४ । इति जटा- 
चरः॥ शृङ्गाटः ५ वारिकुलकः६। इति 
विकाण्डगेषः॥ च्ौरशज्ञः 9 जलकण्टकः र 
इति शब्दमाला ॥ खङ्ाटकः € अङ्गरुहः १० 
जलवज्ञो ९१ जलाशयः १२ शङ्गकन्दः १३ 
शङ्गसमूलः १४ विषाणो १५। भस्य गुणाः । 
श्रोणितपित्तहरत्वम् । लघुत्वम् । सरत्वम् । 
इष्थतमत्वम् । विशेषात् विदोषवातभ्चमभोफ 

इति राजनिघेर्टः ॥ अपि च। गुरुत्वम् । 

खा दाविशेषः। समूखा इति हिन्दौ भाषा ॥ 
यथा, भावप्रकाओे । 

लवङ्गः दिङ्गसहितं लव णाद्र कसंयुतम् ॥ 
एलाजोरकधन्याकनिम्बरससमन्वितम् ॥ 
ते सगन्धे तद्शष्टं पूरणं प्रोच्यते बुः ॥ 

खृष्कगटः, पुं, ( शङ्वत् कण्टकं भटतोति । 

शृह्धिः 
पुनः सर्पिषि म्शष्टं मामं गङाटकतं वदेत् ॥ 
मांसं शृङ्गाटकं र्च्य शणं वलक्तत् गुरु । 

वातपित्तं हस्यं कफघ्नं वोय्धवद्चनम् ॥ । 
शरङ्ाटकः, पु, (खङ्गाट एव । खां कन् ।) जल- 
कण्टकः । इति राजवनज्ञभः ॥ 

गरङ्गारं, क्ती, (खङ्ग प्राधान्य ऋच्छतौति । ऋ + 
अण् । ) लवद्गम् । सिन्दूरम् । चु॑म् । इति 
मेदिनो ॥ ्राद्रेकम्। इति शब्टचन्दरिका ॥ 
कालागुरुः। इति राजनिघर्टः ॥ 

श्रह्गारः, पु, ( श दं कामोद्रं कसच्छतीति । ऋ 
गतौ + "कर्ममख्यण् ।” ३।२।१ इत्यण् । यदा, 
शू हिंसायाम् + “अङ्गारश्ङ्गारौ ।* उका० 
३।१३६। इति आरन्प्रत्ययेन साधुः! ) 
सुरतः। नाख्यरसः। गजभूषणम् । शति 
मेदिनो ॥ * ॥ नाखरसस्य लक्षणं यथा,-- 
“पुंसः स्यां स्ियाः पुंसि संयोगं प्रति या 

खा । 
ख शृ्कार इति ख्यातो रतिक्रौडादिकारणम् ॥* 

इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
भपिच। 

श हि मन्मथोद्वेदस्तदागमनङहेतुकः। 
छत्तमप्रक्लतिप्रायो रसः श ङ्गार इष्यते ॥ 
परोढा वजंयितलाव्र वेश्याच्चाननुरागिषोम् । 
लम्बनं नायिकाः स्युद च्िणाद्याञ्च नायकाः) 
चन्द्रचन्दनरोलम्बरताद्यदौपनः मतम्} 
भ्वुविचेपकटाक्चादिरलुभावः प्रकौत्तितः ॥ 
त्यक्तो ग्रममरणालस्यजुगुष्छाव्यभिचारिखः। 
खायो भावो रतिः श्यामवर्णोऽयं विष्णुदेवतः ॥” 
सच दिधा। विप्रलग्धः संभोग्च। इति 
सादित्यदपंयम् ॥ भन्यत् मैथुनशष्दे दरष्ट- 
व्यम् ॥ # ॥ शु ङ्गारादिभङ्ग नरको यथा,-- 
“खङ्ाराहारनिद्राणां यख भङ्गं करोति च। 
ख व्रजेत् कालसतच्च खामिनञख विग्ेषतः ॥* 

इति ब्रह्मवेवक्ते प्रकतिखर्डे ४२ श्रध्यायः ॥ 
, ज्ञो, ( शङ्गारमेव । खां कन् । ) 

सिन्दूरम् ! इति राजनिर्घं खटः ॥ शङ्गविशिष्टे 
ति। खङ्शब्दात् ““गङ्गहन्दाभ्यामारकन् 
वक्तव्यः ।” ५। २।६१२२। इत्यस्य वार्निकोक्धा 
भ्रारकन्प्रत्ययेन निष्यब्रः! इति सिदान्तः 
कौमुदौ ॥ खां के खङ्गारच्च तत्र पं ॥ 

शङ्गारभूषणं, क्तो, ( शु ङ्गारेस्य भूषणम् । ) 
सिन्दूरम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

नाशित्वम्) रुचिप्रदत्वम् । मेहनदार्दहतुत्वच्च। [खृङ्गगरयोनिःपु, (खङ्गारे योनिरुत्पत्तिर्यस्य ।) 
कामदेवः । इति इलायुषहेमचन्द्रौ ॥ 

विषटश्िलम् । शौतलत्वश्च । इति राजवज्ञभः ॥ [गृङ्गारो,[न्] पु, (श क्गारोऽस्यास्तोति । इनिः ।) 
पूगः। मजः। सशङ्गारः। सुवेशः) इति 
मेदिनो ॥ माणिक्यम् । इति राजनिघ ण्ट ॥ 

शदमांसं तन्क्लत्य कर्तितं स्वे दितं जले। |णुद्धिः, स्तो, मत्साविशेषः। शिङ्गोमाङ्क इति 
भाषा। यथाः, 

मद्गुरस्यप्रियाश ङ्गे श द्विरित्यपि कुवचित् 
स्यादप्रिया मदृगुरसौति च नामयम् कचित्॥ 

शृङ्गाटकं घमितया छतं पूरणपूरितम् । षति शब्ट्रन्रावलो ॥ 

८ 



अतं 
शद्किकं, क्रो, पिषभेदः। इति इलायुधः ॥ 
शृङ्गिका, स्तो, प्रतिविषा इति शण्दरब्रावलो ॥ 
शङ्कयः, पु, (शुङगस्तः श्यति । शुङ्ग + “ज्योच्ञा- 
तभिखेति ।*५।२) ११५। इति इनच्) 
मेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शद्िसो, स्तो. ( शद्ध स्तः अस्या इति । शद्धः + 
इनिः । छेष ।) गौः । इत्यमरः ॥ स्नेभन्नो 
उत्तः मक्ञिकाठक्षः । ज्योतिश्षतोहचः । इति 
मेदिनो ॥ 

शुङ्ग, [न्]पु, (भङ्ग + एनिः । ) इस्तो । चः । 
पव्बतः ।(यथा, रवुः । १२ । ८० । 

“रूरोध रामं शष्ोव टङ्द्छिवमनःशिलः॥ 
ऋषिविशेषः । स तु शमोकपुतच्तः । भ्रभिमनुाज 
परिचिव् भअनेनाभिशपः । ) श क्गणुक्गे, वि । 
इति मेदिनो ॥ यथा, रामायणे ।२। २५।२० 1 
महिषः; शङ्गिणौरौद्रा नते दृश्चन्तु पुचक ॥")` 

शङ्गे, सनो (गदिः + वा नेष ।) मस्घछय विशेषः । 
शिङ्खते इति जियल इति च भाषा। तत्पायः 
मदगुरप्रिधा २ । इत्यमरः मधुच ॥ महरौ २। 
इति कलिङ्कः ॥ मद्गुरसो ४ । ध्र 
शृङ्धिः ६) शति केचिदिति भरतः ॥ भस्या 
शुशाः। खादुरमत्वम् । ज्िग्धत्वम्। ह इ- 
नत्वम् । कफकोपनत्वम् । शोधपाण्टुमरुत्पित्त 
माशित्वञ्च । इति राजवज्ञभः ॥ भतिविषा । 
ऋषभोषधम्। इत्यमरः ॥ ककं टश ष्ठ । ञजत्तः । 
वटः । विषम् । इति राजनिघेण्टः ॥ भलङ्कार- 
सुव्ंम् ¦ यथा । स््ो श दो मर्डनसखरे । इति 
भरतश्टतरब्रकोषः ॥ 

अ द्ोकनकं, क्रो (गो मर्डनसणंम् । तदेव 
कमकम् । ) अलङ्ारसुवयोम् । इत्यमरः ॥ 

` अलङ्कारस्य कुण्डलारेयंत् सुवण तत् शृङ्गो 
कनकसुच्यते खङ्गो ्रलङ्कारः तदथै कनकं 
अङ्ेकनकं अलङ्कारस्ुवशंस्य शृङ्गेति च नाम। 
स्तौ खङ्गो मण्डनसखं इति रब्रकोषः॥ ग्गो 
षान्ता च सङ्गति कर्णादौन् ङ्कः अगि 
श्षगि व्रजे नाश्ौति दः निपातनात् जिः पाच्छो- 
खादौति दपि ग्गो । इति भरतः ॥ 

रिः, ख््ौ, मङ् णः। इत्यमरः ॥ “णाति सश 
स्थाखं णिः गृस्ृ गिदहिंसने कुगुज्याग्ला 
इाख्लादेनिरिति शवादित्वाव् क्लनिः निपा- 
तनादिह ङः ¦ नान्नोति इखिव्वा । 
“शिर शवाचो च काश ठणवाचकः।* 
इति अभेदात् ताशव्यादिः ! सरति मग्रखानं 
गच्छति खिद न््थादि रित्यन्धे । स््रियामित्यव 
योरिति पाठः ¦ इतिन्नेदिनो ॥ भावक्षमग्न्- 
अवमत्य खशि शिताग्रभिति माघः। ख्िया- 
भिति प्रायिकत्वादुक्तमिति मुकुटः ।* इति 
भरतः ॥ 

खतं, चि, (जा पके+क्षः।) “यूतं पाके ।* 
६।१। २७1 इति शभावः । ) पक्तौराज्य- 
प्रयांसि । इत्यमरः ॥ खृवमन्रं विवजञ्जंयेदिति- 
त्वाम् ¦ इति भरतः \ कथितम् । इति शब्द् 

३७२ 

£) प, (ष + बाहखकात् क्रः) ) बदिः, 

१३२५ 

धूः 
¦ चन्द्रिका रत्नमाला च ॥*॥ अथ क्ाथविधिः। 

पानोयं प्रोडशगुणं जख दरव्यपले क्िपेत् । 
सत्पात्रे क्षाथयेत् ग्राह्यमष्टमांथावेषितम् ॥ 

तव्नलं पाययेद्ोमान् कोष्णं खदग्निसाधितम्। 
खतः काथः कषायञ्च निय्येहः स निगद्यते ॥ 
क्राधपानमाज्रामादह। 
“माजोत्तम पलिन स्याचचिभिरकतस्तु मध्यमा । 
जघन्या च पलारखन सखन हक्ताथीषधेन च ॥” 
तन्ान्तरे । 

“क्षाधदू्यपले वारि दिरष्टगुणमिष्यते । 
चतुर्भागावशिष्टन्तु पेयं पलचतुष्टयम् ॥ 
दौषानलं महाकायं पाययेत् इच्नलिं जलम् । 
भन्ये त्च परित्यज्य प्रतन्तु चिकिल्काः ॥ 
क्राधत्यागमनिच्छन्तस्वष्टभागावशओेषितम् । 
पारम्पर्योपदेशेन छडवेव्याः पल्यम् ॥“ 
अ्टभागावशेषितस्य चतुर्भागावश्ि्टापेचतया 
गरुत्वाहोघ्ानलं महाकायं परलयं पायये- 
ऋध्यमराग्निमल्यकायं पलमात्रं पाययेत् 
मात्रोत्तमा पलेन स्यादित्यादिवचनात्। 
लाये चिपेत् सितामंशेखतुर्थाष्टमषोड़गः । 

वातपित्तकफातङ्ग विपरौतं मधु स्मतम् ॥ 
जौरकं गुगगुलं रं लवणच्च शिलाजतु । 
हिङ्ग विकटुकञ्चेव काघे णाकोख्धितं चिपेत् ॥ 
षरं छतं गुड तलं मूतं चान्यत द्रवं तथा । 
कल्कं चुणादिकं कं ये निच्तिपेत् कषंस्धितम्॥ 
तव्रोपवि ष्य विश्ान्तः प्रमन्रवदनेच्तणः । 
ओौषधं हेम रजतं ऋद्धाजनपरिखितम् ॥ 
पिबेव् प्रमब्रहृदयः पौत्वा पत्रमधोमुखम् । 

अन्यच्च । 
"द्र ् ादःपोलितान्नोधे वङ्किना परितापितात् 
निःशतो यो रसः पूतः स तः समुदाहृतः ॥ 

ध, व ङ् छ परदे! इति कविकल्पदुम; ॥ 
(्डा०-्रात्म°-अक०-सेट्। क्षावेट् ।)व, शत् - 
स्यति शिश्तसति। ख, भगृधत्। ङ, शधंते । 
छ, श्दित्वा खहा । पर्दोऽपानोव्गः। रषु 
प्रहसने इति चुरादिपरखपदौ षातुरन्येने 
मन्यते । प्रहसनं विद्रवः । इति गोषिन्दभटहः । 

नाथः । इति दुर्गादासः ॥ 
[खध, उ ज क्रदने ¦ इति कविकल्पदुम: ॥ 
उभ०अक^-सेट्) क्ताविट्) €, शदिता 
खः । ज अर्चति शरसे । क्रोदनमादरभावः ¦ 
इति दुर्गादासः ॥ 

¶्। इति विष्ठः ॥ 
, पु, (गष + “कतिख्ध्यो; कूः !"डणशा० १ । 

<१। इति कूः । )कुत्खितः ) भरपानम् ! इति 
संचिष्टघ्ारोखादिषहत्रिः 

शेफः 

| गि हिंमने। इति कविकल्पदुम: ॥ क्रा 
पर०-सक०-सेट्।) नि, खृणाति। भौं 
शोणः । इति दुर्गादासः ॥ 

कर्षादौ तु पलं यावत् दद्यात् षोडशिकं जलम्। ं, क्तो, लवङ्गम् । इति राजनिर्घण्टः॥ शिग्र 
मूलम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शेखरः,पु, (शिखि गतौ + बाइलकात् भ्ररप्रत्य- 
येन साष्ठः। ) शिखावखितमास्यम् । इत्य- 
मरः ॥ यथा, 
“शिखाविन्स्तमालायामापोडः ओेखठरोऽपि च॥* 

इति शब्द्रब्रादलो ॥ 
( यथा, माच्चे। ११। ४६ 

“नवकरनिकरेण स्म्टबन्धुकसून 
स्तवकरचितमेते शेखरं विभ्चतौ व ॥* 

शिरोभूषणमात्रम् । यथा, कुमारे । ऽ । १२ 
“बभूव भस्मेव सिताङ्गरागः 
कपालमेवामलगेखर यौः ॥*) 

गोतस्य प्रवविशेषः । तज्ञचणं यथा,-- 
“हादशाच्चरपादः स्यात् स चाल्यशभल्लत् 

प्रभोः । 
इसके च रसे वोरे गोयते शेग्ठरो भ्रवः ॥ 

इति सङ्गोतदामोदरः ५ 
लघुशेखरो यथा, 
लघुगुरुभवेद्यत्र ख भवेक्ञघुशेश्वरः ॥ 

इति तव्रेव ॥ 
(खङ्गम् । यथा, कथासरित्सागरे ।२८।१८९ । 
“ततोऽस्तगिरि शेखरं व्रजति वासरेओे शनैः 
सों पुनरुपागमप्रणयिणों समाण्च्छछ ताम् । 
णं जनितविस्मया गगनमार्मसुत्यत्य सा 
जगाम वक्षतिं निजां प्रखवमेव सोमप्रभा \*) 

विधायाचम्य सलिलं त)ग्बुला्युपयोजयेत् ॥” थेखरो, स्त्र, वन्दा । इति शब्द्र ब्रावलो ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ शपः, पु, (ओ + बाइलकात् पः ।) येफः। इति 

| शब्द्रनब्रावलो॥ (यथा, वाजसनेयसं हितायाम्॥ 
१९६ । एद । . , 

वस्तिन शेषो इरमा तरख्लौ ॥*) 
इति वैद्यकम् `॥ भिपालः, पु, (शो + वालन् । बाइलकात् वकारस्य 

धकारः । इत्यादि हन्तौ उच््वलदत्तः ।४।३८) 
ओैवालः। इति शब्दरब्रावले ॥ 
फः, पु, शिश्नः) इति शब्दरब्रावलो ॥ (यथा, 
महाभारते । १०। ७ | इेट। 

“विकटाः काललम्बौषटा छच्छं फाण्ड- 
पिण्डकाः ॥*) 

शयति हद कुत्सित गब्दैर्बालः । इति रमा- गेफः, [स्] क्ली, ( गेत रेतःपातानन्तरमिति । 
शो +- “ठङ्शोङ्भ्यां ख्वरूपाङ्गयोः युट् च ।* 
उण्! ४ । २०० । इति श्रसुन् । भवर कचित् 
फ़ चेति पठन्ति इत्यतः फः ) शिनः इत्य 
मरः ॥ शक्रपाते सति शेते पतति इति शेफः ¦ 
शोड धातोर्नाखोति फसप्रस्ययः) सेफल्षथेपननौ 
शेफथेपौ ति पच्च इ्थांणि भव्रन्तोत्वा 
चाच्यौः) इति भरतः ॥ ( यथय, बुस हि- 
लायाम् 1 ६८।८। 
ऋशठत्तोपफसो लगुशिरालगिश्राख 

धनदस्छः ४") 



शेवधिः 

ेफालिः, सौ, (ओेरते इति शयनशालिन- 

स्ताटशा अलयो अङ्ग यवर । ) शेफालिका । 

इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

जेफालिका, स्तो, (शेफालि + स्वाथे कन्) पुष्य- 

इच्चविशेषः । शिडलौ इति भाषा ॥ (यथा,-- ेवलिनो 
इनिः । ) नदौ । इति राजनि ष्टः ॥ भजोफालिकां कध तन्वो 

प्राणान् कथच्िदपि धारयितु प्रभुः सा । 

अकर्य सस्ति रुतं चरणायुधार्ना 

किंवा व्यवस्यति न वैश्नि तपख्िनौ सा॥" 
इत्युद्टः ४) 

तत्स्धायः। सवदा २ निगौण्डो ₹ नोलिका ४। 

, ज्ञौ, ओैवालम्। इति ॥' 

१२६ 

शेषः 

“विद्या ब्राद्णनेत्याह जोविस्तेऽसि र्त माम्) 

अस्यकाय मां मादास्तथास्यां वोवत्तमा ॥” 

(मतुष्यनाम । इति पाणिनिः । ५।२।८४ ॥) 

, सलौ, (शेवलं शेवालमस्या भस्तोति। 

करौ, ( चेते जले इति । भौ + “शौखो 
धुक्तग्बलज् बालनः !” उणा० ४ \ २८ । इति 

बालन् । ) शैवालम् । इति शष्दरब्नावलो ॥ 

(यथा. राजेन्द्रकण पुरे । २५। 

“शङ्क पङ पतति यतते बालशेवालमूले 

इत्यमरः ॥ चत्वारि । शिय- 

सौति ख्यातनौलपुष्यायां शेफालिकामिति 

केचित् \ ओेफालिकादियं ओेफालिकामातरे 

निरमुख्यादिदयं नोलपुष्यणेफालिकायामिति 
केचित् । इति तरीकायां भरतः ॥ ओेफालो ५ 

अलिका ६ रजनोहासा ऽ निशिपुष्पिका ८ । 

खा शक्ता चेत् श्वेतसुरसा < भूतवेभो १० । 

इति शब्दरद्नावलौ ॥ शक्ताज्गो १९ भोत- 

मच्ररौ १२ विजया १९ वातारिः १४ भतः 

केभौ १५१ भ्या जुणाः । कटुत्वम् । तिक्ष- 

त्वम् । उष्णत्वम् । रूचत्वम् । वातकफा्ग- 

सन्धिवातगुदवातादिदोषनाथित्वश्च । इति 

राजनि रट; ॥ 
कफालो, स्तो, ( शेफालि + छदिकारादिति वा 

नेष । ) ओेफालिका । `इति शब्दरब्नावलो ॥ 

जोलसिख्ुवारः ! इति भावप्रकाशः ॥ 

सुषौ, स्तौ, (शेते इति भः मोहः । भो 1 विच् 

लं सुष्णातोति। सुष स्तेये + 

कः। नौरादित्ात् डोष् । इत्यमरटौका । ) 

बदिः! इत्यमरः । १।५। १ ॥ (यथा, राज- 
तरद्धिनश्याम् । ३ । २०६ । 

«चिरस्य हि विपर्येति तच्वन्नस्यापि ओेमुषो+" 

श्ल ऋ चालगत्योः। इति कविकल्पदुम: ॥ 

(स्वा०-पर ०-सका० .सेट् । ) ऋ, भशिशेलत् । 

इति दुर्गादासः ॥ 
ओेलुः, घु, (ओेलतौति । ओेल गतौ + खः ।) बड- 

वारकदक्तः । इत्यमरः ॥ (यथा, सुखरुते ।४।३८। 

“विदार्यरावतोगेलुणाल्पमलोधवलाद्ुराः ॥* 
तत्फलमपि । यथा, मनुः । ५।६। 

“ओेलुं गव्यचच पेयं प्य्न न विवच्येत् #) 
ओव..पु,(ओेत रेतःपालानन्तरमिति ! यो + “ण् 
ओडङ भ्यां वन् 1" उणा० १।१४२। इति वन् । 

मेदः । अहिः । उमे, वि । इतयुषादिकोषः ॥ 
( क्ल, सुखम् । इति निघण्टः । ३।६॥ च्वि, 
सुखकरम् । यथा, ऋम्बेदे । ९ । ५८ 4 । 

“मितं न थेवं दिश्याय जग्मे ॥” 
“नमितं न ओेवं यथा सखा सुखकरो भवति 

तदत् सुख करमित्यधैः” इति तद्भाष्ये सायणः॥) 
वधिः, पु, (गेवं सुखं धोयतेऽस्िच्रिति । धा + 

कः) निधिः। इत्यमरः \॥ ( यथा, मतुः । 

कूले लोलः किमपि कुरुते क्म वेकुण्ठकूमः॥” 

, सो, भाकाशमासौ । इति राजनि 
, ज्ञो, ( शिष्यते यदिति। भिष + घञ् । ) 

प्रसादः । इति भेदिनौ । षै, २८॥ 

शेषः, पु, ज्ञौ, (शिष्यते इति । शिष †+ घञ ।) 

“एका भगवतो मूर्तिज्तानरूपा शिवामला । 

वासुटेवाभिधाना सा गुणातौता सुनिष्कला ॥ 

दितौया कालसंन्नान्धा तामसौ ओेषसंत्निता । 

निडन्ति सकलां चान्ते वैष्णवो परमा तनुः ॥" 
इति कौज ४८ अध्यायः ॥ 

ओेषशयनप्रकारो यथा,-- 
“अनन्तस्ततर गत्वा तु यत्र ज्चौरोदसागरः । 

तवर खयं चिया युक, सषष्ठन्तं जनादेनम् ४ 

सेचः, पु, (थिश्नामधौते इति । शिचा + भण्) 

जेल 
भूतभव्यजगच्राथं परापरपतिं हरिम् ॥ 
दधार शिरसानन्तः स्वयमेव सखकां तनुम् । 

एवं ब्रह्मदिनस्थैव प्रमाणेन निशां इरिः। 

सन्ध्याञ्च समधिप्राप्य गेते नारायणोऽव्ययः ॥* 
षूति कालिकापुराणे २० श्रध्यायः ॥ 

उपयुक्तेतरवस्तु । इति मेदिनो ॥ शेषोऽवगिष्ट- 
मवशिष्टता च शेषः गेषच्च त्यादि । अनन्ते तु 

ओषः पुंलिङ्ग एव शिष्ट प्रयोगात् । उक्षादन्यः 
शेषः यथा । शङ्कपन्नौ निधिवाचकौ पुंलिङ्गो 
जलजे तूभयलिङ्गौ इति सरव्वानन्दः। इत्वमर- 
टौकायां भरतः ॥०॥ ऋणादिशेषरच्षणनिषेधो 
यथा,- 

““ऋणरोषश्चार्निशेषं शत ठेषं तथेव च । 
पुनः पुनः प्रवन्त तस्मात् येषं न कारयेत्” 

:, घुं, (शेषति सङ्कषंतौति । शिष क इति गाख्डे १९१६ भ्रष्यायः॥ 

+ च् । ) सङ्षंणः। स तु बलदेवः । ( यथा, (अवशिष्टे, वि । यथा, रघुः ४। ६४। 

माघे! २।६८। “भपनोतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरणं ययुः ॥* 

"भनिशस्य ता ओेषगवौ रभिधातुमधोचचलः। | तथाच रामाये । २ । २६। ३२ । 

शिष्याय हतां पत्युः प्रस्तावमादिशत् दथा ॥ “वन्धितव्यसत्वया नित्यं याः शेषा मम मातरः 

िष वपे + भाषे घञ् । ) वधः । भनन्तः। स षत्व, क्त, (शेषस्य भावः । ओेष + तव ।) उप- 

च सर्पराज । इति मिदिनौ ॥ (यथा, कुमारे । | कारित्वम् पाराथ्यंम्
 । । | 

३।३। 
यथा,- 

व 

व्यादिश्यते “गेषत्वसु पकारं द्रव्यादावाडह वादरिः। । 

छष्णेन देद्दोद इनाय शेषः ॥*) पारायै शेषता तच्च सर्ववेष्वस्तोति जेमिनिः॥* 

तस्य ध्याने यधा, दत्यधिकरणमालायां माधवाचाः॥ ` ॥ 

“फणासदखसंयुकतं चतुब्बौ दहं किरौटिनम्। | शेषस्य भावः 1 इति व्याकरणम् ॥ ` 

नवास््पङ्लवाकारं पिङ्गलश्मश्रुलोचनम् ॥  शओरेषराविः, खनौ, ( शेषा अवशिष्टा राविः। ) } 

पौताम्बरधरं देवं शङ्कचक्रगदाधरम् । राविशेषः । तत्पायः । उच्चन्द्रः २ अरात्रः 

करा दच्च पद्मं गदां तस्थाप्यधःकरे। | ३) इति आब्दरब्नावलो ॥ ¶ 

दधानं सव्वैलोकेशं सर्व्वाभरणभुषितम् । १०९५५ स्त्रो, (चिष्यतेऽसौ । शिष् + घञ । टाप्) ) १ 

सचौरान्विमध्ये चौमन्तमनन्तं पूजयेत्ततः ॥" | स्लनिन्ास्थाप णम् । इति मेदिनो । (यथा, 

इति भविष्यपुराणम् ॥ | कुमारे । ३।२२। 
1 

गजः । नागः । खवौकछनेतरवस्त। इत्यलयपालः॥ | “तथेति भेषामिव भततरान्ना- 1 

भगवतो दितौया मूत्तिः । यथा,-- मादाय मूक्रा मदनः प्रतस्ये ॥*) ५ 

ल 

प्राथमकख्िकः। इत्यमरः ॥ इ प्रथमारब्ध 

वेदाध्ययने । शिक्षणं शिक्त । सेमक्तात् सरो- 

रिति अ्ः। शिक्ता प्रथमोपदेशः तस्षाह- 

चर्यात् ग्रन्थोऽपि शिकला तामधोयते गेचाः। | 

दषे कादिति च्शः प्रयमं िणौयं कल्यं शासं । 

अयते प्राथमकल्पिकः! इति भरतः ॥ 

(शिक्षा शोलमस्येति । “छचादिभ्यो शः!” 

तस्योपधानमकरोदनन्तो दक्षिण्यां फणाम् । 

इन्तरं पादयोशक्रं उपधानं महावलः । 

साल्ठन्तं तदा चक्र स शं घः पञ्चिमां फणाम्॥ 

स्लयन्तु बौजयामास ओेषरूपौ जनांनम् ॥ 

शङ्क चक्र नन्दकासिमिषुधौ हं महाबलः । 

केशानयाथ फणया ख द्रं गरड तदा ॥ 

गवां पञ्चच शाङ्गच्च तरीव विविधायुघम् । 

यानि चान्धानि तस्याखब्राम्न य्या फषया 

>-। ११४ एवं क्त्वा खक काय शयनोयं तदा इरः । 

अ ४ । ६२ इति णः । शिच्चाशोले, वि ॥ ) 
¦, वि, शिच्ताशाख्तरवेत्ता । शिक्तं वत्ति ~ & । 

+ ठज)) भ्रपामागः इत्यमरः ॥ 

ओ ;+ पु , (चिखरे भवः । शिखर + ट्ञ्। ) 4 

श्रपामार्गः। इति मरतष्टतरत्रकोषः ॥ ९ 

चैल, जो, (गतस्य भावः । भौत + “वषंहदा- 
दिभ्यः श्यम् च । *५। १।१२३। दति घल) 

#ि 



ओेलजं 
शओोतलत्वम् । यथा,-- 
“त्यं नाम गुखस्तवेव सहजः स्वाभाविकौ 

खच्छता 
किं ब्रुमः चितां मवन्ति शुचयः खरशन यस्या- 

परे। 

किं वान्यत् कथयामि तै स्तुतिपदं त्वं जोविनां 
जोवनं 

त्वश्व त्रौ च पथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निषेहुं 
मः ॥ 

इति लच्छणसेनः ॥ 
ओ चिं, क्तो, (शिथिल + भावे ष्यञ् । ) भिथि 

लत्वम् । शिथिलस्य भाव इत्यथे व्णाप्रत्ययेन 
निष्पन्नम् ॥ (यथा, माकर्ड्ये । १०९८ । २२ । 
“भवन्तु केशाः पलिताः वलयः सन्तु मे शुभे । 
ओेथिच्यमेतु मे कायः कतक्ृत्योऽस्मि मानिनि ॥ 

ओनेयः,पं, (शिनेर्गोज्रापत्यमिति । शिनि + “इत 
खानिजः ।*४।१।१२२। इति टक् ।)सात्यकिः। 

१४१ 
शेलाजं 

रत्नमाला ॥ भरस्य गुणाः शेलेयशब्टे द्रष्टव्याः ॥ 
पव्व॑तजाते, चि, ॥ 

नैलजा, स्तनो, ( शले जायतेऽसौ इति । जन + 
डः। टाप्। ) क्ल । गजपिष्यलो । इति 

॥ दुर्गा । हिमरेलजत्वात् । यथा, 
“तत् श्रुत्वा भगवदाक्ं विस्मिता डिम 

शेलजा ।” 
इति शिवरातिव्रतकथा ॥ 

शलधन्वा [न्] (प, ( थ लवत् ददं धनुरस्य । 
धनुषो धन्वत्रादेशः। ) महादेवः। इति 
विकार्डशओेषः ॥ 

1 पं, (ओेलस्य गोवर्दनस्य धरः।) ओक्लष्ण 
थ धनच््यः॥ 
गैलनियासं, क्री, ( भं लस्य निरास इव रसो 
यव्र। ) शेलेयम् । इति केचित् ॥ 

शलपत्रः, प॒,(थ लवत् सुगन्धि पत्रमस्य ।)विद् 
वत्तः । इति राजनिघण्टः ॥ 

स्तु ओोछष्णसारथिः। इति त्रिकाख्डगेषः ॥ ६ प. ( ओेलवत् कठिनं बौजमस्य । ) 
(यथा, भागवते । १।८।७॥ 
“श्रामन््रा पाण्डपु चां खच ओनयोदवसंयुतः। 
हैषायनादिभिव्विप्रः पूजिते: प्रतिपूजितः ॥*) 

ओरोयकः, प, नोलकिर्टो ॥ इति रब्रमाला ॥ 
श्ैरेयकोऽपि पाटः । दन्त्यसादिख ॥ 

ओलं, क्ती, (शिलाया भवम् । शिला + अण् । ) 
ओलेयम् । ताच्छं लम् । इति मेदिनो ॥ शिलाः 
जतु । इति राजनिघणटः ॥ 

ओलः, प, (शिलाः सन्त्यत्रेति। शिला + ज्योतृच्रा- 
दित्वादण् । ) पव्बतः। इत्यमरः ॥ ( यथा, 
रबुः। ४।७१। 
“ततो मौरौगुर् ओलमा रुरो हाश्वसाधनः । 
वदेयतरिव तत्कूटानु तर्घातुरेण॒भिः ॥” 
शिला सम्बन्धिनि, चि । यथा, भागवते । ११ । 
२७।१२॥। 
“ओेलो दारुमयो लौष्दो लेप्या लेख्या च सैकतो 
मनोमयौ दारमयौ प्रतिमाष्टविधा स्पृता ॥) 

ओलकं, ज्ञो, (रेलमेव । साथे कन् । ) ओेलजम्। 
इति शब्दरब्रावलो ॥ ( यथा, हडइत्संहिता- 
याम् । ॐ । १. । 

सुंडोत्पलेः शं लकसुस्तकान्वितेः। 
नवान्तपादादिविवदि तेः क्रमात् 
भवन्ति धूपा बहवो मनोहराः ॥”) 

ओलगन्धं, क्तौ, ( ओैलस्य गन्धो यत्र!) शावर- 
चन्दनम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

ओलगमाद्रा, स्तौ, थिलावख्की । इति राज- 
निर्घण्टः ५ 

ओेलजं, क्तौ, ( शैले पर्व्वते जायते इति । जन + 
डः । )सुगख्धिद्रव्यविथेषः । तत्पायः । भौत 
शिवम् २ शैलेयम् ३ शिलासनम् ४ चिलेयम् ५ 
शोतलम् ९ ओेलम् ऽ कालानुखायम् ८ ओैलकम् 
९ ठद्म् १० कालानुसारि ११ अश्वपुष्यम् १२ 
ल ख्यम्१२ शिलापुष्यम् १४ ग्टम् १५ इतिड 
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भज्ञातकहठत्चः । इति राजनिघर्टः ॥ 
शलभित्तिः, स्रो, (शेलानां भित्तिर्भेदो यस्याः ।) 
टङ्ः । इति जटाधरः ॥ 

:+ पु, ( ओेलानां राजा । “राजाः 
सखिभ्यष्टच् ।*५।४।९१। इति टच् ।)हिमालय- 
पर्व्वतः । ( यथा, कुमारे । ७ । ६८ । 

“मूर्डानमालि क्तितिधारणोच- 
रुचैस्तरं वच्यति शैलराजः ॥") 

पिव सो, (मैलराजस्य सता ।) दुर्गा 
यथा, 
“श्ररूपा परभावत्वाइडुरूपा क्रियासिका । 
जाता शं लेन्द्रगेषे सा भशं लराजसुला ततः ॥" 

इति देवोपुराणे ४५ श्रध्यायः ॥ 
( गङ्गा) यथा, महाभारते। ३।१०९ । ४ 

ह महावाहो ओेलराजसुतां नदम् । 
पतमानां सरित्ग्ेष्ठां धारयिष्ये तिपिष्टपात्॥ 

'गेलवल्कला, पु, ( शलं शिला वल्कलं यस्याः ॥) 
शिलावल्कला । इति राजनिधंणट; ॥ 

क्तौ ( शैलानां शिविरमिव समुद्रग 
बडपव्वतावस्थानत्वात्तथात्वम् ।) समुद्रः । इति 
जिकाण्डश षः ॥ 
गेलखता, स्तनो, ( गेलस्य सता । ) पाव्वःतौ । 
यथा, 
मातः शेलसुतासपन्रि वसुधाशुङ्गारहारावलि 

खमारोहणवेलयन्ति भवतीं भागोरथीं 
, प्राथये ॥ 

इति वाल्मिकोयगङ्गाष्ट कम् ॥ 
ज्योतिख्मतो । इति राजनिघः ण्ट: ॥ 

शेलाख्यं, क्तो, (जलमिति ्राख्या यस्य ¦) इति 
रन्रमाला ॥ 

णेलागर, क्री, (गेलस्य भ्रगरम् ।) थिखरम्। इति 
विक्ाण्डश्येषः ॥ 

शेलाजं, क्तो, (थेलादालायसे इति। भा + जन + 

ओेलेन्द्र 
पु, ( ओले भटतोति । अट + घच् ¦ ) 

देवलः। सिंहः। शक्तकाचः। किरातः 
इति मेदिनौ ॥ 

शैलादिः, पं, नदो । यथा,- 
“नि्मित्तानोदृशान् दृष्टा भूतभव्यभवो विभुः । 
शलादिं प्राह वचनं सस्मितं शशिशेखरः ॥ 

इर उवाच । 
नन्दिन् जयोऽद्य भावो नो न कथच्धित् परा- 

जयः । 
निभित्तानौह दृश्यन्ते शुभदानि गणेश्वर ॥ 
तच्छमभुव चनं सुत्वा गौलादिः प्राह शङ्करम् । 
कः सन्देहो महादेव यत् त्वं जयसि शाव 

वान् 4) 
इति वामने ६५ अध्यायः ॥ 

ओ [न्]प, ( शिलालिना प्रोकं नटसवः 
सधोते इति । शिलालि + “पाराश्यैथिला- 
लिभ्यां भिन्ञुनटसूत्रयोः ।*४ । ३1 ११. इति 
शिनिः। ) नटः । इत्यमरः ॥ 

शेलिक्यः, पं, सव्व लिङ्गो । इति जटाधरः ॥ 
शलो, स्तो, ( शोलस्येयमिति। भोल + यण । 
डनेष् । ) सङ्ग तः । यथा, 
शप्रन्नधिः परिभाषा गेलो सद्ेत समयकाराख ।* 

इति विकाण्डओेषः ॥ 
अआचाथाणामियं शैलो यत् सामान्ये नाभिधाय 
विशेषेश विहणोति। इति समुग्धवोधटोकायां 
दुर्गादासः ॥ ( शिलाप्रतिमा । यथा, रामा- 
यथे । १। ६४ । १२। 

यन्मां लोभयसे र्मे कामक्रो धजयेषिखम् । 
दशवषंसहस्नाणि शैलो स्थास्यसि दुभगे ॥* } 
षः, पु, शिलृषस्यापत्यमिति। शिलुष + ख् 

नटः । (यथा, माषे । १। ६९८ । 

अथोपपत्तिं छलनापरोऽपरा- 
मवाप्य श लष इवेष भूमिकाम् ॥*) 

विलहवचः । इत्यमरः ॥ धत्तः । तालधारकः । 
इति शब्दरब्रावलो # 
लूषिकः, पु, ,नट ठच्न्वेषो । यथा, 
द्य न्वेषौ नटानान्तु सतु शं लिकः तः५" 

इति ब्रह्मपुराणोश्म् + 
इति प्रायञित्तविषैकः ॥ 

ेलुषिको, स्तो, ैलूषिकलातिस््नो । तद्गमन- 
प्राय्ित्तं यथा । संवत्तः। 
नटीं नेलुषिकीं चैव रजकीं वेणजो विनोम् । 
कामतस्तु यदा गच्छेचरेचान्द्रायणदयम् ४ 
ततञ्चान्नामतशान्द्रायखम् । चान्द्रायणे चैग्ब- 
टकम् । इति प्रायचित्ततस्वम् ॥ 

गेलेन्द्र, पु, ( शेलानामिन्द्रः । ) हिमालयः । 

यथा, 
““ददृश॒स्ते ततो देवौमोषदासां व्यवख्िसाम्। 
सिंहस्लेपरिशं लेन्द्र्ग महति काञ्चने ४” 

इति देवोमाहाखाम् ४ 
गंचैन्द्रसः, पु, (श्लेन्द्रे तिषठतोति। खा+कः, 

।) शैलेयम् । इति राजनिघ' टः ॥ भूछ: । इति राजनिघ रट: ॥ 



शेवः 
ओेलेयं, क्ती. ( शिलायां भवम् । थिला + ढक् ।) | 
शेलजाख्यगच्धद्रव्यम् । शेलेयक इति रन्दुच इति 
इरिला इति च ख्यातम् । तत्पयधायो यथा, 
शेलेयं शेलजं ठद' शिल पुष्यं शिलोड्वम् । 

खविरं पलितं जोय तथा कालानुखायकम् ॥ 
शिलोलखश्च ०. : शं लाजं गिरिपुष्यकम् । 
शिलाप्रस्नं सुभगं शं लकं षोडशाद्कयम ॥” 
अस्य गुणाः 
“लेय शिशिरं तिक्तं सुगन्धि कफपित्तजित् । 
टाडढ्णावभमिश्ासव्रणदटोषविनाशनम् ॥” 

इति राजनि खटः ॥ 
अपिच 
“शेलेयन्तु थिलापुष्यं ठ कालानु साकम् । 
शेलेयं तलं दयं कफपित्तहरं लघु । 
कर्डुकुछाश्मरोदाइविषद्वद्गुदरक्तष्ठत् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥५॥ क्तौ, (ओते इति । थो + “गौडे धुम्बम्ब 
तालपर्णी । सेन्धवम् । इति मेदिनो ॥ 

जेलेयं, वि, (थले भवम् । जैल +ठक् । ) ल 
खभ्भवम् । इति हेमचन्द्रः ॥ थिलातुख्यम् ¦ 
इति शब्ड्रल्नावलो ॥ ( शिलेव । थिला+ 
“शिलाया ढः।* ५।३)१०२। इति योग- 
विभागीन ठञ् ॥) 

लेयः, पुं, ( शेले भवः । शेल + ढक् ।) सिंहः । 
स्बमरः । इति शब्द्रत्रालो ॥ 

१२८ 
ओेव्यः 

महापाश्पतसू्वा सोद्धारदाजस्त पोधमः । 
तस्य शिष्योऽप्वभूद्राजा ऋषभः सोमकेश्वरः ॥ 
कालास्यो भगवानासोटापस्तभ्वस्तपोधनः । 
तस्य शिष्यो वको वेश्यो नाच! क्रायेश्लरो | 
महाव्रतौ च धनदस्तस्य शिष्य वोययवान् । 
कुल्लोदर इति ख्यातो जात्या शूद्रो महातपाः॥ 
एवं स भगवान् ब्रह्मा पूजनाय शिवस्य च । 
कत्वा तु चातुराश्रम्यं खमेव भवने गतः ॥* . 

इति वामने ६ अध्यायः ॥##। 
तस्य खरूपं यधा । श्रायान्तं शैवमालोक्याइ । 

“ओमानसाबेति जरटालमौलि- 
व्याघ्रतगालम्बितमध्यभागः। 
विभूतिसंभूषितभाखदङ्गो 
सद्रात्तमालाकलितोष्ठुदेडः ॥" 

इति विदस्रीदतरङ्कि्छां २ तरङ्गः ॥ 

लज् वालनः ।*"उणा ०४) ३८ । इति वल् ।) 

पञ्चकाष्ठम्। थे वाले, पु, । इति मेदिनो ॥(यथा 
कुमारे । ५ । ९। 

“न षट्पदे णिभिरेव पडलं 
सं वलासङ्कमपि प्रकाशते ॥” 

शोकः 

(स्त्रो, प्रतौपस्य रान्नः पत्नौ । इति महाः 
भारतम् । १।८५।४४॥ सगरस्य रान्तः पौ , 
सातु भ्रसमन्ञसो जननो । यथा,महाभारतै। 
३११०1३९) 

““असमच्ा इति ख्यातः सगरस्य सुतोऽहभृत्) 
यं भव्या जनयामास पौराशां सहि दारकान्! 

` गलेषु क्रोयतो रद्य नद्यां चिदधेप दुब लान् #" 
शिवसम्बन्धिनि, चि॥ ` 

भशवे, क्तौ, शिशोभावः। ( शिश + “इगन्ताच्च 
लघुपूव्वात् ।* ५।१।१३१। इति भरण ।) 
बाल्यम् ! इत्यमरः ॥ यथा, 
“शं शवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् । 
वादके मुनोहत्तौनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥* 

इति उुवंशे १ सर्मः॥ 
थ थिरः, पुं, (शिशिरे ऋतौ भवः । शिथिर + 
अण्। श्यामचटकः। इति राजनिर्घर्टः ॥ 
शिथिरसम्बनि, वि,। यथा। .खुतिः। तप 
स्तपस्मौ शं थिराषहतुः । इति तिष्यादितनत््लम् ॥ 
ष्योपाध्यायिका, स्न, (जिष्योपाध्यायानांभावः 
क्य वा। शिष्योपध्याय + “इन्दमनोन्नादि 

:| भ्यश्च ।*५। १) १२३२ इति वञ् । ) शिच्या- 

विन्धासमोपद्क्षिणभा गवत्तिगिरिविशेषः।यथा 
रामाये । ७ । ८८ । १३। 

ओेलेयौ, खो, (गेले भवा। शैल + ठक । ङष।) [भं वलिनो, स््ौ, (शं वलमस्या अस्तीति । इनिः) 
पार्व्वतो । इति चिकार्डथेषः ॥ नदौ । इत्यमरः ॥ 

येलोद्वा, खनो, (शैलात् उद्धवो यस्याः ।) चुद्र- [ये वालं, क्तौ; ( थो + बाइलकात् वालञ् । ) 
पाषाणभेदो । इति राजनि्घं ष्टः ॥ 

श्यं, चि, ( चिला + ष्यञ् ।) शिलासम्बन्धि । 
शिलाया इदं इत्यर्थे ्णाप्रन्ययेन निष्यन्रम् ॥ 

येवं, ङ्ग, ओैवालः। इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 
(शिवमधिज्ञत्य कतो ग्नन्धः। शिव +भख | ) 
भिवपुराणम् । यथा- 
"अष्टादश एुराणानि पुराणन्नाः प्रचच्चते । 
ब्राद्य पाश्च वेष्णवच्च शेवं भागवतं तथा ४" 

इति मलमासतत्त्वं विष्णुपुराणम् ॥ 
(शिवस्येदमिति। भिव +अ्रण् । ) थिपखम्ब- 
ज्धिनि, व्रि (यथा । कथासरिश्धागरे ।४०।८९। 
प्रापदायतनं शवं नद्यास्तस्यास्तरटख्ितम् ॥") 

शवः, पुं, (शिव + भण् ।) वसुकः। शद्रः । 
इति राजनि ण्डः + भाचारविशं षः। यथा- 
“अष्टाङ्गयो गसं युक्तो यजैदेवों विधानतः । 

इत्याचारभेदतन्म् ॥* 

जलजद्रव्यविश्ेषः। ओेयाला इति भाषा । 
(यथा, महाभार । ४।६०। १७। 
“प्रावत्तयब्रदीं घोरां शोनितोदां तरङ्गिणौम् । 
केशं वालसंवाधां युगान्ते कालनिर्भिताम् ॥*) 
तत्पस्धायः । जलनोलो २ शं वलः ३ । इत्यमरः॥ 
ओेपालम् 8 शेवलम् ५ भौवलम् ६ शे पालः 9 
जलनोलिका ८। इति वाचस्मतिः ॥ जल- 
नोलः €! इति सुक्कुटादयः । इति भरतः ॥ 
सेवालम् १० शे बालम् १९ वारिचामरः १२ 
शं वलम् १२ खलिलकुन्तलम् १४ इटपर्णी१५ 
अम्बुतालम् १६। इति शब्दरन्नावलो ॥ 
अरकः \ऽ जलकेशः १८ कावारम् १९ । इति 
इारावलो ॥ जलजम् २०। अस्य गुणाः । 
शोतलत्वम् । च्िग्धत्वम्। खन्तापव्रणनाथि- 
त्वश् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

“तुरगाः थ व्यसुग्रोवभेघपुष्यबलाइकाः । 

सावद्यानं खमाधिद्च तावत् शेवः प्रचच्षते ॥* यं व्यः, पु, योक्लष्णस्य घोटक विशेषः । यथा, 

चिवोपाखकः। तत्पवयायः , भ्रौद्ंयोतसिकः २ 
इति चिकार्डशेषः । एतद्धेदा यथा-- 
ततश्चकार भगवान् चातुव्बं ण्ये इरार्चमे । 

्ास््न!णि चेषा मुख्यानि नानोक्षिविदितानिच 
भाद्यं शं वं परिख्बातमन्धत् पा शपतं सुभे! । 
कलौयं कालवदनं चतुयेच्च कपालिनम् ॥ 
येव रासोत् स्यं शक्तित्वं शिष्टस्य प्रियः सुतः। 
तस्व चिष्यो शभूवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ 

(यथा च महाभारते । १।२२१।२। 
रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि । 

शं व्यसुग्रोवयुक्तेन किङ्धिणोजालमलिना ॥*) 
पाष्डवसेनापतिविशं षः । यथा- 
ष्टकेतुखेकितानः काभोराजख वोयधवान् । 
फुडजित् कुन्तिभोज शं व्यञ्च नरपुङ्गवः ॥” 

इति `ौभगवदोतायाम् । १।५। 

इति विकाण्डशष 

ध्यापना । इति सिडान्तकौमुदौ 
, य निशाने । इति कविकल्पदुम: ॥(दिवा०- 

शं वलस्योत्तर पाश्व' ददशं सुमहत् सरः ॥”)| पर०-सक०-अनिट् । ) निशानमिहाल्पौकर 
शम् । य, श्यति शतत शूरः । इति दुर्गादासः ॥ 

, पु, शच + घञ् । ) चित्तविकलता । 
इष्टवियोगानुचिन्तनम् । इति नागोजोभटः # 
बन्वादिवियोगजनिता मनःपौड़ा । इति भाव- 
प्रकाशः ॥ तत्पायः । मनुः २ शक् ३। इत्य- 
मरः ॥ शचा 8 निशमः ५। इति शब्दरन्रा- 
वलो ॥ शोचनम् & खेदः © । इति हेमचन्द्रः । 
तच्रिवारणेतुयंधा,-- 
“भरतं पतितं दनं शोचन्तं सुशं तदा । 
शोचमानं वशिष्ठस्तु वारयामास हेतुभिः ॥ 
शोचमानस्तु सस्नेहा वान्धवाः सृद्भदस्तथा । 
पातयन्ति गतं खगादश्ुपातेन राघव ॥ 
भूरिद्युख्बो गतः खमं पुण्येन पतितः पुनः । 
शोचितो बन्धुवगञ्च सत्न हं परित्यज ॥ 

इति वद्धिपुराणम् ॥ 
पि च। भथ शोकापनोदनम् ¦ याज्जवर्कयः# 
“क्ृतोद कान् सुत्तौर्णान् ख्दुशादलसंखि- 

तान् । 
खातानपनुदेयुस्तानितिहासैः पुरातने: ॥ 
मानुष्ये कदलोस्तश्धं निःसारे सारमार्गणम् । 
यः करोति स समूढो जलवुष्ुदसन्निभे ॥ 
पञ्चधा संश्तः कायो यदि पष्धत्वमागतः । 
कर्मभिः ख्वशरोरोलै स्तत्र का परिदेदना ॥ 
गन््ौ वद्ुमतो नाशमुद धिदैवतानि च । 
फनप्रष्यः कथं नाथ मत्वेलोको न यास्यति ॥ 
चर्मा बान्धवैमक्त प्रेतो भुङ्क्ै यतोऽवशः! 
अतो न रोदितव्यं डि क्वियाकास्ा विधानतः॥ 

श्रितम् ॥ 

7 3 क 

(9 



शाणः 

अन्धञ्च | 
ओओभगवानुवाच । 

“अशोखानन्वशो चस प्रन्नावाटांख्च भाषसे। 
मतासूनमतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता 
अबव्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयमविकार््योऽयसुच्ते । 
ंश्ादेवं विदित्वैनं नानुभोवितुमदेसि ॥ 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शतम् | 
तथापि त्वं महावाहो नैनं शोचितुमङसि ॥ 
जातस्य डि धरुवो खल्ुवं जग्ध तस्य च । 
तच्छादपरि हार्वयेऽथं न ल ̀  शोचितुमदंसि ॥ 
देषो नित्यमवध्योऽयं टेहे सव्व स्य भारत । 
तस्मात् सर्व्वाणि भूतानि न त्वं शो चितुमहसि॥ 

इति खोभगवद्धोतायाम् २ भ्रध्यायः॥ 
ोकनाशः, पु, ( शोकस्य नाशो यस्मात् । ) 
अभ्ोकहठच्तः। इति राजनिघं खटः ॥ 

ओकारो, स्रो, (शोकं इरतोति । छ + अण् । 
ङगेष । ) वनवव्व रिका । इति राजनिर्घगटः ॥ 

ओकारिः, पु, (शोकस्य धरिः । ) कदम्बहच्चः । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

ओचनं, क्रो, ( णच् +च्यट् ¦ ) शोकः) इति | 
डम चन्द्रः ॥ (शोचतोति । शुच शोके + ̂ जुच- 
छक्रम्यदन्दरम्यद्ग्टधोति ।” ३।२।१५० । इति 
युच् । शो कथो, ति ॥ ) 

१ » 

१२८ 
शोणित 

( यथा, भागवते । १।११।२ 

*स उच्चकाथे धवलोदरोदरो- 
ऽप्य रक्रमस्याधरथोखशोणिमा ॥*) 

नदविशेषः। तत्पथायः। हिरणयवाडइः। 
इत्यमरः ॥ हिरस्यबाहः २। इति भरतः ॥ 
सतु भ्रमरकण्टकदेशात् पाटलिपुच्चे मङ्गायां 
भिलितः। तच्जलगुणाः। रुचिदतवम् । | 
शोषापडत्वम्। पथ्यत्वम्। वङ्किकरत्वम् । 
बलच्तोशाङ्गबदिप्रदत्व्च । इति राजनिघं रटः॥ 
अग्निः । श्योन।कः । लोहिताश्वः ! कोकनद- 
च्छाये, वि। इति मेदिनो ॥ समुद्रविैषः। 
ति धरणिः॥ रक्तेच्चुः। श्योनाकप्रमेदः। 
इति राजनि ण्टः ॥ ( रक्तवर्े, त्रि । यथा, 
कुमारे । १।। 

“न्धस्तातच्तरा धातुरसेन यत्र 
भूव्नत्वचः कुष्ञरबिन्दुभोग्णाः ४१) 

पु,(गोख एव । खार्थे कन् ।थोणाक- 
। इत्यमरः ॥ 

श्लो, (शोणा रक्तवर्णा 
भिण्टिका ।) रक्तसेरेयः । इति राजनिघ र्टः॥ 

स्तो, (शोणा रक्तवर्णा, किण्टौ ।) 
कुरुवकः। कण्टकिनो । इति राजनिघ खटः ॥ 

ओचना, सनो, शोकोत्यादना । शोचि णिङन्तात् ोणपतः, पु, (शोणवत् रक्तानि पत्राणि यस्य ।) 
इनप्रत्ययान्ताट्ात्प्रत्ययनिष्यन्ना । इति संचिप्त 

। जोषि, (चान 7. [स्]क्रो,(च्यत्यनेनेति। शच + “अचि- 
वि ।"उखा ० २।१०९ इति इसिः ।) 
प्रभा । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते 1 २।१५।२६) 

“तदिश्वगुव्वधिक्तं भुवनेकवन्द्य' 
दिच्छं विचित्रविबुधाग्राविमानगोचिः॥") 

ओचिष्कं शः पु (शोचींषि कशा इव यस्य । नियतं 
समासेऽनुत्तरपदख्धस्येति षत्वम् ¦ ) रग्निः । 
चित्रकठच्तः। इत्यमरः ॥ (कचित् वा्लिङ्गो- 
$पि । तथा, ऋम्बेदे । १।४५। ६ । 
“शोचिष्केश पुरप्रियाग्ने हव्याय वोद्धघे ।” 
“शओोचिष्कंथ दीतिरूपकेशोपेतम् ।* इति 
लद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

 शोच्यकः वि, अवरः । द्रः! इति शब्टमाला 
शोटोययै, क्तौ, वयम् । इति शब्दरब्रावली ॥ 
ओढः, वि, मूखंः । अलसः! इति मेदिनो ॥ 
५ । नोचः। पापरतः । इति शब्दश््रा 

ओण, ऋ गतो । वरे । इति कविकल्पदुमः ॥ 
(भ्वा०-पर ° मक ° -वरं रक ०-सेट् ।)वणंख्च इ 
रक्ञोभावः। भोखति सव्यः स्यायम् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

ओं, क्रो, (शोशतीति । शोष वर्थे + पचाद्यच्) 
स । सधिरम् । इति राजनिषं र्टः ॥ 

रक्तपुननव। । इति राजनि ण्ट: ॥ 
पोणपद्मकं, कौ, (ओं रकवै पद्मकम् ।)रज 
कमलम् । इति राजनिध खटः; ॥ 

गोणयुष्यकः, घु, ( शोणं पुष्पं यस्व । कन् । } 
कोविदारः) इति राजनि ण्ट: ॥ 

शोणपुष्पो.खो, ( शोणवत् पुष्यमस्थाः । ङेष् ।) 
सिन्दूरपुष्यो । इति राजनिघं खटः ॥ 

शोणरन्न , क्रो, ( शोणं रक्षवयो रब्म् । ) पञ्च 
गरागमणिः । इत्यमरः ॥ 

शोणा, चनो, ( शोखो रक्तवर्णोऽसत्यस्या इति । 
अच् ! टाप् ।) शोणवयुक्ता । इति जटाधरः ॥ 
शाकः, पु, ठत्तविशेषः । शोखा इति ख्यातः। 

तत्पस्धायः । श्योनाकःर शएकनासः २ ऋच्छः 
दीर्घं ठन्तः ५ कुट्टः ६ अरलुः 9 स्वथं 
वल्कलः ८ ष्वान्तश्चातव्रवः९ । इति शब्दमाला ॥ 
मश्डुकपणः १ "पच्ोशं; ११नटः १२कटुक्ः१३ 
टुण्डकः १४ शोणकः १५ भरलः १६। इत्य- 
मरः॥ स्योनाकः १७ अरटुः १८। इति 
तद्नोका ॥ 

शोणितं, कौ, (शोण वे + क्षः) ) शोय + 
जातार्थे इतच् वा।) रक्तम्। शत्यमरः॥ 
( यथा, मनुः । ११} २०८ 
शोणितं यावतः पांशून् संग्टह्वाति महोतले। 

तावन्त्यब्ट स्सा णि तत्कत्तां नरके वसेत् ॥") 
तस्योत्पत्तिगंभख्थस्य पश्चमे मासि भवति । इति 

ओषः, यु, (शोण वरे + च् । ) रक्तोत्यलतुख्यः 
वणे: । तत्यद्डायः । कोकनदच्छविः २) इत्य 
मरः॥ रक्रोत्यलनिभः ३। इति शण्द्रव्रा- | रक्षचन्दनम् । इति राजनि पटः ॥ 

सुखबोधः ॥ कुङ्मम्। इति राजनिघ र्टः ॥ 
खितचन्दने, क्री, (शोणितवत् चन्दनम् । ) 
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वलौ ॥ रक्षोत्यलाभः ४। इति जटाधरः ॥ [. ज्ञौ, ( शोषिताख्यं पुरम् । ) बाण 

पुरम्! इति विकाण्डशेषः ॥ 
गिसाद्वयं, क्तौ, ( शोणितं श्राद्वयो यस्य ¦ 

कुङ्कमम् । इति रत्रमाला ॥ 
शोखितोत्पल, क्तौ, (शोणितवत् रक्मुत्पलम् ¦ 
रक्तोत्पलम् ¦ इति केचित् ॥ 

भोणो, सखो, (शोण + “शोणात् प्राचाम् }" ४ 
१।४३२। इति इनैष।) गक्तोत्यलतुख्यटष्या 
स््नो। इति व्याकरणं जटाधर \ { वडव 
षति काशिका ॥) 

शोणोपलः, पं, (शोणो रक्तवणं उपलः }) भाणि 

क्यम्। इति राजनिघ श्ट: ॥ 
शोधः, पं, ( शवलोति । श गतौ + बाइलकात् 
थन् । इत्युणादिहत्तौ उच््वलः। २। ४) 
रोगविशेषः । तत्यब्थायः। शोफः २ खयथुः३ । 
त्यमरः ॥ शोधकः ४ इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 
भथ शोधाधिकारः। तत्र गोधस्य विप्रक्रष्ट 

निदानमादह । 
“शद्धयामयाभक्क्श्ादलानां 
च्षारास््नतोच्णोष्णगुरूपसेवा ! 
दध्यामद्च्छाकविरोधिपिष्ट- 
गरोपदष्टान्रनिषेवणच्च ॥ 
अरशांस्यचेष्टा वपुषो छ्यशएषि- 
मर्म्रोपघातो विषमा प्रसूतिः, 
मिष्योपचारः प्रतिकग्यमणाच्च 
निजस्य हेतुः खयोः प्रदिष्टा ॥" 

शदिवंमनविरेकादि । आमयाः पार्डरोगा- 
दयः। अभक्तं अभोजनम् । भामः अ्रपङ्ञो 
भुक्तस्य रखः। पिष्टगरोपङ्ष्टाव्रं पिष्ट यो 
मरः संयोगजं विषं तेन उपङष्टमदचम् । वपुषा 
शशदिः शोधनादस्य वपुषोऽशोधनम् । मर्मोप- 
घातः दोषक्लत एव न्न यः। दाद्मेतुक्लतस्तु 
मर्मोपघातः भागन्तुजशोधदेतुरेव । विषम 
प्रसूतिः भ्रामग्भंपतनादिना । प्रतिकणं 
वमनादोनां पश्चक््परणाम् । भिष्योपचारः 
असम्यककरणम् । भ्वयथो; शोथस्य । निजस्छ 
भाकोयस्य । सब्रिक्लष्टस्य इेतोर्वातादेः । शत् 
रूच्ोष्णमधुरादि ॥*॥ सन्निक्ष्टनिदानसाद । 
दोषे: पएरथक् इयः स््देरभिघातादिषादपि । 

सर्व्वा हेतुविशेरुस्तु रूपभेदो नवात्मकः ॥*५॥ 
संप्रंपिपूब्बकं सामान्य ल्तणमाडइ । 
“रक्षपित्तकफान् यायुदष्टो दुष्टान् वहिःशिर 
नोत्वा सहगतिस्तेहिं कुयात् तक्लांखसशयम् 
छच्छं धं संहतं योधं तमाइनिष्वयादतः ४ 

समौरवं स्य।दनवखितत्वं 
सोतसेधमुख्ाथ शिराततत्वम् । 
खलोमहषेश्च विवशता च 
सामान्यलिङ्गं श्यथोः प्रदिष्टम् ॥* 

उतृसेधः छन्नतत्वं किं विथिष्टमुत्सेधं भरतः 
ूर्व्वोक्षाब्रिचयात् रक्शपित्तकफवातागां षमु- 
दायात्। संहतं घनम् । तसुत्सेधं भोयमादः 

| रित्वन्बयः ॥ * ॥ तस्य भोधस्य किं स्यादिव्या- 
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काङ्कयामाह। श्रनवस्थितत्व स्यादनियता 
स्थितिः स्यादित्यर्थः । विकित्साव्यतिरेकेणापि | 
निहन्तेः । तच्चानवस्धितत्वं सगौरवं स्यात् । 
गौरवमप्यनवस्थितं स्थात् ¦ भथ च सोक्ेधं 
स्यात् उन्रतत्वमप्यनवखितं स्यादिन्यधः ॥*॥ 
वातिकं शोमा) 

“चरस्तनुस्त्वकपरुषोऽरुणोऽमितः 
प्रसुिदर्षाल्तियुनो निमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोच्रतमेति पौडितो 
दिवा बलो स्यात् शखयधुः समोरणात् ॥” 

चरः सञ्चारो । प्रसुभिः स्पर्यास्नता  इर्षोऽत 
भ्विनिभिनो रोमाञ्चो वा। अर्तिः पीड़ा) 
एतदृथुतः । दिवावलोविक्षतिविषमसमवाया- 
रात् | अतण्वोक्तं चरकेण । 
“खेहोमर्दं नाद्यः प्रशाम्येत स च वातिकः। 
यश्वाप्यरुगवणंः स्यात् शोधो नक्तं प्रथा- 

म्यति ॥**॥ 
पै्तिकमाह। 

“खद्; सगन्धोऽभितपौलरागवान् 
भ्मच्चरस्वं ददषामदान्वितः। 
य उष्यते श्यशरगकिरागक्षत् 
स पित्तथोधो शदाहपाकवान् ॥” 

खष्यते सन्तप्यते । भशदाहपाकवान् श- 
दा्ो यः पाकस्तद्युक्तः ॥ ५ ॥ शचैशिकमाइ । 

“गुरः सिरः पाण्डररोचकान्वितः 
प्रसेकनिद्रा वमिवङ्किमान्दयक्तत् । 
सं कच्छ्रजग्ममप्रयमो निपौडितो 
न चोद्रमेद्राचिवलोकफालसकः ॥१॥ 

इन्दजमाहइ । 

“निदानाक्ततिसंसर्गात् न्नं यः शोधो हिदोषजः॥ 
साज्निपातिकमह । 
“सर्वाक्षतिः सच्िपाताच्छोथो व्यामिथलक्षण 
्यामिख्रलक्षण इत्युक्त सरव्वाक्षतिरिति उक्ञ- 
बातजादिशोथसकललकच्शनियमा्थंम् ॥ | ॥ 
अभिघातजमाइ। 

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदमेदत्षलादिभिः। 
हिमानिलोदध्यनिलेभेन्नातकपिकच्छजेः ॥ 
रमः शकं संस्पर्शात् श्वयथुः स्यादिसर्पवान्। 
भरगोख्ा लोहिताभासः प्रायथः पित्तलच्णः ॥ 
केदः खडगादिना मेदः पाषाणशादिना 
शरादिना नाड़ोन्रणादि च। आदिशब्देन 
गुड्प्रहारादि ग्टद्ते । भज्ञातजेः रसेः \ कपि- 
कच्छज: शूकेः। विसर्पवान् प्रसमरणशोलः। 
पित्तलक्षणः पेत्तिकशोयलक्तणणः ॥१॥ विषलः 
माड । 
“विषजः सविषप्राणिपरिसपणमूव णात् । 
दश्टदन्तनख।वातादविषप्राणिनामपि ॥ 
विस्मृ शक्रोपइतमलवदस्त्रसंकटात् । 
विषह चानिलस्मर्शात् गरयोगावच्णंनात् # 
खदुखलोऽवनम्बो च शोप्रो वहशजाकरः ।” 
परिषपख शरोरोपरि सच्चरणम् । दं षादिगुणो 
छतः दन्तावलो । चौं ह इति लोके! दन्ता 
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शोथ 
श्रग्र भवाः! भ्रविषप्राणिनामपौत्यनेन 
दन्तनखानां खभा वादेव सविषत्वमुक्तम्। किन्तु 
सर्पादिविषं मारकं भवति) श्रविषप्राणिनां 
दंष्ादिविषं शोधव्यधादि करं भवतोति विशेषः 
विणमू तर त्यादिविडाद्यपतं मलिनच्च यस्तम् 
तथा स्रः सं माजंनोनिः्िप्तो धल्यादिःतेषां 
सम्पर्कात्। मरयोगावचुशंनात् गरः संजोगजं 
विषं तस्य योगो यस्य तेन वस्तुनावधननात् । 
वलम्बो लम्बमानः। भ्रयमप्यागन्तुजस्तथापि 
सामान्यागन्तुजणोधविकिल्छातोऽस्य विशिष्ट- 
चिकिख्छाभिधानात् पृथकं पठिनः ॥ * ॥ 
यत्र खिता दोषा यच शोथं कुव्व न्ति तदाद । 
“दोषाः श्वयथुमूं हि कुर्वन्तपामाशये खिताः। 
पित्ताशयस्था मध्यं तु व्चस्थानगतास्वधः ॥ 

कछत्सख' देडमनुप्राप्ताः कुयः सरव्वसरं तथा ।* 
कटं उरःप्रथत्यदम्। मध्ये पक्ाशयमध्ये। अघः 
पक्ताशयादशधः ॥५ उपद्रवानाह । 
“श्वासं पिपातता छर्िशच दौबल्यं ज्वर एव च । 
यस्य चान्नं सचिर्नास्ति शोधिनं तं विवजयेत्॥” 
काष्ट साध्यत्वादिकमाइ । 
“यो मध्यदेशे यथः स कष्टः सव्व गञ्च यः। 
अर्चा ऽरिष्टभूतख्च यो परिसर्पति ॥ 
मध्यदेगे उरःपक्ताशयमध्य । सव्वं गः सकल- 

शरोरभवः। सर्व्वज इति पाठे साच्रिपातिकः। 
अर्वाङ श्रईनारोष्व राकारे। यस्व परिसर्प- 
लौति पुरुषविषयम् । तथा च । 
“ऊददमामौ नरं पदड्धयामधघोगामो मुखात् 

च्तरियम्। 
उभयं वस्तिसंजातः शोथो इन्ति न संशयः॥ 
ऊषंगामौ सुखगासो । तथा च तन्त्रान्तरे । 
“पादप्रहत्तः ्र्थुनथां यः प्राप् यान्सुखम् ॥ 
इति ॥ ख न शिष्यतोति शेषः! भरधोगामो 
पादगामौ । तथा च तन्त्रान्तते । 
“स््ौणां वक्ञात् पदं याति वस्तिजख न 

सिध्यति ।” इति ॥ 
उभयं नरं नारौश्च ¦ अपरञ्च । 
“श्रनन्योपद्रवक्ततः गोधः पादसमुलितः। ` 
पुरुषं इन्ति वा नारो सुखजो वस्ति जो इयम्” 
अयमथः । पादसमसुल्ितः पादाभ्यासुल्ितो 
सुष्डगामोति यावत् भोधः पुरुषं इन्ति ख किं 
विथिष्टः थनन्योपद्रवक्षतः। शोफादन्ये 
$नोसारग्रहस्यशंःप्रभतयः तेषासुपद्रवैः खतः । 
तदुपद्रवेण जात इत्यथः । न भ्रन्योपद्रवक्लतः । 
अनन्योपद्रवक्ततः । अर्थात् खहेतुभिरेव जातः 
शोथव्याधिरेव तु पुनम्खजः मुखाल्नातः पद 
गामौति यावत् नाशं हन्ति , सोऽप्यनन्योप 
दरवज्ञत एव । वस्तिजः इयं पुरुषं नारो इन्ति 
सोऽप्यनम्योपद्रवक्लत एव ४१॥ अथ शोथस्य 
चिकिच्धा। 
“शरो पुनर्नवेरण्डपश्चमूलोशतं जलम् । 
वातिके श्डयधौ यस्तं पानाहारपरि ग्रहैः ॥*॥ 
पटोखविफलारिष्टदार्व्वीक्षथः खगुगगुलुः । 
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हन्ति पित्तज्षतं शोथं ठष्णाज्चर समन्वितम् ॥५॥ 
ख.कन्तोरभाविताः छष्णा पथ्या मूत्रेण वा युताः 
योजिताः शमयन्याश शोथं श्चे्रससुखितम् ॥ 
भिखे मिखक्रियां कुयात् मव्वजे सर्व्वमेव हि। 
विस्वपव्रसं पूतं शोषणं विभवे पिवेत् ।५॥ 
शोघे त्वागन्तुजे कुात् सेकलेपादिशौतलम् 
भल्लातक्वा इरेच्छोधं सतिला क्ष्णख्त्तिका । 
महिष्यो नवनौतच्च लेपाहग्धतिलान्वितम् ॥* 
अव्र दुग्धः महिष्या एव । यत श्राह ।. 
महिषोच्चोरसं पिष्टेन वनोतसमन्वितैः । 

तिलैलिं्तः समं याति शोथो भन्ञातकोलिितः ॥ 
यष्टिदुर्धतिलेर्लेपो नवनोतेन संयुतः ! 
शोथमारस्करं इन्ति चुः शालदलस्य च ५” 
विषजशोधचिकिन्सा तु विषचिकिख्छायांद्रटव्या 
चथ सामान्यचिकिच्ा। 

“पथ्या निशा भाग्यं खताग्निदारववी- 
पुनर्नवा दार महौषधञ्च । 
क्राथं प्रपौयोदरपाणिपाद- 
सुख्धागतं इन््यचिरेख शोथम् ॥” 

इति पथ्यादिक्राथः ॥*॥ 
फलविकोडवं काथं गोसूत्रेणेव साधयेत् । 

गोमूतरेणापि कुवैत सुखोष्णं नावसेचनम् ५१॥ 
पुननेवा दारु शर्ट शिग्र : सिद्ठायकस्तथा । 

सुष्ठोष्णोऽयं प्रलेपः सव्यंशोधद्त् ॥ 
शुडाद्रकं वा गुडनागरं वा 

गुडाभयां वा गुडपिष्य्लो वा 

गुडात् पलचयं भ्राद्चं खङ्गवेरं पलत्रयम् । 
शङ्जेरखम। छष्णा लोइविट्तिलयो न ॥ 
दुशमेतत् समुदषटं 

इति गुड़ादिवटिका # 
<मानकक्षाथकर्काभ्यां तप्रस्थं विपाचयेत् । 
एकलं इन्दजं शोथं व्रिदोषञ्च व्यपोहति ॥” 

इति मानकष्टतम् ॥ 
“अष्कमूलवर्षाभृदाशराच्रा महौषधः । 
पक्मभ्यश्नात्तेलं सशूलं श्वयथुं हरेत् ॥” 
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शोधनं 
` शष्कमूलकतेलम् । इति शोधाधिकारः । इति 

भावप्रकाशः ॥ 
शोधकः, घु, ( शोथ एव ) खाये कन् । ) शोधः । 
इति शब्दरब्नावले ॥ 

ओधच्नौ, स््नौ.(शोधं इन्तौति । इन् + “श्रमनुष्य 
कत्ते च ।*२।२।५३ । इति टक् । ) पुननेवा । 
इत्यमरः । शालपर्णो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
शोधनाशके, वि ॥ 
शोथजित्, पुं, (शोधं जयतति । जि + क्किप् ।) 
भक्ञातकः । इति विकाण्डओेषः ॥ 
शोधजिद्यः, घं, ( शोथे जिश्चः कुटिल श्व । 

१४१ 
शोफ 

कात्यायनः। 
“शोधयेत् पूव्यैपचन्तु यावद्नोत्तरदंनम् । 
उत्तरेशावङदस्य निहठत्तं शोधनं भवेत् ॥* 

इति व्यवडारतत्वम् ॥* ॥ 
अर्कस्य हरणम् । यथा,-- 

भाज्यादरः शुध्यति यद्गुखः स्या 
दन्त्यात् फलं तत् खलु भागडारे । 
समेन केनाप्यपवत्ता हार- 
भाज्यौ भजा सति सम्भवे तु ॥ 

इति लोलावतौ ४ 
ह शद्दिशष्दे दरष्टव्यम् ॥ 

लच्नाशकत्वात् ।) पुननवा। इति चिकाण्ड- । पं, (गोधयतौति । शध + शिच् + स्थः 
ओषः ॥ | निम्बूकः। इति राजनिषेष्टः ॥ 

ओथद्ृत, पु, ( शोथं इरति नाशयलोति । इ + भोघनः, वि, (शोधयतीति । शष + चिच् + स्थः।) 
क्किप् । ) भल्लातकः । इति रव्रमाला ॥ शोफ 
डारके, चि॥ 

शोधनं, ज्ञी,(शोधयतोति । घ + णिच् + स्यः ) 
कङ्नछम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( शुध + भावै 
च्युट् । ) शौचम् । इति शघधातवर्धद शनात् ॥ 
(प्रायचित्तम् । यथा, मनुः । ११। १६१। 

““श्रमोज्यमव्रं नात्नव्यमातसनः हिमिच्छता । 
अन्नानमुक्तन्तृ्ताय्यं शोध्यं वाप्याशु शोधनेः॥") 

। इति शब्द चन्द्रिका ॥ कासोखम्। इति 
. राजनिर्घण्टः ॥ विदिताविदहितमासादिविचा- 

र्शम् । यथाः 

“सूय ग्रहशकालेन समनो नास्ति कञ्चन । 
तव्र यद्यत् क्तं सव्वमनन्तफलदं भवेत् । 
न मासतिधिवारा दिशोघनं स्य्धपर्व्वंशि ॥ 

शदिकारकः । यथा,-- ` 
"मदहाखान्तपनः शद्धा तप्क्तच्छरस्तु पावनः । 

जलोपवासकच्छरस्तु ब्रह्मकूचस्तु शोधनः ॥* 
इति प्रायचित्ततत्वष्टतविष्ठामित्रवचनम् ॥ 

यथा च। 
“तेल तेन्धवयच्याहनिम्बपचनिशायुगेः । 
व्रिहद्घनयुतेः पिषेः प्रलेपो त्रणशोधनः ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
शोधनो, सनो, (शोध्यतेऽनयेति। शध शौचे + 
रिच् + करणे स्थट्! छङगेप । ) संमाञ्जैनो । 
इत्यमरः ॥ तास््रवक्नो । नोलौ । इति राज- 
नि र्टः ॥ 

शोधनोबोजं,ललो,(शोधन्धा वौजमिव बोज'यस्य |) 
श । इति राजनि ण्डः ॥ 

इति मलमासतत्त्वम् ॥ * ॥ (भोधनौयः, वि, भोधितव्यः । भोध्यः। शधधातो 
धातुनिर्होषोकरणम् । यथा, 

 “पत्तलोक्लतपव्राणि देखो वद्कौ प्रतापयेत् । 
निषिश्चेत्तपततप्तानि तेलचक्र च काचक ॥ 
गोमूत्रे च कुलल्यानां कषाये तु विधा विधा। 

` एवं हेतः परेषाच्च धात्नां शोधनं भवेत् ॥५॥ 
ब्रणादिपरिष्करशम् । यथा,-- 
“व्रणस्य त्ववि शुदस्य क्राथः शृदिकरः परः। 
पटोलनिम्बपव्रस्य सव्ववरैव प्रयुज्यते ॥ 
वातिके दशमूलानां चोरिष्शां पैत्तिके ब्रषे । 
आरग्वधादेः कफजे कषायः शोधनं हितम् ५" 
अपिच 

 “अष्टनेनांशरषेण चतुर्येनादकेन वा ! 
 शरधवा क्रायनेनेव सिदमुष्णोदकं वदेत् । 

श्ेश्ामवातमेदोच्न वस्तिशोधनदौपनम् ॥* 
इति च भावप्रकाशः ॥ #॥ 

लिख्ितपव्रादेः प्रमाणोकरणम् । यथा । लेख्य- 
` भोधनमाह कात्यायनः 

“खहस्तलेख्यसन्देहे जोवतो वा तस्य च । 

रनोयप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ ( यथा, कथासरित् 
सागरे । ५२।१४१। 

भुक्त' मया तदब्रं यत्शोधनौयं मयापि तत्॥ 
शोधितं,वि,(शोध्यते स्मेति। शध + शिच + क्षः 

। । संख्ष्टम् २। इत्यमरभरतौ ॥ अपि च। 
“व्यच््रमे केशकोटादि शद संखष्ट शोधिते ॥* 

इति शब्द्रन्रावलो ॥ 
अपनो तमलम् । तत्पयायः। निनिक्नम् २ 
अष्टम् २ निःशोध्यम् ४ भनवस्करम् ५। 
इत्यमरभरतौ ॥ 
शोफः,पु,( गतौ । बाहइलकात् फः ।) शोधः। 
इत्यमरः ॥ ( यथा, सुखुसे । १। १४। 

““ तद्दृष्टं शोणितमनिद्ियमाः कष्डशोफ 
रागदाइपाकवेदना जनयेत् ॥*) 
शोफन्नौ, सनी, ( शोफं हन्तीति । इन् + टक् । 
इनेप्। ) शालपर्णो । रक्तयुनर्नवा । इति राज 
निच खटः # 

तत् खरहस्तक्तैरन्यं : पतरस्तज्ञेख्यनिशेयः ॥** (शोफनाशनः, पं, ( शोफं नाशयतीति । नश्च + 
विश्हलिखितस्य शदो करणम् । थथा । तच्छ 
धनसाद्ध तः। 

णिच् + ख्यः ।) नोलच्चः। इति राजनि णटः॥ 
भौधनाश्के, वि ॥ 

न्व नाधिकं पूव्वपक्तं तादडादौ विभोधयैत् । 
न द्यादुत्तरं यावत् प्रत्यर्थी सम्यसन्निधौ ॥ 
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पोफ्त्,पु,(योफं इरतोति। इ + किप् ।)भक्ञा 
तकः । इति भावप्रकाशः ॥ शोधद्वारफे, जि ॥ 

मसिकाद्यपनयनेन क्तशोधनबव्यव््नादि । तत्प 

शोभाद्च 
नं, क्तौ, ( शोभते इति । शभ +स्वुः । ) 

पश्मम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ ( म + भाष 
खट् । शुभम् । यथा, भागवते । ५। १९ ।२९। 

“अरहो वतेषां किमकारि शोभनं 
प्रसत्र एषां सिदत खयं इरिः ४") 

शोभनः, प, (शभ + च्यः।) ग्रहः! इति धरशिः॥ 
विष्कश्चादिसप्तविं शतियोगान्तगं तपश्चमयोन 
दति मेदिनो ॥ तत्र जातफलम् । 

“स्याच्छोभनः शोभनयोगजग्ा 
ठक्लो विपन्तप्रतिलब्धवित्तः । 
खदुत्त र्ारवपुः सुघोर 
संमानयुक्तो मनुजः प्रवोणः ॥ 

इति कोष्टोप्रदौपः ॥ 
;, वि, ( शोभते इति । शभ +ख्युः। ) 

सुन्दरः 1 इति मेदिनो ॥ अरस्य पयायो सनोज्र- 
शष्ट् द्षटव्यः॥ 

नकः, प, (ओोभते इतिः शएभ + स्थः । सत 

कन्। ) शोभाच्ननहत्तः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
शोभनशब्दकारके, ति ॥ 

, स्मो, (शोभन + टाप् ।) हरिद्रा । गोरो- 
चना । इति राजनिघंर्टः ॥ 
भा, सनो, शोभन्तेऽनया। (शभ +करण्े 

घञ् । टाप्!) दौपिः। तत्पय्यायः । कान्तिःर 
द्युतिः३ छविः । इत्यमरः ॥ ब्युतो ५ इवो९ 
ति तरीका ॥ भ्रभिख्या 9 । इति जटाधरः ॥ 
शभाद्भाः<् योः १० मासा ११ भा.१२ 
इति शब्दरल्नावलौ ॥ सुषमा १२ छाया १४ 
विभा १५ दक्प्रिया९६ भानम् १७ भातिःशट 
कमा १९ रमा २०। इति राजनिण्टः ॥ 
तस्या लचणम् । 
“सा शोभा रुपभोगादैयंत् स्यादङ्गविभूषथम् 
शोमेवकान्तिराख्याता मग्भमथाप्यायनोब्युलाह" 

इतयच्जुलनोलमणिः ॥ * ४ 
मोपौविगेषः । यथा,- 
"ृष्टस्त्व शोभया गोप्या युक्षखन्दन कानने । 
सदो मच्छब्टमा्रेण तिरोधानं कतं तवया ४ 
शोभा दें परित्यज्य जमाम चन्द्रमण्डलम् ¦ 
ततस्तस्याः शरोर ग्ध तेजो बभूव इ ॥ 
संविभज्य त्वया दत्तं हदयेन विदूयता । 
रत्राय किञ्चित् सखरणाय किञ्िक्णिवराय च॥ 
किञ्चित् स्नोणां मुखान भ्यः किञ्चिदलाय 

किचन) 
किञ्चित् किशलयेभ्यख पुष्येभ्यञ्चापि किन # 
किञ्चिचन्दनपङ् भ्यस्तोयेभ्यखाःपि किञ्चनं ¦ 
किञ्चित् फलेभ्यः शस्येभ्यः सुयक भ्यख किञ्न्। 
किञ्चिब्रूतनवस्तं भ्यो दुग्धं भ्यथापि किञ्चन ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं प्रकति खण्डे < अध्यायः ५१४ 
इरिद्रा । गोरोचना । इति राजनि श्ट; # 

शोभाच्ञनः, पुं, (शोभं रुचिरं च्ञनं यस्मात् ।) 
हच्तविशेवः ¦ लिना इदि भाषा। तत्पथायः 
शियः २ तौचूछगन्धकः२ भक्तौवः४ मोचकः५। 
इत्यमरः ॥ तो खगन्धः ६ भुतोख्छः ७ धम- 



शोषः 
पक्षः रु खेतमरिचः<। इति जटौधरः ॥ 
लौः? ° गन्धः११ गन्धकः१२ काछ्लोवकः१३ 
श्वास्षौवः १४ शभाच्ञनः १५ सी त्तहारो १६ 
ट् विशनाशनः १७ शति शब्द्रल्नावलो ॥ 
कष्णगन्धा१८मूलकपर्णो १९. इति रंब्रमगला ॥ 
नौलश्िभ्रः २, जनप्रियः २९ भुखमोदः २२ 
छष्णाशिग्र : २३२ चच्तुष्यः२8 रुदिराच्ननः २५। 
अश गुणाः । तौच्त्वम् । कटुत्वम् ¦! खाद्- 
त्वम्। उत्वम्) पिच्छिलत्वम्। जन्तुवाता्तिं- 
शूलनाथित्वम्। चच्जुहिलत्वम् । रोचनत्वञ्च । 
इति राजनि र्टः ॥ चपि च, 
भोभा" नः कटुस्तिक्षः शोधविद्रधिगुच्नुत्)” 

इति राजवज्ञभः ॥ 
अन्य ¦ अथ शोभाच्जनः श्यामः श्वेतः रक्ष ¦ 
“्ोभाच्ञनशिग्र तोच्छगन्धकाच्तौवमोचकाः । 
तदोजं शखेतमरिचं मधुशिग्र: मलोहितः ॥ 
शियुः कटुः कटुः पाके तोच्थोष्णो मधुरो लघुः। 
दौपनो रोचनो रूः ्वस्तिक्तो वि दादक्षत्॥ 
संग्राद्यशक्रलो द्यः पित्तरक्ञप्रकोपणः । 
चचुष्यः कफवातप्नो विद्रधिष्वथधुखमोन् ॥ 
मेदोपवौ विषञ्नोहगुस्मगण्डव्रणान् इरेत् । 
भ्वेलः प्रोक्षगुणो न्यो विशेषा दक्डवेत् ॥ 
ओहामं विद्रधिं हन्ति व्रनघ्नः पित्तरक्तज्लत्। 
सधुशिग्र; प्रोक्षगुणो विगेषादोपनः सरः । 
शिग्र वल्कलपव्राणां खरस: परमात्तिष्त् ॥५॥ 
क्त्यं शि जं बोजं सोचूणो ष्ण ' दिषनाथनम्। 
सहश्च कफवातन्न' तच्नस्येन शिरोऽत्तिनत् ॥ 
शिग्र अकं हिमं खादु चच्चुष्यं वातपित्तद्रत्। 

१६२ 

शोकर 
प्रियङ्कनिम्बचिकटु गोमूत्रे णादघरषिंलम् । 
नस्यमालेपनञ्चेव ्ानमुदत्तनं तथा ॥ 
अपस्मारविषोख्रादशोषालच्छोच्वंरापडहम् । 
तेभ्यश्च भयं इन्ति राजदारे च शासनम् ॥* 

` इति मार्ड् १८८ अध्यायः ॥ 
शोषणं,क्तो, (शष् + स्थुट् ।)रसाकष णम् । चोषण 

भाषा । तत्पायः) रसादनम् २। इति 
हेमचन्द्रः ॥ खं हरह्ितोकरणम् । यधा,-- 
“शोषणेन शरोरस्य तपसाध्ययनेन च । 

। पापक्न्छु्यते पापाहानेन च दमेन च ॥* 
इति प्रायित्ततस्वम् ॥ 

शण्टो ¦ इति राजनिर्घण्टः ॥ 
शोषणः, पु(शोषयतोति ! शष + शिच् + ल्युः ।) 
कामदेवस्य बाणविशेषः । यथा,-- 

इति जटाधरः ॥ 

कारके, चरि ४) 
, ज्ञौ, (शोषाय रसाकषशाय समवो 

यस्य । ) पिष्यलोखूलम् । इति राजनिधंर्टः ॥ करो, (शक्रस्य भावः। एक + “वर्शद्दा- 
शोषापहा, खो, (शोषं भपडन्तोति । इन +डः 
टाप् । ) क्लीतनकम्। इति राजनिघं पटः ॥ 
शोषनाशके, ति ॥ 
अ ब्रि,(शष + णिच् + क्षः ।) क्तशोषणः। 

,-- 
“श्तापिर्मचितो येन वातापिश्च महासुरः। 
समुद्रः शोषितो येन ख मेऽगस्तयः प्रसोदतु ॥” 

ब इं शक्रछत् ज्िग्धं इख मदकमिपरणात् ॥" भौकं, क्रो, (शकानां समूहः । शक + ̂ खण्डि- 
अस्य पुष्यगुखाः। 
“शिग्र पुष्यन्तु कटकं तोच्योष्णं खायुशोधतुत्, 
छमिशत् कफवातन्नं विद्रधिद्चोडगुस्पजित् ॥” 
अस्य फलगुणाः । । 
“योभाश्चनफलं खदु कषायं . कफपिन्तन्त् । 
शलङ्ञह्यश्वासगुर्प्हृत् दोपन परम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ ̀ 
अथ रक्तशोभानपश्चायः । 
“सुरक्गो खादुमन्धा च मधुलम्नः छभाच्नः ॥" 

इति रन्तेमाला ॥ 
अन्यश्च । 
“र ् योभा्छने तुख्यौ मधथिषर मधुद्रवौ ।* 

इति धरब्दरब्रावलो ॥ 
अस्य पुष्यगुणाः। 
"“मघधि्रोसत्वकषिद्धितं रक्षपित्तप्रखादनम् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
अन्यत् रक्षथिय् अन्दे द्टव्यस्् ॥ 

शोत, स्तो, वनदरिद्रा । इति राजनि पटः । 
गोषः, पुं, ( शष् + भावै घञ्! शोषनम् । इति 
मेदिनो \ (शअष्यत्यनेनेति । यष् + करणे घञ् }) 
बच्छरोगः । इत्यमरः ॥ तद्रोगस्यौषधं यथा,-- 
“क्वः विकटुकष्धैव कर देवदार द। | 
मञ्जिष्ठा ज्िफंरा वेतः धिरौघो रजनोहयम् | 

कादिभ्ब्च।”४।२।४५) इत्वम् । ) शुक 
गशः। इत्यमरः ॥ स्लोखां करणम् । इति 
मेदिनो ॥ 
^ कतौ, ( शकरस्वेदमिति । शूकर + 

, | अण् । ) तोर्थविरेषः । यधा,-- 
वराद उवाच । 

“शु मे परमे गुह्यं यत्वया परिष्च्छितम् । 
मम चेलं परद्धेव शं भागवतप्रियम् ॥ 
परं कोकामुखं स्थानं तथा कुलास्कं परम् । 
परं शौकरवं स्थानं सवसंसारम्रोक्षणम् ॥ 
यच संख्या च मे देदि छुदतासि रसातलात् । 
यत्र भागोरयो गङ्गा मम शौकरवै खिता ४ ` 

धरस्धुवाच। 
केषु लोकेषु यान्तो शोकरे चे खता; प्रभो ! 
किं वा पुं भवेत्तत्र खातध्य पि्षतस्तथा ॥ 
कति तौ्था विशालाक्त ¦ सेच शौकरवे तव । 
धरपसंस्थापनार्घाय तदिष्णो ¦ वक्षमहंखि ॥ 

वराइ उवाच । 
शु तत्त्व नमे टेवि ! यच मां परिषच्छसि। 
कांगतिंतै प्रपद्यन्तं मरा शौकरवे सताः} 
तेषां ख्रानस्य ते पण्य गतस्यैव सतस्य वा । 
तच्च यानि खलोयानि मम् संखानमंख्छिवाः॥ 
खख पुष महाभागे मस वेदेषु शन्दरि । 

इति मलमासतत््वम् ॥ [भौचं, क्रो, (शएचेरभावः । एवि + ' इगन्ताच्च खु 

शोच 
प्राभ्रवन्ति महाभागे गला शौकरवं प्रति ४ 
दश पूर््वापरांखापि भ्रयरान् सक्ष पञ्च च । 
खगं गच्छन्ति ते तत्र ये मुतास्तेषु जन्तवः ॥ 
गमनादेव सुश्रोणि ! मुष्ठस्य मम दर्थनात्। 
सप्तजन्मान्तरे भद्र जायते विपुले कुले ॥ 
घनधान्यसदेषु रूपवान् गुणवान् शुचिः । 
मडक्तच्चैव जायेते मम कमपरायणः ॥ ` 
एवं वै मानुषो भूत्वा ्रपशाधविवव्जितः । 
गमनं तस्य च्चेचस्य मरणं तत्र कारणम् ॥ 
ये ख्तास्तत्र सुखोणि चेत्र शौकरवे मम। 
शङ्कचक्रगदापद्च चतुङस्ताचतुभृजाः । 
त्यक्ता कलेवरं तूणं मम लोकाय गच्छति ५” 
दूति वाराहे भौकरतौ्थमादहातेय भ्ादित्यवर- 
प्रदानग्टश्रजम्बुकोपाख्याननामाध्यायः # 

“उक्माटनः शोषणश्च तापनः स्तश्भनस्तथा !” ,क्ौौ,(गक्तिकायां भवमिति । शक्षिका 
+ टक् । ) सुक्ता । इति राजनि र्टः ॥ 

श्योनाकठच्चः । इति भावप्रकाशः ॥ ( गोषण- भोक्त यं, को, (शक्तौ भव॑भिति । शक्ति + दक }) 
सुक्षा । इति राजनि टः ॥ शक्तिसम्बन्धिनि, 
ति॥ 

दिभ्यः खज. च ।*५।९१।१२३। इति चज }) 
शक्तता यथा-- । 
"पलितं जरसा शौक्तंग कैशादौ विससा जरा" 

इत्यमरः ॥ 
(यथा, बृहत्मंहितायाम् 1 ४।३। 

““त्यजतोऽक तलं शशिनः 
पश्चादवलम्बते यया शौक्ताम् ४") 

परव्बात् ।*५। १। १३१ । 'इत्यर् \) चिता । 
शचित्वम् ! शदिः । तस्य लक्षणादि यथा, 
“श्रमच्यपरिडारस्तु संसगंखाप्यनिन्दितेः। 
स्छधम्ं च व्यवस्थानं भौचमेतत् प्रकौत्तितम्॥* 

इ्येकादशोतच््वं बुहस्पतिवचनम् #. 
अन्यच । 
“सव्व लामेव शौचानामर्थशौचं विथिष्यते । 
योऽथौरदैरणचिः शौचा खटा बारिया 

सव्व भूतदयाभौचं जलभौचन्तु पञ्चमम् ॥ 
यस्य त्यश्च भौचञ्च तस्य खर्गो न दुलभः ॥* 

दति गाश ११०अध्यायः ॥ 
अरपिच। | | 
“यावता शुदि मन्यं त तावच्छौचं समाचरेत् । 
प्रमाणं शौचसंख्याया न शिष्ेरुपदिभ्यते ॥ 
शौचन्तु दिविध प्रोक्त बाद्यमाभ्वन्तर तथा} 
खत्नलाभ्यां स्मृतं बां भावद्चिरवास्त- 

रम् ४" । 

इति गाङ् २१५ अध्यायः॥ 
पादादिशौचगुणा यथा.-- 
“मेध्यं पविच्रमायुष्यमलच्छोकलिनाशनम् 
पादयोमंलसर्माणां शौचाधानमभी चः ४" 

दूति रजव्गभः ॥ 

न 



शोच 
अपिच) 
““उदताग्धोखत्तिकाभ्यामिलय' नारद यत्नतः । 
लोकगे ततः कुयात् भौचं सू वरपुरौषयोः ॥ 

इति पाद्चोत्तरखखण्डे १०९ अध्यायः ॥ 
प्रसङ्गा भौचच्चाव्र लिख्यते । 

व्यास उवाच । 
“द् शाहं प्राइुरशौचं सपिष्डं षु विपञितः। 
खतेषु चाध जातेषु ब्राह्म णानां दिजोत्तमाः ॥ 
नित्यानि चैव कम्याणि काम्यानि च विशेषतः 
न कुादिदितं किचित् सखाध्यायं मनसापि च| 
शचोननिधनांस्वन्यान् शालाग्नौ हावयेदिजान् 
शष्काननेन फलेव्वापि वै तानाजुडयात्ततः ॥*॥ 
न स्मृशेयुरिमानन्यं न च तेभ्यः समाइरेत् । 
चतुर्थे पञ्चमे वादि शंस्य: कथितो वधेः ॥ 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शो न प्रदुष्यति । 

सूतिकाञ्च व वव्नयित्वा न्णां पुनः ॥ 
दशां निगणे प्रोक्मशौचं चातिनिगषे । 
एकदितरिगुखयुक्तं चतुस् 1कदिनेः शएचिः ॥ 
दशाषात्त परं सम्यगधोयोत जुद्धोति च । 
चतुरे तस्य संस्पशे मनु: पराह प्रजापतिः ॥१॥ 
क्रियाहोनस्य मूखंस्य महारोगिण एव च । 
यथेष्टाचर णस्या इम्पर णान्तम शौ चकम् ॥५॥ 
विरावं दशरात्रं वा ब्राह्मणानान्तु शावकम् । 
प्राक् संस्कारात् विरावं स्यादस्मादूद दशा- 

इकम् ॥ 
छनदिवार्षिंके प्रेते मातापिवरोस्तदिष्यते । 
चिरात शचिस्वन्धो यदि द्यत्यन्तनिगुणः ॥ 
अआदन्तजातमरथे पित्ोरेकाहमिष्यते । 
जातदन्ते विरावं स्यादयदि स्यातान्तु 

निगणौ ॥ 
भ्रादन्तजननात् सद्य धराचडादेकरातकम् । 
वरिराव्रमौपनयनात् खपिख्डानामुदाष्तम् ॥ 
ज्ञातमावरस्य वालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । ̀ 
शख;शौचं सपिण्डानां कन्तव्यं सोदरस्य च ॥ 
ऊर दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः । 
अधो टन्तजननात् सपिण्डानामभौचकम् ॥ 
पका हं नि्गुणानान्तु चुडादृदवै विराव्रकम् । 
शअदन्तजातमरणं सश्चवेद यदि सत्तमाः ॥ 

` एकरात्रं सपिण्डानां यदि तैऽत्वन्तनिर्गणाः। 
 ब्रतादेशात् सपिण्डानामव्वाक् खानं विधोयत। 

खब्दंषामेव गुणिनामूष्न्तु विषमं पुनः ॥*॥ 
अर्व्वाक् षरमासतः स्लोणां यदि स्याद्र्भ संख्वः। 
तदा मासखमेस्तासामभौचं दिवसैः स्मतम् ॥ 
अतुऊदंन्तु पतने स्तोणां स्यादशरा्रकम्। 
सद्यःशौचं सपिण्डानां गभंखावाच्च वा ततः ॥ 

 मभैच्ुतावद्धोरा रं सपिर्डं ऽत्वन्तनिर्गुशे । 
 यथेष्टाचरणे न्नातौ बिराव्रमिति निचयः ॥५॥ 
` यदिस्यात् सूतके सूतिभीरणे वा तिर्भवेत् । 
 शेषेरेव भवेच्छुचिरहःश षे विरा त्रकम् । 

मरणोत्प्तियोगे तु मरणाच्छदिरिष्यंते ॥ 
अवहविमदाशौ चसू॑चच तेन शुध्यति । 
श्रथ चेत् पञ्चमो राविमतोत्य परतो भवेत् । 

३५० 

१४३ 

शोच 
्रघषठदिमदाभौचं तदा पूर्वेण शुध्यति ॥५॥ 
देशान्तरगतं खुत्वा सूतकं शावमेव तु। 

तावदप्रबतो मर्त्यो यावच्छेषः समाप्यते ॥५॥ 
अतोते तके प्रोक्त सपिर्डानां विरातकम् । 
तथैव मरणे खरानमूषव. संवत्सराद् यदि ॥ 
वेदाथविदधौयानो योऽग्निमान् त्तिकर्षितः। 
सद्यःभौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सर्व्वदा ॥ 
स्तो णामसंस्कतानान्तु प्रदानात् परतः सदा । 
सपिर्डानां विरावं स्यात् संस्काराद्वत्तरेव च॥ 
अतस्तदत्तकन्यानामशौचं मरणे स्म तम् । 
ऊनदिवर्षा अरणे सद्यः शौचमुदाद्तम् ॥ 
रादन्तात् सोदरे सदय भाचौडादेकरातरकम् । 
अ प्रदानात् विरावं स्याहशरात्रमदः परम् ॥ 
मातामद्ानां मरणे विराचं स्यादशौचकम्। 
एकोदकानां मरणे सूतके चैतदेव हि । 
पक्तिथौ योनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथैव च ॥ 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरौ सत्रह्मचारिणाम् । 
प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्या दिषये खिति: ॥ 
ग्ट्डे ख्तासु दत्तासु कन्यकासु त्रदं पितुः। 
परपूर्वासु भाास पुचेषु छतकेषु च ॥ 
विराव्रं स्यात्तथाचाययं खभायाख्छन्यगासु च ॥ 
श्राचायपुत्चे पत्रयाञ्च भ्रहोराच्रसुदाहृतम् ॥ 
एकाडं स्यादुपाध्याये खग्रामे योतियेऽपि च । 
विरा्रमसपिण्डेषु खम्डे संस्थितेषु च ॥ 
एकां वा श्वशच्यं स्यादेकराचञ्च- शिष्यके । 
विराबरं खश्रमरणे श्वशुरे चेतटेव हि ॥ 
सद्यःशौचः समुद्दिष्टं सगोतेे संस्थिते सति ॥५॥ 
शध्येदिप्रो दशाडेन दादशाहेन भूमिपः। 
वैश्यः पञ्चदश्चादेन शूद्रो मासेन शुष्यति ॥५॥ 
चचचविट् शूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य वान्धवाः । 
तेषामभौचे विप्रस्य दशाहाच्छदिरिष्येते ॥ 
राजन्यवेश्यावप्येवं होनवर््णास् योनिषु । 
खमेव भौचं कुर्य्यातां विशदयथै न संशयः ॥ 
सर्ववतूत्तमवर्णानां शौचं कुब्धरतन्दरिताः । 
दशं विधिद्टेन खन्तु शौचं खयोनिषु ॥ 
षड रात्रं वा विरा स्यादेकराव्र क्रमे तु । 
वैश्यच्षसियविप्राणां शूद्र ष्वा शौचमेव तु ॥ 
अरचमासोऽथ षड़ राव तरिराब्न दिजपुङ्गवाः। 
शूद्रल्चियविप्राणां वैश्येष्वाशौचमिष्यते ॥ 
षड रात्रं हादशाहच्च विप्राणां वेश्यशद्रयोः । 
अरभोचं चचिय प्रोक्तं करमेण दिजधुङ्गव ॥ 
शृद्रविटस्षचियाणान्तु ब्राह्मे संख्िते सति । 
दशरावेण शदिः स्यादित्याइ कमलोद्धवः ॥५॥ 
असपिर्डं दिलं प्रेतं विप्रो भिं त्य बन्धुवत् । 
अशित्वा च सष्टोषित्वा दशरात्रं ण शुध्यति ॥ 
यद्यन्रभत्ति तेषान्तु बिरार ण ततः शचिः। 
अनदव्र्मज्कव न च तस्मिन् ग्ट वस्तन् ॥ 
सोदरेष्वेतदेव स्यान्रातुरापेषु बन्धुषु । 

दशाहेन शवस्मर्थे सपिख्ड्ेव शुध्यति ॥ 
षड रात्र णाथवा सर्व्वे तिरात्रेशाथवा पुनः। 
अनायस्ैव निर्ध त्य ब्राह्मणं धनवच्जिंतम् ॥ 

खात्वा संप्राश्य तु छतं शुष्यन्ति ब्राह्मणादयः । 

शोच 
श्रवरशच दरं वंमवरं वा वरो यदि ॥ 
अशौचे संस्छयेत् खेहात्तदाशौचेन शुध्यति ॥५॥ 
प्रो तौभूतं दिजं विप्रो योऽनुगच्छति कामतः । 
नात्वा सचेलं स्एष्राम्नि तं प्राश्य विशुष्यति॥ 
एकादात् ्त्तिये शुदिरवेश्यानां स्यात् यैन 

त। 
शद्रे दिनत्रयं प्रोकं प्राणायामशतं पुनः ॥५॥ 
भ्रनखिसच्चिते शूद्रं रीति चेदब्राह्मणः खकः) 
विराव्र स्यादथाशौचमेकाहं त्न्यथः स्मृतम् ॥ 
अखिसञ्चयनादव्गग काह वेश्यशद्रयोः । 
अन्यथा चेव सज्योति््रह्यणे खरानमेव तु ॥ 
अनख्िसञ्धिते विप्र ब्राह्मणो रौति चेन्तदा। 
ख्नानेनेतडवेच्छद्िः सचेलेन न संशयः ॥*॥ 
यस्ते: सदहाशनं कुर्य्याच्छयनादौनि चैव रि । 
बान्धवो वा परोवापि स दशादेन शुष्यति ॥*॥ 
यस्तेषामन्रमश्राति सक्लटेवापि कामतः । 
तदाशौचे निहत्तेऽसौ खानं कत्वा विशुध्यति ॥ 
यावत्तदत्रमश्राति दुभिंक्तोपहतो नरः । 
तावन््हान्वभौचं स्यात् प्रयश्चित्तं ततश्चरेत् ॥ 
दाहादययभौचं कत्तव्यं दिजानामभग्निोति णाम्! 
सपिश्डानान्तु मरणे मरणादितरेषु च ॥५॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सपमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनास्नोरबेदने ॥ 
पिता पितामहाख्चं व तथेव प्रपितामडः। 
जेपभाजशतुर्थाद्याः सापिर्डय साप्तपौरुषम ॥ 
्रनदढ़ानां तथा स्लौणां सापि्डय सासपौरुषम् 
जायानां भत्तसापिष्डय प्राह टेव: पितामहः ॥ 

ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च । 
भिन्रव्णौस्तु सापिच्डय भवेत्तेषां ति पौ सषम् ॥* 
कारवः शिखिनो वैद्या दासौ दारुस्तधैव च। 
दातारो नियमो चैव ब्ह्मविदबरद्धचारिणौ ॥ 
खतिणो व्रतिनस्तावत् सद्यःशौचा उदारता ! 
राजा चंवाभिषिक्तञ्च विप्राः स्धिश एव च ॥ 
यच्च विवाहकाले चं देवयारी तथैव च । 
सद्यःशौचं समाख्यातं दु भित्ते वाप्य॒षद्रषै ॥ 
डिम्बाइवहतानाच्च विद्यता पार्थिवैर्दिजैः। 
सद्यःशौचं खमाख्यातमज्नातिमरणे तथा ॥ 
म्नौ मर्प्रपतने वौराध्वन्यप्यना शके । 
ब्राह्मणा च संन्यस्ते सद्यःशौचं विधौयते ॥५॥ 
नैहिकानां वनस्थानां यतोनां ब्रह्मचारिष्षाम्। 
नाशौचं कौत्ताते सद्धिः पतिते च तथा खले ।। 
पतितानां न दाः स्याच्नान्तयेषटिनास्तिसञ्चयः। 
न चाशरुपातः पिण्डो वा काव्ये अादादिकं 

कचित् ॥ 
व्यापादयेदथात्ानं खयं योऽग्निं विषादिभिः ) 
विदितं तस्य नाशौचं नाग्निरनाप्यदकादिकम्॥* 
अथ कचित् प्रमादेन रियतेऽग्निविषादिभिः। 
तस्याश्ौचं विधातव्यं काञ्चेवोदकादिकम् ।*। 

| जाते कुमारे तदहः कामं कुर्यत् प्रतिग्रम् । 
दिरख्यधान्धमोवासस्तिलावगुडसुषं पान् ॥ 
फलानि पुष्य शयकाद्त लवणं काष्ठमेव च । 
तोयं दधि एतं चौरमोषधं तैलमेव च । 



शोर्डिकः 
अभोचिनां ग्रहाद् ग्रां शष्काब्मेवनित्यशः ॥” 

इति कौं उपविभागे २२ अध्यायः ॥ 
अन्धत् पाद्चोत्तर खण्डे १०९ अध्याये द्रष्टव्यम् ॥ 

ौचाचारः, पु, (शचः भाचारः ।) शदिकम । 
यथा,- 

° शौचाचारकिहटनस्य समस्ता निष्फलाः 
क्रियाः ॥* 

शत्याङ्किकाचारतच्वं ब्रह्मपुराणम् ॥ 
अन्यच । 
“उपनोय गुरः शिष्यं मदाव्थाद्रतिपू्यंकम् । 
बैदमध्यापयेदेनं शौ चाचारांख शिच्तयेत् ॥* 

इति याद्चवस्कयः ॥ 
शौचिकः, प, (शोचं ग्टहादेः एचिता कालत्वे 
नासत्वस्येति। शौच + ठन् ।) व्ंसङ्करविशेषः । 
यथा, 
“केवत्तस्य च कन्धायां शौर्डिकादेव शौचिकः॥” 

इति पराशरपदचतिः ॥ 
शौचेयः, पु, (शौचेन वस्त्रादिशचित्वेन व्यवषर- 
सोति ) शौच + ढक् । ) रजकः । इति शब्द्- 
रद्रावलो ॥ 

शौर, ऋ गर्व्वं । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्बा०- 
पर०-श्रक०-सेट् ।) -चतुेशख्ररो । ऋ, भ्रशु- 
ओौटत् । शौटति वौरः। इति दुर्गादासः ॥ 

शोटोरः, पु, ( शौटतीति । शट गव + | 
कटिपरिभौटिभ्यः ईरन् ।” उणा० ४। ३०। 
दति ईरन् । ) त्यागो । वोरः । इत्यादि कोषः ॥ 
मर्व्वान्विते, चि । इति सिदान्तकौसुखासुणादि 
इत्ति: ॥ (यथा, महाभारते । १२। ८२।४३ । 

“सन्तुष्टः सम्प्रतः सत्यः शौटौरो इ व्थपापकः। 
मन्बवित् कालवित् शूरः समन्त्रं खोतुमति ॥ 

शौटो्ये, क्री, ( शोटौरस्य भावः कमम वा। 
ओटोर + “गुखवचनब्राद्मणादिभ्यः कम्मशि 
च ।*५१।१२४ । इति च्यञ् । ) वौम् । इति 
शब्दरब्रावलो ॥ गव्वैः। गोटोरशब्दात् भावे 
च्थःप्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ 

ओोड ऋ गर्वं । इति कविकल्यदुमः ॥ ( म्बा ०- 
पर०-अक०-सेट् । ) चतु्'शख्रो । ऋ, अश्रः 
शौडत् । इति दुर्गादासः ॥ 

ओोश्डः, वि,(शुण्डायां सद्ये रतः । शुरडा + अस्) 
मत्तः+ . इत्यमरः ॥ ( यथा, महाभारते । ३ 
२२३।११.।. 

“चण्डा शौण्डाख महाशना 
चौरा दुष्टा पलाख वज्नयाः ॥*) 

ओौष्डिकः, पु,(शएर्डा पर्यमस्य । शुण्डा + ^ 
पश्यम् ।”४।४।५१ । इति ठक् ।)जातिविशेषः । 
शड़ो इति भाषा । तत्पर्य्यायः । मण्डदारकः २ |. 
इत्यमरः ॥ शुण्डारः ३ शरौ ४ शुख्डकाः ५ । 
इति थब्दरतावलौ ॥ ष्वजः ६ पानः ऽ पष्य; ८। 
इति जटाधरः ॥ कल्यपालः € मुरालौवौ १० । 
वारिवाखः १६ पानबणिक् १२ ध्वजी १३। 
४,८.८५ १४। इति हेमचन्द्रः ॥ तस्मोत्- 

। "क 

१४४ 
शौनकः 

ततो गान्धिककन्धायां केवत्तादेव शौरिटिकः 
कैवत्तस्य च कन्धायां शौरि कादेव शौचिकः ॥* 

इति पराशरपदतिः ॥ 

(भस ग्टहे भोजननिषेधो यथा, मनुः । ४। 
२१६) 

श्ववतां शौर्डिकानाश्च चेलनिर्नेजकस्य च । 
रष््कस्य कृ शंसस्य यस्व चोपपतिगद्े ॥* 
एषां गेहे नाद्यात् इत्यथः ॥५॥ शखडिकाः 
दागते, बि, । अव्र “शुख्डिकादिभ्योऽख् ।*४ । 
2) ७६ । इत्यण् ॥) 

शौण्ड, [न्]पु, (शुर्डा सुरा एव शौर्डं मद्यम् । 
खा्थे रण् । तत् पश्यत्वेनाख्यस्येति । शौर्ड + 
इन् । ) शौण्डिकः इति शब्द्रब्र\वलो ॥ 
शौर, खरो, (शुरडायां मद्यपाने भवा । 
मत्तानां रुचिप्रदत्वात् । शख्डा + अण् । डप्) 
पिष्यलौ । चव्यम् । इति विश्वः ॥ 

शौखोरः, वि, (जौटतोति। भौट + ईरन् । 
पृषोदरादित्वात् साधुः । )बहङ्कारो । यथा, - 
“शौख्डौरो गचिवि तस्त्न्धो मानो चाइङ्कदुडतः। 
उद्ग्रौव उ्रोऽक्खसो नोचञ्च पिश्नो- 

ऽधमः ॥ 
दति धनच्ञयकोषः ॥ 

शौचोदनिः, पु, (शुद्धोदनस्यापत्यं पुमानिति । 
शद्धोदन + “श्रत इञ् ।* ४।१।९५। इति 
इञ् ।) शाक्यवंशावतोणवृद्सुनिविशेषः । इत्य 
मर शुचमोदनस्व इति मनोषादिः। 
शुद्धोदनो नाम राजा तथाहि। 

“एहोदनो यतो भुङ्के न्यायवत् शदमोदनम् । 
इत्योषभिधानम् 

शडोदनस्यापत्यं शौहोदमिः । बाद्वाद्यत इति 
श्थिः “इति भरतः ॥ 

(शौद्रः, पं, (शुद्धायां भवः । शुद्धा + अश । दादश 
विधयुचचान्तगंतपुचविशेषः। स तु ब्राह्मण- 

(यथा, मनुः । € । ६६० ¦ 
“कानन खृटोढस करतः पौनभेवस्तथा । 
खय दत्तञ्च शौद्र्च षडदायादवागवाः #॥* भौ 

शौनकःःप,(शनकस्यापत्यमिति । नकत + “अच- 
च्ानन्तर्थे विदादिभ्योऽज” । ४ । ९। १०8 । 
दति अचल । मुनिविभिषः । यया,- 
“खपिष्डोकरणादृदै न दद्यात् प्रतिमासिकम् 

शय्यं 
एको द्ष्टविधानेन दद्यादित्याह भौनक्ष; ॥'” 

इति तिष्यादितक्छम् ध 
शौनिकः, (शूना प्राणिव धस्ानं प्रयोजनमस्य । 
शूना + ठक् । ) मांसविक्रयकर्ता । यधा.-- 
श्रेतं सिकःकौटिकख मांमिकः भौनिकः समा)" 

इति जटाधरः हेमचन्द्र ॥ 
सृगया इति शब्दमाला ॥ 

शोभं, क्तो, ( शोभाये हितम् । गोमा +र ) 
₹हरिञख्न्द्रपुरम् । इति विकाण्डयेषः ॥ तत्य- 
यायः । व्योमचारिपुरम् २। इति भूरिप्रयोगः 
( पुरभेतत् शास्वस्य कृपतेरासौोत् । कष्णे नेदं 
विना्चितम् । एतदृहत्तान्तस्तु भागवते ९० 
स्कन्धे 9७ अध्याये द्रष्टव्यः ॥ ) 
ओौभः,पु, (शुभाय हितः । शभ + अर् ।)टेवता 
इति व्रिकाण्डथेषः ॥ गुवाकः । इति शब्द् 
माला ॥ 

शौभनेयः, चि, शोभनसम्बन्धो । शोभनशब्दात् 
ष्णं प्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

:, पु, (शोभाच्नन एव । सार्थे अण ।) 
शोभाच्छनहक्तः । इति भरतदिरूपकोषः ॥ 

कः, पु, ( शौभं व्योमचारि पुरं उपलच्चथेन 
तइदाश्चकरं वस्तु साघनत्वेनास्तास्येति । शौभ 
+ ठन् । ) इन्द्रजालिकः । इति शब्ट्शाला \ 

शौभ्बेयः, चि, (शभा + “शुभ्वा दिभ्यख ।*४ ।१। 
१२३ । इति ठक् ।) शुभ्वाया अपत्यम् । इति 
मुग्धबोधव्याकरणम् ॥ शु सम्बन्धिनि च ॥ 

॥ भौरि, पु, ( शूरस्यापत्यमिति । शूर + इञ । ) 
विषुः । (वथा, ककः 
“तनौयांसं पांश तव चरशपद् रुहभवं 
विरिञ्धिः सश्िन्वन् विरचयति लोकानविकलम् 
वहत्येनं शोरिः कथमपि सहसतेण शिरां 
हरः संचचभ्यं नं भजति भसितोहननविधिम् \”) 
शनेखरग्रहः। इत्यमरभरतौ ॥ ( शुरवंभोय- 
मारे । वसुदेवः । यथा, भागवते ।३।१।२६ । 

“क्रचित् कुरूणां परमः खुद्रत्ो 
भामः स आस्तं सुखमङ्गशौरिः ४" 

बलदेवः । यथा, महाभारते । ५।७।२५। 
“ततोऽभ्बयाद्धोमवलो रौहिणेयं मराबलम् । 
सव्व च्चागमने हेतुं स तचे संन्यवेदयत् । 
प्र्युब्राच ततः शौरिर्धात्तराषटमिदं वच; ॥ 
क्ष्णः । यथा, भागवते ¦ १। १०।३२। 

शूद्रस्येदभिति। अण् । )शूद्रसम्बन्धिनौ, ति, ॥ | “अथ दूरगतान् शौरिः कौरवान् विरा 
( यथा, महाभारते । १२।६२। ४। तुरान् । 

“चाच्चायि वश्यानि च सेवमानः संनिवत्ता दृ चिग्धान् प्रायात् खनगरीं 
ओोद्राणि कल्ाणि च ब्राह्मणः सन्! २ भियः ॥*) 
असि ज्ञाके निन्दितो मन्दचेताः :, | ति, (शूप ~+ ““शूर्णादन्यतरस्याम् !* 
परे च लाके निरयं प्रयाति ५१) ,) ५।१।२६ । दति रज पन्च ठ । 

गोधिका, ्ो, रक्षकङ्गः । इति डेमचन्द्रः ४ | शूर्यपरिमितम् । भू्पशष्दात् ष्णप्रत्ययेन ष्क 
प्रत्ययेन च निष्यत्नौ ॥ 

ङ्गौ, ( शूरस्य भावः कवा) शुर 
ष्यज. । ) धक्तिः। ( वथा, रामाये ¦ ६। 
१५।३। 



शोवस्ति 
सत्वेन वीर्येण पराक्रमेण 
धैर्येण शोण च तेजसा च ॥") 

आरभरौ । इति मेदिनो ॥ 
शौलकं, ति, शरक सम्बन्धि । शल्क शब्दात् व्णप्रतय- 
येन निष्य्म् ॥ 

ओोर्किकः, पु, (शलो भधिक्षतः । शका + ठज ।) 
शर्काध्यचः । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, याच्न- 
वल्क ¦ २। १७६ । 

“जौल्किकेः खानपालैर्व्वा नष्टापद्रतमाद्रतम्। 
अर्व्वाक संवच्छरात् सामो हरेत परतो कृषः ॥") 

ओौक्किकेयः, पुं, विषभेदः । इत्यमरः ॥ शक्किको 
` देशमेदस्ततर भवः शौल्किक्ेयः। ष्णं यः । ताल- 

व्यादिः । इति भरतः ॥ 
शौल्फं, क्ौयाकविशेष । शलफा इति भाषा। 
भूतचतुभ्यां चतुद शशाकमध्यं तद्चणोयम् । 

निरुयाखते 
यथा, ॥ 

 “भरोलं केसुकवास्त कं सर्पं कालच निम्बे 
| जयां 

आलोचीं हिलमोविकाच्च पटुकं शौलूफं 
गुड्चौन्तथा । 

भण्टाकीं सुनिसद्कं शिवदिने खादन्ति ये 
। 

प्रेतत्वं न च यान्ति कार्तिकदिने कष्णे च भूते 

ति, ( श्वापदस्येदमिति। शापद + 

शौष्कलः, पु, ( -शष्कलं पर्यमच्येति । अण् । 

भोष्कलः, वि, (शष्कलोमन्तोति। शष्कलौ + 

.| भोजनभोलः । ् ाग्िघं अश्नाति भामिषाभो 

 ग्ांसमाच्र ऽपि दश्यते । तामत्ति शौष्कलः ष्णः । 
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श्मशानं 

रिच्े त्रिरिति त्रिः त्वतौ भावै दति त्वम्” 
इति तद्धौको ॥ 

अण् 1 ““पादान्तस्यान्यतरस्याम्। *७३।९। इति 
पत्ते एच् । ) श्वापद सम्बन्धि । शञायदशब्दात् 
ष्णप्रत्ययेन निष्यन्नम् । इति सुग्धवोधव्थाकर- 
शम् ॥ (यथा, अनधंराघवे । १। २५। 
“कचित् कान्तारभाजां भवति परिभवः 

कोऽपि शौवापदो वा 
परत्यहेन क्रतूनां न खलु मखमुजो भुच्ञते 

वा इवींषि ॥*) 

शष्कमांसस्य पणशकः । इति मेदिनो ॥ 

अण ।) आमिषाशौ । इत्यमरः ॥ मस्छमांस- 

ग्रहादित्वाखिन्। शष्कलो शष्कमांसे स्या- 

तालव्यादिमून्यमध्यः । शुष्क मांसं लाति इति 
शुष्कलः प्रज्ञादित्वात् अणि शौष्कलः । इति 
विदयाविनोदः। शाष्कलः इति पठः। इति 
सामो ! इति भरतः ॥ 

तिथौ ४” 
इति तिष्यादित्वम् ॥ 

अस्य पञायगुखाः शतपुष्याशब्दे द्रष्टव्याः ॥ 
ओौ्विकः, पु, कंसकारः । क सारि इति भाषा। 
 तत्पर्य्यायः। ताग्बकुटकः २1 इत्यमरः॥ काम. 

2 कांस्यकारः 1 इति जटाधरः ॥ 

तान्िकः ५ ताओक्ारकः ६। इति शब्दरता- 
॥ 

ओव. ज्ञो, (भ्वन् + ““शनः सङ्धोच उपसंख्थानम्।” 
६।४। १४४) इत्यस्य वात्तिकोक्यया भि 
साध । )नः सङ्खोचः। शनो हन्दम्। श्लो 
भवस् इति संचिष्ठसारव्याकरशम् ॥ 

शौबनं, को, (श्वन् + भ्रण ) शुनो भावः । शुनो- 
$चत्यम् । इति सं्तिषसारव्याकरणम्॥ (शनः 
समहः । श्वन् + “खण्डि कादिभ्यख ।*४।२।४५। 
इत्यञ् । कुकुर समूहः । इति व्धाकरणम् ॥ 
शनो मांसम् । इति काशिका ।६।४। १३२ ॥) 

ओोवस्तिकां, ति, (श्वो भवम् । श्वस् + “श्वसस्तुट् ।खोतः, पुं, ( गोतनमिति। ब्7 घज. । ) 
च ।*8। ३।१५। इति ठज तुडागमच । ) 
भाविदिनखायिवन्तु। यथा,- ` 

श्रालम्भरिख् पिशितेनंराणां 
फलेग्रहोन् हंसि वनस्मतौनाभ् । 
शौवस्तिकत्वं विभवा न येषां 
व्रजन्ति तेषां दयसे न कस्मात् ॥” 

इति भद्ध २ सर्गः॥ 
“येषां विभवाः सम्पदः शौवस्तिकत्वं भाविदिन- 
स्थितत्वं न ब्रजन्ति तेषां कस्मात्र दय । श्वो. 
भवः शौवस्तिकः श्वसो भवार्थे कणदिधानाव् 
कणि मनोषादिलरात त्यागमः हारखरेति म् 

ष 37 

वर्गाद्ययुक्ततालब्यादौ । शेषोऽन्तःखादियुक्ष । 

त } च चरणे । इति कविकल्पदुमः ॥ 
(भ्वा०-पर०-भक० वेट् ।} चौ तालब्- 

मकारजावनुखारपञ्चमावित्थादिनियमेऽप्यनयो- 
स्तालब्यादित्वं तदचनस्य व्यभिचौरसूचना्य 
रेन चुलुम्य लोपे इत्यादौनामोषवर्गधेषोप- 
धत्वे सङ्गच्छते । तेन किंपि संयोगान्तलोप 
चलुम् इत्यादि सिद्वम्। किन्तु हौ दन्त्यादो 
इति धातुप्रदोपक्रमदोश्वरौ । तेन इतं खोतति 
इति तश्चत् तमाचष्टे इति जौ जोमंखंति 
डित्वाटिलोपे इतखयति पुनः किंपि अं लोपि 
तस्क इति खिते संयोगादेः सस्व लोपे तक् 
इति केचित् ॥ इर, अच् तत् भ्ोतोत्। 
अञ्च.तत् अशयोतोत् ¦ चर इति सेचनं 
चरणच् । रक्तमाश्ोतति शर इति । इदं 
कवचमञ्चोतीदिति । निथोतन्ते खुतनुकवरौ 
बिन्दवो यावदेते । इति मालत्थां मणकछ्षतानि- 
त्यत्वम् । इति दुगौदासः ॥ 

प्राघारः | इत्यमरः॥ 

\ [न्]ज्लौ, सुखम् । इति सश्थन्दरौकायां | 
भरतः ॥ (शरोरम् । इति निरक्तिः । ३।५॥ 
शवः । इति पुराणम् । भस्य प्रमाणं अमथान- 
शब्दे द्रष्टव्यम् ॥ ) 

, क्तौ, (अजनां अवानां शानं शयनं यत्र । 
गदा, शवानां शयनस्िति} “एषोदरादोनि 
यथोपदिष्टानि ।* ६ । ३। १०६ । इति शव- 
शब्दस्य श्माटेशः शयनशब्दस्यापि. यानशब्द 
श्रादेशः । ) शवदारसानम् । तत्पपरव्धायः । 
पिदबनम् २। इत्यमरः ॥ अतानेकम् २ रेद्रा 

श्मशानं 

क्रौडः 8 टाइसद; ५ इति त्रिकार्शेषः ॥ 
अन्तशय्या ६ पिकाननम् ₹.। इति जटा- 
धरः ॥*॥ तस्य व्युतृपत्ति्यधा,- । 
“श्म शब्देन शवः प्रोक्तः शानं शयनपुच्यते । 
निर्व्वचन्ति श्मशानाय सुने शब्दाथेकोविदाः ॥ 
मडाच्यपि च भूतानि प्रलये समुपख्िते । 
शिरतेऽव् शवा भूत्वां शमशानन्तु ततो मवेत् ॥” 
महाश्मथानं यथा 
'“वाराणसोति विख्याता सद्रावास इति दिजाः। 
महाश्मशानमिव्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम् ॥* 
इति ओस्कान्दे काशोखर्डे ३०अध्यायः ॥*॥ 
“उच्षवै व्यसने चेव दुर्भि्चे शत्र विग्रहे । 
राजदारे शमशाने च यस्तिष्ठति ख बान्धवः ५” 

`इति चाणक्यम् । ६७ ॥१॥ 
श्मशाने गत्वा विष्णुस्पर्थे दोषो यथा- 

वराह उवौचं । 
“अ्मशानं यो नरो गत्वा भातवैव तु मा- 

सरथेत् 
मम दोषापराधस्य णु त्वे न यस् फलम्} 
जम्बुको जायते भूमे वर्षाणां नव पञ्च च । . 
ग्टघ्रस्तु सप्तवर्षाणि जायते खचरेश्बरः ॥ 
चरन्तौ मानुषं मांसं उभौ तौ खश्रजग्ब् कौ । 
पिश्चाचो जायते तत्र वर्षाणि नव पश्च च ॥ 
ततस्तु कुणपोच्छिष्टं ति शदर्षाणि खादति । 
ततो नारायशाच्छ्त्वा धरणो वाक्यमन्रवीत् ॥ 
एतन्मे परमं गुद लोकनाथ जनादन । 
परं कौतूहलं देव निखिलं वक्त्मरंखि ॥ 
उमशानं पुण्डरौ काक्त ईश्वरेण प्रशंसितम् । 
तत्र किं विगुण टेव पावित्रे शिवभाषिते ॥ 
ख त्र रमते निल्यं भगवांस्तु महाद्युतिः । 
कपालं खटद्य देवोऽत्र दौसिमन्तं मद्ौजसम् ॥ 
भ्रशंखितञ्च रद्र ण भवता किं विनिन्दितम्। 
अ्मशाणं पद्मपतरात्त रुद्रस्य च निशि प्रियम् ॥ 

वराइ उवाच । 
शृणु तत्व न मे देवि इदमाख्यानसुत्तसम् । 

अद्यापि तै न जानन्ति श्रनघे भंसितत्नताः ॥ 
कत्वा सुदुष्करं क सरव्वभूतपतिद्ंरः। 
हत्वा च वालद्वानि विपुर रूपिणः स्ियः ॥ 
तेन पापेन सभ्बह्ो न शक्रोति विचरितुम् ) 
तत ईशो मया चोक्तो वाकामेव सुखावहम् ॥ 
किमिदं तिष्ठसे सद्र कश्मलेन समाहतः, 
तव चैव प्रियार्थाय येनाहमिदमागतः ॥ 
ततो मम वचः श्रुत्वा लब्धसंन्नो महेश्वरः । 
उवाच अधुरं वाक्यं पापसखन्तप्रलोचनः ॥ 
तवं विष्णो प्रसादेन मया तचिपुरं रतम्। 

| निहता दानवास्तत्र गर्भिखख निपातिता; ॥ 
बालहा हतास्तत्र विष्फ् रन्तो दिशो टश । 
लस्य पापस्य दोषेण न शक्रोमि विचेष्टितुम् ॥ 
प्रनष्टयोगमायञ्च नषटेश्वय्यच्च माघव । 
किं मया विप्रकर्तन्यभेनोऽवस्थेन माघव ॥ 
विष्णो तत्त्वं न मे ब्रूहि शोधनं पापनाशनम् । 
येन वै क्तमातेण भौप्न मुच्येत किल्विात ॥ 



श्मशाणं 

एवं चिन्सामनस्तव्र मया सद्रस्य भाषितम्। 
कपालमालां संग्द्य समलं गच्छ शङ्र ॥ 

ममैवं वचनं खुत्वा भगवान् धरमेश्वरः । 
उवाच मां पुनव्यक्तं मां बोधय जगत्पते ॥ 
कटश: समलो विष्णो यत्र गच्छामहे वयम् ॥ 
ललस्तस्च व चः खुत्वा शङ्करस्य यशख्िनि । 
लतृपापथोधनार्थाय मयावासं प्रभाषितम् ॥ 
श्मशानं सर्म॑लो रुदर पूतिको व्रणगन्धिकः । 
सयं तिष्ठति वै तवर मनुजा विगतस्ृहाः ॥ 
तच ग्रद्य कपालानि रम तत्रे व शङ्कर । 
तत्र व्सहख्राणि दिव्यान्येव ृटृत्रतः ॥ 
ततो भक्षय मांसानि पापक्तयचिकोषुकः। 
हिस्यमानानि भोज्यानि ये च भोज्यास्तव 

प्रियाः॥ 
एवं स्वगणे; सा रम तत्र सुनि्ितः।: 
पूं वषंसहसखे तु खित्वा त्वं समले पुनः ॥ 
एष्यसि खाखमं पुण्यं गौतमस्य महामुनेः । 
तवर ज्ञास्यसि चात्मानं आश्रमे विधिसंखिते ॥ 
प्रादात् गोतमस्याथ भविता गतकिख्विषः। 
एवं तस्य वरं दक्वा तत्रं वान्तरधोयत ॥ 
रुद्रोऽपि भ्रमते तत्र शाने पापसंहते। 
णवं न रोचते भूमि श्मशानं मे कदाचन ॥ 
यत्र ङ्दरक्लतं पापं खितं किल भयावहम् । 
एतत्ते कथितं भद्रे श्मशानं मे जुगुख्ितम् ॥ 
विष्टपि कतसंस्कारो मम क्मपरायणः। 
प्रायश्चित्तं प्रवच्छामि येन शुष्यति किल्िषात् 
कत्वा चतु्भचन्तु दिनानि दश पञ्च च। 
आकाशशयनं कुखात् एकभक्तः कुशास्तरे ॥ 
प्रभाते पञ्चगव्यन्तु पातव्यं कस्यशोधनम् । 
प्रमुक्तः सव्वपापेभ्यो मम लोकाय गच्छति ॥” 
इति वाराहे श्ानप्रवेशणापराधम्राय्ित्त- 
नामाध्यायः ॥ 
श्मशानकालो, स्तो, ( श्मशानस्य कालो ।) 
कालिकाविेषः। अथ श्मशानकालो । तदुक्तं 
कालोतन्तरे। 
बारी मोयां ततो लच्छी कामबोजमतः परम् 

कालिक संपुटल्वेन चतुष्क बो जमालिखेत् ॥ 
एकादशा देवेशि चतुबगप्रदायिनो ॥"*॥ 
अस्या यन्त्रम् । 
पद्ममष्टदलं ठत्तं तदाद्यं धर णोतलम् । 

चतुदारसमायुक्त मध्ये मूलं समालिखेत् ॥ 
दलेष्वष्टसु विलेखेत् कवगाद्यष्टवगं कम् । 

| [न्] पु, (श्मशाने ] 

१४६ 

समभु 
कालिके कनिष्ठाभ्यां वौषट् । क्तौमादिवाग्- 
भवान्तं करतलष्ष्ठाभ्यां फट् । एवं दृद्या- 
दिषु ॥#॥ ततो ध्यानम् । 
अद्ननाद्िनिभां देवीं सशानालयवासिनोम् 

रक्ञनेवां सुक्षकेशीं शष्कमां सा तिसेरबाम् ॥ 
पिङ्गाक्षीं वामहस्तेन मद्यपे समा्कम् । 
सद्यःछत्तशिरो दचचहस्तेन दधतीं शिवम् । 
स्मितवक्घां सदा चाममां सचव्वणतत्पराम् । 
नानालङ्गारभूषाङ्गों नग्नां मत्तां सदासवेः ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेहेवीं श्मशाने तु विशेषतः । 
गहे वापि श्टहस्थोऽपि मव्छमां सैः सुभो जनैः 
नम्नो भूत्वा महापूजां कुयाद्रातौ पितवा) 
पूजनन्तु ध्यात्वा मानसैः संपूज्यार्ष्यस्थापनं 
कुात् । पुनर्ध्यात्वा यथोपचारेः संपूज्य पत्रेषु 
ब्राह्यादिकं `पूजयेत् । तदहिरसिताङ्गादिकं 

ष्यामः 

“निचखं वक्तमपुच्ताणां कपणानाच्च इखकम् । 
संपृ भोगिनां कान्तं मशु खिग्ध शुभं खद् ॥ 
संहतं चास्फ्.टिताग्रं रहश्मशुख चौरकः) 
रक्ताल्पएरुषश्मख् क; स्यः पापसखन्यवः ॥ 

^“इति प्रतिन्नाय तदा नरिश्न्तसतो दमः। 
कोपामषंविहत्ताचः श्मश्र मावत्ताप पाणिना ॥ 
डा इतोऽस्म ति पितरं ध्यात्वा दैवं विनिन्द्य च । 
प्रोवाच मन्विणः सर्व्वानानिनाय पुरोदितम् ॥ 

इति माकंश्डेयपुराशे शेषाध्यायः ॥५॥ 
शरस्य धारणफलं यथा । दानधर्े। 
“केशश्मख्ु धारयतामग्रया भवति सन्ततिः ॥** 
तस्य च्षौरक्रमो यथा । वराहपुराणम् । 

पूजयेत् । अस्याः पुरखरणं एकादशलचजपः । ५ कारयित्वा नखच्छेदमनन्तरम् +” 
तथा च। 4. 
“वणंलक्तं जपेन्मन्त्रं तदशां सेन होमयेत् । “केशश्मश्रुलोमनखानि वापयत शिख्ठावजीम।* 
मन्तान्तरम् । त्रैव । इति शदितस्वम् ॥ 

स्तो, (मश्च सुखे यस्याः । डोष् ।) ““कामबोजं समालिख्य कालिकायै र 
नमोऽन्तेन च देवैश सपतार्णो मनुरुत्तमः। | शश्च युक्ञा नारौ। तब्मथाखः । पालिः २ पालो 
सरववाङ्ग कालिका देवो अन्यत् स्ववन्तु पूर्ववत् ॥ ३। इति शब्द्रन्नावलो ॥ पोटा ४। इति 

इति तन््रस्ारः ॥ 

वस + णिनिः ।) शिवः। यथा, 
“चेव्रपः चे्रपालख चेतरन्नः चत्रियो विराट् । 
श्मशानवासौ मांसाभो खपराभौ मखान्तक्षत्॥ 

इति वटुकभेरवस्तो तरम् ॥*॥ 
श्मशाने वासकर्तरि, वि, । यथा । शवसम्बन्धि 
वस्त्रादिकं श्मथानवासिचण्डालादिभ्यो दयात् 
इति शदितत्छम् ॥ 
शानवेश्मा, [न्] षु, ( श्मथानं वैग्म यस्व । ) 

महादेवः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
, सनो, ( श्मशाने वसति या। 

वस + शिनिः । ङोप् )) कालो । यया,-- 
“श्मशानवासिनो सौम्या शिवानो शिउवद्नभा ।” 

इति कालिकाशतनामस्लोम् ॥ 
श्मशानालयवासिनो, स््नो,(श्मशानालये स्मशान 
ग्रहे वखतोति ! वख + शिनिः । ङोप्) कालौ) 
यथा,-- 
“घोररावां महारोद्रौ प्मधानालयवासिनोम्।” 

इति तन्तशारे दचिषकालिका ध्यानम् ॥ 
धरण्यां विलिक्तेदाद्यं चतुष्कञ्च चतुष्कके । 
पूब्वीदि उत्तरान्तच्च मध्यं देवीं प्रपूजयेत् ॥*॥ 
श्रस्याः पूजाक्रमः। प्रातःकत्यादिप्राखायामान्तं 
कम्प्र कत्वा ऋष्यादिन्यासं कुव्धात् यथा । 
शिरसि गुच्छषये नमः । छदि श्मशानकाकि- 
कायै देवतायै नमः। गुद्धे वाग्बोजाय नमः । 
पादयोमायाशक्ये नमः । सर्व्वाङ्गे काम बोज- 
कौोलकाय नमः । ततः कराङ्गन्यासौ । रे भन्ग- 
छाभ्यां नमः! छो तज्जनोभ्यां खाहा । ओं 
मध्यमाभ्यां वषट । क्तौ भानाभिकाभ्यां इः । 

श्मश्रु, श्लो, ( अ मुख खयति भ्राश्चयतोति। 
श्म + चि + “श्मनि यतेद् ।* उणा० ५। 
२८॥ इन् । )पुंसुखे वदि तलोम । इत्यमरः ॥ 
दाड़ो इति भाषा ॥ पुुखे पुरुषास्ये तेषां ठौ 
सत्यां त्नोम श्मश्रु उचते । भ्मत्रिति सुख 
नामेति ऋतिः श्मनि मुखे अयते उपलभ्यते 
ग्मश्च नाख्राति ड. मश्च क्रोवसुदन्तम् ज्ज 
मुख्ख' चयति शमनः चयतीडुवरिति ड नि भ्म 
नान्तभिव्यन्यं । इति भरतः ६*॥ त्य भा 

जटाधरः ॥ ` 
निभिषणे । इतिकविकल्पदुमः ॥(भ्वा ०पर° 

अक०-सेट्। ) ओष्ठयवगंग्ेषयुक्तः। मोलति 
चश्चुः पच्छभिराहतं स्यादित्ययः । इति दुम 
दासः ॥ 
नः, चि, गतः । श्येधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यः ॥ 

श्यामं, क्रो, (श्येड गतौ + ““इषियुधोन्धोति ।* 
उणा० १।१४४ । इति मक् । ) मरिचम् । 
सिद्ुलवणम् । इति मेदिनो ॥ 

वि, (श्यायते मनो यस्मात् । श्ये + मक्।) 
कवन । (यथा, मनुः! ऽ । २५। 

“यत्र श्यामो लोहिताक्तो द्रति पापहा । 
प्रजास्तत्र न सुद्न्ति नेता चेत् साधु पण्यति॥*) 
नत । इत्यमरः # 

:, पु, (ग्वै + मक् ।)प्रयागस्य वटः । (यया 
दषुः १२।१५२। 

“त्वया पुरस्तादुपयाचितो य 
सोऽयं वटः श्याम इति प्रतोतः ¦ 
राशिमंणोनामिव गाङ्डानां 
सपञ्मरागः फलितो विभाति ॥*) 

मेघः । छददारकः। कोकिलः । ऊष्णवशः । 
इरिद्णः । इति मेदिनो ॥ धेस्तरः । पोलु- 
हत्त: । श्यामाकः । इति राजनिघेर्टः # दम- 
नकदत्तः। गन्धदणम्। इति विश्ठः ॥*॥ 
श्यामवस्तनि यथा,- 
छष्छानि केशवः सोरिचौरं चन्द्राङ्रारवः । 
विश्या ख्ननाद्विठच्ादिषनभेर वरा चसा 
भिवकष्टघनरं पायनरामधनच्छयाः 
निह पदजा कालौ कलिकोरयमासुराः ॥ 

शुभलक्षणं यधा, कैशकञ्वलकस्त॒रौ राजपदटविदूरनम् । 

"= 3. स 



श्यामले 

विषकोषङ्इशस्त्रागुरुपापतमोनिशाः # 
मसोपदमदाग्मोधियमुनाधूम कोकिलाः । 
गोलाङ्लास्यगुच््ास्यं कण्टः खच्ञनकेकिनोः ॥ 

तालतापिच््तिलेन्दोवरवक्ञय 
रखविद्गःलगङ्गारौ कटाच्ोऽलिः कणोनिका ॥ 
नलौ जम्बूफलं सुस्ता काकऊत्याकुकौ त्तयः । 
भिन्रग्दाया गजाङ्गारखलान्तःकरणाटयः ॥ 
इति कविकल्यलतायां रश्च षस्तवके ४कु सुमम् ॥ 

अ्बामकं, क्तौ, (श्याम + संज्ञायां कन् ।) रोहिष 
ढखम् । इति राजनिघण्टः ॥ (कछष्णवर्शे, त्रि 
यथा, छडक्छ हितायाम्। ६१।८। 

“श्याम कपुष्पचिताङ्गो 
भस्मारुणसन्निभो बिडालाक्षः ॥*) 

श्यामकःपुं (ग्यां तदणे अकतोति । भकं गतौ 
+ भण । शकन्धादित्वात् साधुः |) श्यामाकः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (शूरस्य पुच्चविशेषः । स तु वसु- 
देवश्य भ्नाता) इति भागवतम् ।९।२४।२९ ॥) 

शयामकरठ, ए, (श्यामः कण्ठो यस्य !) मयरः । 
इति इलायुघः ॥ शिवः । पक्िविशेषः । इति 
नोलकण्ठशब्टद शनात् ॥ 
श्यामकन्दा, स्तो, ( श्यामः कन्दो यस्याः ) 
अतिविषा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

श्यामकाण्डा, सनो, ( श्यामः कार्डो यस्याः ।) 
गण्डदूर्वा । इति राजनिघंटः ॥ 

श्यामग्रन्िः, स्तो, ( श्यामो ग्रय्िर्यस्य !) गख्ड- 
दूर्वा । इति राजनिघः र्टः ॥ 

श्यामपव्रः, पुंः(श्यामानि पत्राणि यस्या)तमाल- 
इक्तः । इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

श्यामलः, पु ,(श्यामवणः श्ररतयस्येति । श्याम + 
“सिश्रादिभ्यञ्च ।*५।२।९७। इति लच् ।)छष्ण- 
वशः । पिष्यलः। इतिभेदिनो ॥ कष्ण गुणवति, 
वि। इत्यमरः ॥ ( यथा सुकुन्दमालायाम् ।२। 
“जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो 
जयतु जयतु ष्वौभारनाशो मुकुन्दः ॥") 

श्यामलचडा, स्त्रो, ( श्यामला चड़ा यस्याः }) 
गुच्ञा। इति राजनिघर्टः ॥ 

उखामलता, स्तो, (भ्यामा लता ।) खनामस्यात 
लता । तत्पायः । यथा, शब्द त्रावच्याम् । 
शगोपौ गोपा गोपवज्ञो मारिवोत्यलसारिवा। 
अनन्ता शारिवा श्यामा द््टौ श्यामलताद्भये॥ 
अपिच 
“कालपिषो महाश्यामा सुभद्रोत्यलसारिवा। 
दोधंमूला च पालिन्दौ मसूरविदला च सा॥ 
गोकननेतसो इति रनब्रमाला ॥ 
राजनिघण्टोक्रपयायगुणौ सारिवाशब्दे द्रष्टव्यौ 

श्यामला,स््नो, पाव्वतो । श्यामं क्ष्ण ' लाति 
ददातोति व्युत्यत्तिसिदा ! इति केचित् ॥ भश्व- 
न्धा । कटभो । जम्बूः । कस्तुरो । इति राज 
निं ष्टः ॥ 

श्वामलिका, स्तो, नोलो। इति राजनिघं खटः ॥ 
भ्य मलेद्धः, प, ( श्यामलः कष्णवणं; इचः ।) 

१8० 
श्यामा 
| (श्यामः सुन्दर ।)योक्षष्णः । 
यथा.- 
यावन्ति च शरौराणि भोगार्डाणि महासुने। 

प्राक्लतानि च सर्व्वाणि ओौक्लष्णविग्रहं विना ॥ 
ध्यायन्तं योगिनस्तच्च शं ज्योतिःखरूपिणम् 
इस्तपादादिरदितं निग शं प्रतेः परम् ॥ 
वैष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्क्ला सृच्मदशिं नः । 
कुतो बभूव तज्जोतिर डो तेजखिनं विना । 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं शरौरं श्यामसुन्दरम् ॥” 
इति ब्रह्मवैवत्तं गशपतिखर्डे ६१ अध्यायः ॥*॥ 
अन्यच्च । 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम् । 
देहि वासांसि धमीन्ननो चेद्राज्ञे हुवामहे ॥* 
इति ओओमागवते दशमस्कन्धे २२ अध्यायः ॥१॥ 
श्रपिच। 
ददे हरिं ब्रह्मा शङ्कर सुरः सह । 
वसन्तः तन््ध्यदेशे यचेन्द्र॑ तारकाठतम् ॥ 
रसू ल्यरब्ननिगाणसव्वभूषणभूषितम् । 
किरौटिनं कुण्डलिनं वनमालाविभूषितम् ॥ 
शङ्चक्रगदापञ्मधारिण्च चतुभजम् । 
नवोननोरदग्यामसुन्दरं सुमनो इरम् ॥* 

इति ब्रह्मवेवत्तं प्रकतिखण्डे १४ श्रध्यायः ॥ 
श्यामाः, (श्यामो वर्णोऽस्तास्या इति । च् । 
टाप्।) शारिवौषधौ। -अप्रस्ताङ्गना। 
प्रियद्ग: । वागुजिः। यमुना । राचिः। कष्ण- 
विषठतिका । नोलिका । इति मेदिनो ॥ गुग्- 
गुलु: । सोमलता । गन्दा ! कष्णा । अम्बिका । 
इति वि्ठः॥ गुडचौ । कस्त्रो । वटपवौ । 
वन्दा । नोलपुननवा। पिष्यलो। इरिद्रा। 
नोलदूर्व्वा । त॒लसो । पद्मवोजम्। गीः । 
स्तो । छाया । छष्णसारिवा । शिंशपा । इति 
राजनिघंण्टः ॥ (नारौविरेषः । यथा, भरि । 
५।१८। 

“योषिइ न्दारिका तस्य दयिता हंसनादिनौ । 
दूव्वाकाण्डमिव श्यामा न्यग्नोधपरिमण्डला ॥” 
तन्नन्तशं यथा, तदो कायाम् । 
“शोते सुखो ण सर्वाङ्ग गोण च सुख- 

शोतला । 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा सा स्त्रो श्यामेति कथ्यते ॥*) 
पर्चिविशेषः। णामा इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
वराहो २ शक्नो ३ कुमारौ ४ दुर्गा५ देवो& 
चटकाऽ क्ष्णा र पोतकौ < पार्डविका १० 
वामा ११ कालिका १२ शितिषिग्बिनो १३। 
इति राजनिघेष्टः ॥५॥ श्यामाया उत्पत्तिर्यधा, 
“ततः सा कालिका देवौ योगनिद्रा जगन्मयौ। 
पृव्वत्यक्तसतोरूपा जन्मायं मेनकां ययौ ॥ 
समयस्यानुरूपे मेनका जठरे शिवा । 
सम्भूय च ससुत्पब्रा सा लच्छोरिव सागरात् ॥ 
वसन्तसमये देवौ नवम्यां सृगयोगतः । 
अदराजौ समुत्य्रा गङ्घव शशिमण्डनात् ॥ 

. ततस्तस्यान्तु जातायां प्रसत्राखचाभवन् दिशः । 
छष्णे चुः । इति राजनिघंर्टः ॥ सानुकूलो ववौ वाबुगंश्मीरो गज्धिलः शभः 

शासा 

बभूव पुष्यद्र्टिञ्च तोयह्टिः परा तथा । 
जल्वलुश्चाग्नयः शान्ता जग्जेख घना घनम् ॥ 
तस्यान्त जयमानायां सव्व खाख्थामपद्यत । 
तान्तु दृष्टा यथाजातं नोलोत्यलदलानुगाम्॥ 
श्यामां सा मेनका देवो सुदमापाति इषिंता। 
देवाश्च इषमतुलं प्रापुस्तव् सुम इः ॥ 
तुष्टवस्तामन्तरोक्ते गन्धर्व्बाश्षाप्सरोगणाः 
तान्त नौलोत्यलदलश्यामां हिमवतः सुताम् ॥ 
क्षालोति नाखना हिमवानाजुहाव छते दिने । 
बान्धावास्तु खषन्तानां नाका तां पाव्व तौति 

च। 
कालोति च तथा नाना कौर्तिता गिरि- 

नन्दिनो ॥* 
इति कालिकापुराणे ४० ध्यायः ॥५॥ 

अरघ श्यामामन््ाः। क्रौकरौक्रौहडंडो 
छो दिशे कालिकेक्रौ क्रीतो ह हो 
धौं खाहा। यथा, कालोतन्ते । 
“कामवयं वह्किसंस्थं रतिबिन्दु समन्वितम् । 
कूचयुग्म तथा लञ्लायुगलं तदन्तरम् ॥ 
दक्िणे कालिक चेति पूव्वबो जानि चोचरेत्, 
अन्ते बह्किवधूं दद्यात् विद्या रान्नो प्रको- 

तिता ॥*` 
मन्वर्थमाह यामले । 
““ककाराज्नलरूपत्वात् केवलं मोक्तदायिनौ । 
ज्वलनार्ण समायोगाल् सव्व तेजोमयो शभा । 
मायावधैण देवेशि खषशटिखित्यन्तकारिणो ॥ 
चिन्टूनां निष्फलत्व च कंवल्यफलद यिन 1 
वौजत्रया शश्व सा केवलं ज्ञानचित्कला ॥ 
शब्दबोजइयेनेव शब्द्राशिप्रतोधिनौ । 
लव्जाबोजहथेनेव खष्टिखित्यन्तकारिणौ ॥ 
सम्बोधनपदेनैव सदा सब्विधिकारिणौ । 
सखाया जगतां माता सव्वपापप्रणाशिनौ ॥” 
भर्या: पूजाप्रयोगः। प्रातःज्ञत्यादिकं कत्वा 
मन्ाचमनं कुत् ! यथा,-- 
“कालिकाभिः स्िभिः पोत्वा काल्यादिभि- 

रुपस्फशेत् । 
दाभ्यामोष्टौ दिरुन्मज्य चकेन चालयेत् करम् ॥ 
मुखघ्रारे्षणयो तरनाभ्यरस्कं भुजौ क्रमात् । 
भाचम्येवं भवेत् कालो वक्छरात्तां प्रपण्यति ॥ 
कं शिरः। तद्यथा । क्रौमिति विराचामेत् ! 
ॐ काल्ये नमः कपालिन्यं नमः इति ब्रोष्टौ 
दिर्रञेत्। ॐ कुल्ञायं नमः इति करं ्षाल 
येत्। ॐ कुरुक्ल्ञायं नमः इति सुखे । ॐ 
विरोषिन्य नमः इति द्चिशनासायाम् । ॐ 
विप्रचित्ताै नमः इति वामनासायाम्! ॐ 
उग्रायै नमः ॐ उग्रप्रभायै नमः; इति नैव्रयोः। 
ॐ दौप्ावै नमः ॐ नोलायै नभः इति 
ओओब्रयोः। ॐ घनाय नमः इति नाभौ । ॐ 
वलाकाये नमः इति वचसि । ॐ माताये नमः 
इति शिरि । ॐ सुद्राये नमः ॐ मित्य 
नमः इत्यं खयोः । इति मन्ाचसमनम् ।*। ततो 
भूतश्दयन्तं विधाय मायाबोजेन यधाविधि 



शासा 

प्राशायामब्रयं कुयात् ॥५॥ ऋष्यादिन्यासः । 
थथा । भ्रस्य मन्तस्य सेरव ऋषिरुण्णिक् छन्दो 
दश्चिणकालिका देवता छो वोज हभ शक्तिः 
क्रो कोलकं पुरुषाथंचतुषटय सिदार्थे विनि- 
योगः । तथा च कालोक्रमे । 
“कोलकं चादयबोजं स्यात् चतुरव्वमेफलप्रदम् ।” 
शिरसि वैरवाय ऋषये नमः । सुखे उश्णिक- 
छन्दसे नमः। छदि दच्विणकालिकायै देवतायै 
नमः । गदे कौ बोजाय नमः। पादयोः इं 
शक्तये नमः । सर्व्वाङ्ग क्रो कोलकाय नमः ॥ 
ततः कराङ्गन्धासौ । तदुक्त कालो तन्ते । 
“अङ्गन्धासकरन्धासौ यथावदभिधोयते । 
मैरवोऽस्य ऋषिः परोक्षः उण्णिक छन्द उदा- 

छतम् । 
देवता कालिका परोक्ता लल्नाबोजन्त्, बोजकम्॥ 
कौलकं चादयबोजं स्याच्तुव्वं गफलप्रदम् ॥ 
शक्तिख कू्ेवौजं स्यादनिरदा सरस्वत । 
कविल्वार्थे नियोगः स्यादित्यादि तैन मायया" 
षडङ्कन्याखः । 
“वड दोघंभाजा बो जेन प्रणवाव्येन कल्पयेत्)” 
वोरतन्तऽपि । 
“"दौधेषट् कथुताद्येन प्रशवाद्ेन कल्पयेत् 1” 
इति वा। तदयथा । ॐ करौ अङ्कष्टाभ्यां नमः। 
ॐ क्रो तजोनोभ्यां खाइ ॐ क्रं मध्यमाभ्यां 
वषट् । ॐ क्र अननामिकाभ्यांद्ं। ॐ करौ 
कनिष्ठाभ्यां वौषट् । ॐ क्रः करतलपृष्ठाभ्यां 
फट. । एवं हृदयादिषु । ॐ क्रा हृदयाय नमः 
इत्यादि । एवं ॐ छा अरङ्गष्टाभ्यां नमः इत्यादि 
वा॥५॥ ततो वर्थन्धाखः। अ शांड् द्धं 
ऊ ऋऋ र ख नमः इति द्ृदये, ररे 
ओोग्रौभ्रश्ःकंखंगंघ नमः इति दच्चिश- 
बाहौ ङंवचंद्ंजंभंलंटंटंडंदटं नमः 
इति वामबाहौ ।खंतंयेदेधंनंपंफंवंभं 
नमः इति'दकिणपादे। मयंरंलंवंशंषंसं 
डं उं चं नमः इति वामपादे । विरूपाक्तमते 
सबिन्दुरयं न्धासः। यथ वौरतन््े। भ्र भां 
द्रई डं ऊ ऋ ऋ रट द वैद्दये 
न्यसेदित्यादि । पुनर्निर्बिन्ुर्यथा । भ्रा डद 
= ऋऋरटदवे इदयं स्मुगिदित्यादि। 

्, खबिन्दून् वा न्यसेदेतान् निर्विन्दून् वाथ 
वशंकान् इत्याचाद्थपरि्हितमेरवोयवाक्वात् 
उभयमेव युक्तम् ॥* ॥ अथ पषोद़ान्यासः। 
तदुक्ष बोरतन्ते । 
“केवलां माढकां. क्त्वा माढकां तारसंपुटाम्। 
माढकापुटितं तारं न्यत् साधकसत्तमः ॥ 
ओौबोजपुटितां तान्तु माढकापुटितन्त्, तत् । 
कामन पुटितां देवों ततूपुट' काममेव च ॥ 
श्चा च पुटितां देवों शक्तिञ्च तत्पुटां न्यसेत् 
कों इन्दञ्च पुगन्यं त्रा ऋ--लू-ख-् पूर्ववत् 
“मल्लेन पुटितां देवी नत्पुट मन्मेव च ॥ 
अनुखोमविलोमेन न्यस्वा मन्तरं यधाविधि) 
मूलेनाष्टशतं कुर्या दयापकं तदनन्तरम् ॥" ` 
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यथा ॐ भ्रं णवं | । एवं 
ओोबोजपुटितां ताम् । तत्पुटितं ओौबोजम् । 
एवं कामेन पुटितां माढकम् । माढकापुटितं 
कामम् । एवं शक्तया पुटितां मकां माठका- 
पुटितां शक्तिं न्यसेत् । तथा क्रीं इन्दञ्च ऋ-ऋ 
लु-खट-च पूर्व्ववत् । ततपुटितां माढकां न्यकषेत् 
माढकापुटितच्च तत् । मन्बपुरितां माढकां 
तत्पुटितं मनुम् । पुनरनुलोमविलोमेन केवलं 
माढकाख्ानं न्यस्य मूलेनाष्ट शतेन व्यापकं 
क्यौत् अयं न्धासस्ताराया अपि काञः। 
“दति गुते न दुर्गाया अङ्गषोढ़ाः प्रकर्तिताः । 
तारायाः कालिकायाख उन्मुखा तथापरे ॥ 
एतस्मिन् न्धासवर्े च सव्ये पापं प्रणश्यति ॥” 
ततस्तत्वन्धासः। यथामूलं विखण्डं विधाय 
प्रथमखण्डान्ते ॐ अ्रातमतत्वाय खाति पादा- 
दिनाभिपयन्तम् । दितोयसखण्डान्ते ॐ विद्या- 
तत्वाय स्वाहा इति नाभ्यादिष्दयान्तम् । 
ठलोयष्डण्डान्तं ॐ शिवतत्त्वाय साहा इति 
छदयादि भिरःपग्धन्त' न्यसेत् । तदुक्तं स्तन्न । 
“सूलविव्याविखण्डान्तं प्रणवादैयथाविधि। 
आत्विव्या शिवैस्तच्ैस्तत्वन्धासं सम चरेत्॥” 
अथ बौजन्धासः । तदुक्त कुमारोकस्पं । 
“ब्रह्मरन्धृ भ्वुवोमध्यं ललाटे नाभिदेशके । 
शुद्धो वक्षं च सर्वाङ्गे सप्तवोजं क्रमाच्यकेत् ॥* 
यथा श्राद्यवोजं ब्रह्मरन्धृ दितोयवौजं भ्वूमध्ये 
ठतोयबोजं ललाटे चतु्थवीजं नाभौ पञ्चमवोजं 
गुद्धे षष्ठवोजं वक्त सप्तमवौजं सर्व्वाह्। एत- 
चयं काम्यम् \* ततो मूलेन सधा व्यापक- 
न्यासं छत्वा यथाविधि मुद्रां प्रदरश्यं ध्यायेत् । 
यथा कालौतन्ते । 
“करालवदनां घोरां मुक्तकेशं चतुभुजाम् ! 
कालिकां दचिशां दिव्यां सुण्डमालाविभूषिताम् 
सद्यम्छिब्रशिरःखङ्ववामाधोदंकर!म्ब्जाम्। 
भरभयं वरदञ्चं व दच्चिणोषहाधःपाणिकाम्॥ 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव. दिगम्बरौय् । 
कर्ठावसक्नमुर्डालोगलदूधिर चश्चिताम् ॥ 
कर्णावतं सतानोतशवयुस्मभयामकाम् ।: 
घोरदंष्रं करालास्यं पोनोब्रतपयोधराम् ॥ 
शवानां करसंघातेः छतकाश्ची इसन्मुखोम्। 
खक्षइद्रगलद्रक्षधाराविस्फ. रिताननाम् ॥ 
घोररावां महारौद्रीं श्मथानालयवासिनोम् । 

॥ 
दन्तुरां दच्िणव्यापिसुक्तालम्बिकचो्चयाम् । 
शवरूपमहादेवद्ृदयोपरिसंखिताम् ॥ 
भिवाभिर्घोररावाभिखतुर्दिंत्त खमन्विताम्। 
महाकालेन च खमं विपरौतरतातुराम् ॥ 
सुखप्रसत्रवदनां खमेराननसरोरष्ाम् । 
एवं सञ्जिन्तयेत् कालीं सव्वकामाथं सिि- 

दाम् ॥* *॥ 
शवयुस्मेति घोरवा शावतं सेति प्रेल्ीवतंचेति 
च । शकुन्तपससंयुक्वाण कपौ विभूषितार्धिति 
त्रिमलारुकिमोराभ्यां ; 
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दशनादुभयमेव पाठः ॥१॥ ध्यानान्तरं सखतन्ते 
“अच््नाद्विनिभां देवीं करालवदनां शिवाम् । 
मुण्डमालावलोको णे मुक्तकेशीं स्मिताननाम् ॥ 
मदाकालद्ृदग्मोजखितां पौनपयोधराम् । 
विपरोतरताशक्षां घोरदं्ं शिवेः सद ॥ 
नागयन्नोपवौोताच्चां चन्द्रां 1 
सर्व्वालङ्घारयुक्राच्च मुरडमालाविभूषिताम् ॥ 
सृतडस्तसहलं स्तु बहकाद्धीं दिगंशकाम् । 
शिवाकोटिसदल्ेस्तु योगिनोभिविंराजिताम् ॥ 
रक्तपूणंमुखाग्भोजां मद्यपानप्रमत्तिकाम् । 
वद्धयकशथिनेवाञ्च रक्ञविस्फुरिताननाम् ॥ 
विगतासुकिशोराभ्यां छतकर्णावतंसिनोम् । 
कणठटावसक्ञमुर्ालोगलदुधिरचितौम्॥ 
श्मशानवङ्किमध्यस्थां ब्रह्मकेशववन्दिताम् । 
सव्यःछत्तथिरःखड्भवराभोतिकराग्बुजाम् ॥” 
ध्यानान्तरं रस्ये । यथा. - 
“शवारूढां महाभोमां घोरदं दरं इसच्ुखोम । 
चतुभजां ख्गमुण्वराभयकरां पराम् ॥ 
सुर्डमालाधरां देवीं ललच्जिद्वां दिगम्बरौम् । 
एवं सच्िन्तयेत् कालों शानालयवासिनोम्॥” 
एवं ध्यात्वा मानसैः सम्पूज्य शङ्ख्थापनं 
यथा । खवामे भूमौ इङ्ारगभे विकोशं वि- 
लिख्य भर्ष्यपारं संसाप्य मूलेन शुदजलादिना। 
शङ्ादि पाचमापूय गन्धादिकं दत्वा ॐ गङ्गे 
चेत्यादिना मं वङ्किमण्डलाय दश 
कालात्मने नमः इत्याधारम् । भ्रं सूयधमण्डलाय 
इादशकलात्मने नमः इति शङ्खम् । उं सोम- 
मण्डलाय षोडषकलात्मने नमः इति जलं 
सम्पूज्य । ॐ छां दयाय नमः। ॐ ङ़ं शिरसे 
स्वाहा । ॐ धः शिखाये वषट् । ॐ इ" कव- 
चाय द इत्यम्नौ यादरवाुषु । अरग ऊख 
नेचचयाय वौषट् , चतुदिद्ध ॐ डः भ्रस्ताय 
फट् । इत्यभ्यचय तदुपरि मत्यमुद्रयाच्छादय 
मूलं दशधा ज्वा घेनुसुद्रया असतो क्त्य अस्रेण 
संरच्छ ्रोनिसुद्े प्रदभ्यं तज्जलं किञ्ित् 
प्रोक्णो पाते निःचिष्य मूलेन तेनोदकेनालानेः ` | 
पूजोपकरणश्चाभ्युच्य पो टपूजामारमेत् ॥१॥ 
श्रस्याः पूनायन््म्। भ्रादौ बिन्दुः सखवोजं 
भुवनेशौञ्च विलिख्य ततस्िकोशं , तदद्य 
व्रिकोणचतुष्टयं हत्तमष्टदलं प्च पनवत्तं चतु- 
इारातमकं भूग्टदं लिखेत् । तदुक्तं सासौतने । 
“श्रादौ चिकोशमालिख्य विकोशं तददिलिंखेव् 
ततो तै विलिदेग्मन््ो निकोणचयमुत्तमम् ॥ . 
ततो ठत्तं समालिख्य लिखेदष्टदलं ततः । 
हन्तं विलिख्य विधिव्चिखेद्भूपुरमेककम् ॥” 
कुमारोकस्पे । 
“मध्यं तु बैन्दवं चक्र' वोजमगयाविभरषितम् ॥* 

दइति॥ *॥ 
अवर विशेषाधारो सुखमालायाम् 1 
“तास््रपाव्रं कपाले व श्शानकाष्टनिग्धिते 1 
श्निभोमदिने वापि शरोरे खतसम्भवे ॥ 
श्प रौप्यं ऽथ सौरे वा चक्र काय्य विधानतः॥” 
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यन््ान्तरमार तन्ते । 
“शक्तयम्निभ्याञ्च षट कोणं शक्तिभिशच 
पड्म वसुटले भृमि पुश्चतुर्दार सं युतेति ॥५॥ 
पौठपूजां ततः कुर्व्यादाधार शक्तिपूव्वकम् । 
प्रक्षतिं कमटञ्चेव शेषं पृष्व तथेव च ॥ 
सुधाम्बधिं मणिदोपं चिन्तासणिग्टहं तथा । 
अथान पारिजातच्च तन्मूले र तरवेदिकाम् ॥ 
तस्योपरि मधे: पौढं न्यसेत् साधकसत्तमः। 
चतुदिक्ञ् मुनोन् देवान् शिवाश्च शवमुण्ड- 

कान् ॥” 
ध््माद्यधना दीं त्यादि डौ ज्ञानात्मने नमः 
इत्यन्तं संपूज्य केशरेषु पूरव्वादिक्रमेणं पूजयेत्। 
“इच्छा ज्ञाना क्रिया चैव कामिनो काम- 

दायिनौ ॥ 
रतौ रतिप्रिया नन्दा मध्यं चैव मनोग्छनो ॥ 
सव्वत्र प्रणवादिनमोऽन्तेन पूजयेत् । तदुपरि 
हलौ सदाशिवमहाप्रेतपद्यासनाय नमः ॥५॥ 
ततः पुनर््यात्वा पुष्पाच्ञलावानोय सूलमन्तर- 
कल्पित त्तावावाइयेत् । 
“देवेशि भक्तिख्लमे परिवारसमन्विते । 
याव्छां पूजयिष्यामि तावत् तवं सुखिरा भव ॥ 
वतो मूलमुचाय अमुकोदेवि इहावह द्द 
तिष्ठ इइ सत्रिधेडि इड सचिरुष्यस इह सच्धि 
हिता भव ! ततः इमित्यवगुण्य शअङ्कमन्तरं 
खकालोक्षत्य धेनुमुद्रया अखतीक्लत्य परमी- 
करणमसुद्रया परमोक्लत्य भूतिन्धाकरषिंणोयोनि- 
सद्राः प्रदश्य प्राणप्रतिष्टां विधाय मूलेन पाद्या 
दिभिः पूजयत् । ततो मूलसाच्चाग्य एतत् 
मसुकदेवताये नमः । एवमष्ये खादहा । भराच- 
अनोयं खधा ¦ खानोयं निवेदयामि । पुनरा- 
चम्रनोयं खधा। एष गन्धो नमः। एतानि 

वौषट् । तते मूलेन पच्च पुष्याश्लौन् 
दक्वा धूपदोपौ दद्यात् । वनस्मतोत्थादि पठन् 

रष धूपो नमः । दौोपमन्वस्तु । 
सुप्रकाश्चो महादोपः सरव्वतस्तिमिरापद्ः । 

सवाद्चाभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिर्द्यताम् ॥ 
मूलमुच्वाश्थ एष दौपो नमः । ततः ॐ जय 
ध्व {नमन्वमातः सलाह इति चर्टां संपूज्य वाम 
इस्तेन तां वादयन् नोचैधंपं दत्वा दृष्टिपथन्ते 
दोपं दयात् । ततो मूलेन पुष्या्छलिव्रयं दत्वा 
यद्ोपपनं नैवेद्यं द्त्वा भ्रावरणपूजां कुयात् ॥ 
ओ श्रसमुक्ेदेवि ्रावरणं ते पूजयामि इत्यान्नां 
ग्टद्ोला केशरेष्वगन्धादिकरेशेषु ॐ क शरद - 
यायनमः। ॐहो शिरसे खारा। @ ङ्घ 
शिच्छाये बघ्रट् । ॐ कवचाय हं । ऊनी 
नेत्रवयाय वौषट् । चलुर्दिंच् ॐ इः अस्त्राय 
फट् । बद्धिःषट्कोखे ॐ काल्यै नमः । सर्व्व च 
प्रणव।दिनमोऽन्तेन कपालिन्यं क्ुश्रा्ै कुर 
कुक्ञाये विरोधिन्वे बिप्रचित्ताव्रै उग्रायै उप्- 
प्रभाये दीघ्ाये इवयन्तच््ासे । ॐनौलायै नम 
एवं नाये वलाकाये इति दितोयब्रयसत । पं 
मात्राय मुद्राये मिताव इति ढतौयत्रख्े । 
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“स्वाः श्यामा असिकरा | 
तज्जनं वामहस्तेन धारयन्त्यः शुचिस्मिताः ॥ 
दिगम्बर्य्यो इसम्मुख्यः स्रस्ववाहनभूषिताः ॥ 
एवं ध्यात्वाच्चयेत् ॥१॥ ततोऽष्टपतेषु पूव्वादि- 
क्रमेण ॐ ब्राह्मो नमः । एवं नारायण्ये मादे 
शर्य चासुण्डाये कौमार्य अपराजिताय वाराद्य 
नाररसिंद्यं एता गन्धादिभिः पूजयेत् । पतान 
असिताङ्गादिभेरवान् पूजयेत् । ततो मूलेन 
पुष्याच्ञलिव्रयं दक्वा पाद्यादिना महाकालं 
पूजयेत् ॥*॥ तस्य ध्यानम् । 
“महाकालं यजै व्या दिशे धूम्वणं कम् । 
विभ्चतं दण्डखदाङ्गौ दंषाभौममुखं शि्म् ॥ 
व्याघ्रचम््राहतकटि तुग्दिलं रक्तवाससम् । 
जिनतं सुक्लकेशञ् सुण्डमाला विभूषितम् ॥ 
जटाभारलसचन्द्रखसर्डमुग्र ज्वलत्निभम् ॥” 
तथा च कुमारोकल्यं । 
“देव्यास्तु दचिषे भागी महाकालं प्रपूजयेत् ।* 

यांगंलांवांभरां क्रीं म्रडाकाल 
मेरव सव्ववि्ना्नाशय नाशय दौ ओरौ फट् 
खयाहा इत्यनेन पाद्यादिभिराराध्य तिस्तपयित्व 
सरूलेन देवीं पश्चोपचारेः पूजयेत् । तथा च 
कालोतन्त्रं । ८ 
“महाकालं यजेद्यत्रात् पञ्चाहं वँ प्रपूजयेत् ।” 
कालोकश्प । 
"कवचं चं समुचुत्य यां रांलांवांभांच 
+ क्रोन्ततः। 

। सर्वव॑विन्नाब्राशयेति च ॥ 
नाशयति पुनः प्रो मायां लच्छी समुरेत् । 
फट् साया खमायुक्लो मन्तः सर्व्वां साधकः ॥ 
ततो देवँ ध्वाला यथाशक्ति जघ्ना गु त्य 
वामहस्ते जपं समर्यं आमसमरपंणं कुयात् ! 

अष्टाङ्गप्रणाम कत्वा 
ओजगकाङ्कलं नाम कवचं पठेत् ॥ #॥ तत 
भ्रावरणदेवता देव्यज्गः विलोप्य संरारसुद्रया 
अरमुकौदेवी चमसे ति विध्य ` तत्तेजःयुष्ये स 
समं खद्ृदयारोपयेत् । 
छत्तर शिश्रे देवि भूम्यां पव्व तवासिनि । 

ब्रह्मयोनिखमुत्पवे गच्छ देवि ममान्तरम् ॥» 
इति भन्ते ण ॥५॥ 

तस्त्र बेदयं किच्चिटुच्छि्टचार्डालिन्धं नमः 
इतयेशरान्धां दिशि दश्वा शेषमिरेभ्यो दत्वा 
किञ्ित् ख्लौछषत्य पादोदकं पौत्वा निन्रालयं 
शिरसि विष्टत्य यथेच्छं विरत् ॥ * ॥ ततो 
यन्बलेपं वामदस्ते क्त्वा सव्यरस्तकनिष्ठया 
मायाबोजं विलिख्य तया तिलकं कूच्धात् । 
तथा च। 
“वामे क्त्वा यन्तलेपं मायां सब्यकनिखया । 
विलिख्य तिलकं कुयात् मन्वेपपानेन षाध: ॥ 
ॐ यं चं छशथामि पादेन यो मां पश्यति ` 

` चद्धषा। 
ख एव दा्ठतां यातु राजानो दुटदश्यवः ॥* 
जपकाले तु छषपरयुक्ता जिह्ा काव्या । 

शामा 

“कपराटया खदा जिद्धा कन्तव्या जपकर्मणि; 
इति विश्वसारवाक्यात् इयं काम्यलपश्ति 

तचम् । ततो मूलेनाष्टोत्तरशताभिमन्वितं पुष्य 
चन्दनच्च धत्वा तैलोक्यं बश्मानयेत् । 
सव्व सिदियुतो भूत्वा भैरवो वन्राडवेत् ।* 

श्रस्य पुर्रणं ल्तदयजपः। तथ! च कालो- 
तन्ते । 
“लच्मेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशो दिवा चिः, 
राजौ ताम्बृलपूरास्यः शय्यायां लच्तमानतः ५" 
व्यवस्थामाइ खतन्ते । 
“दिवा लच्तं शुचिभृत्वा इविष्याशो जपेच्ररः ॥” 
ततस्तु तदशांशेन होमयेत् इविषा प्रिय ४ 
अव्राङ्गस्य कालान्तरमाहइ नोलसारस्ते । 
“लक्षमेकं जपेग्मन्त इविष्याशो दिव शिः! 

अश्विय तथा राचौ लचमेकं तथैव च ॥” 

“दशांशं डोमयेन्मन्तौ तप्रयेदभिषेचयेत् "इति 
साश्रदायिकाः। वस्तुतस्तु, कुमारोकस्पे 1 
लक्षमेकं जपेदिद्यां इविष्याथो दिवा शविः \ 

रात्रौ ता्बूलपूरास्यः शव्यायां लक्मानतः.॥ 
राविजपे तु कालो मुण्डमालायाम् । 
“गते तु प्रथमे याभे ढतोयप्रहइरावधि । 
निशायास्तु प्रजसव्यं राविशेषे जपेच तु ॥ 
एवं लक्षयं जघ! तदशांगेन मन्ववित् । 
अयुतं होमये्े[व दिवाराव्रिविभेदतः ॥* 
तेन दिवा लक्तं जघा तदाशांथं होमं कुधात्।; 
राच्रौ लकं जा तदथांथं होमं कुयादिति. 

रदस्यायेः । 
दिजातोनाश्च स्वेषां दिवा विधिरिहोच्यते। 

शूद्राणाश्च तथा परोक्तं राव्राविष्टे मराफलम् ५” 
अन्यव च। 
“दिवैव प्रजपेन्मन्तर न तु रातौ कदाचन ॥*५५ 

श्रथ मन्तरमेदाः। 
कौ।९। ज्रौ क्रौं करो 1 २। अनयोः पूजा- 
प्रयोगः खवै पूर्व्व वत् ।! व्थानं सिहेष्रतन्ते । 
“शवारूढां महाभोमां घोरदंष्ं वरप्रदाम् # 
इास्ययुक्ता जचिनेचाञ्च कपालकत्तका(कराम् ॥ 
मुक्षकेभीं ललल्निष्वां पिबन्तीं खधिरं सड: 1 
चतुर्ग्बाहइयुतां देवीं वराभयकरां स्मरेत् ॥ 
अनयोः पुर्चरणं लचजपः ॥* ॐ ङो डोः 
हह क्रो क्रों क्रौ द्विषे कालिकेकोकः 
क्रीदं ङो को । २१. अस्याः पूजादिवं 
दचिणावत् काच्यम् । पुरखरणं लज्जयपः ॥*५ 
ॐक्ोडौ षङ करौ क्रों को ददिषे 
कालिके त्रीं कौ कोड इङो 
खाद्दा\ २९५५५ ङो क्षकः को 
क्री दचिशे कालिकेकौ क्रौं ह्ी 
रौ खाद्ा!२२। दौ ङो दलं क्री 
कौ करौ दिये लालिकेक्रौक्रोक्रौ कह 
छौ छां २० \ ध्यानपूजादिकं दच्चिष्ठावत् ॥१५॥ 
क्तौ कों क्रु ।२॥१॥ ऊ्ौ कौ मे -खादा )६ 
पप्याः पूजाप्रयोगः । परस्य भेरवे कषिर्विराट् 
च्छन्दः सएिचकालो दच्यरूपा सुवनेष्छरौ देवता 



शाना 

निजबोजं बोजं `लज्वावोजं शक्तिः । 
न्यामादि दचिषवित् । ष्यानन्तु } 

"खङ्गा ित्रेन्द् खण्डस्वदखतरसाञ्चाविताङ्ग 
विनैवा। 

सव्ये पाणौ कपालोद्लटखजमथो सुक्तकेशो 
पिबन्तौ । 

दिष्वस्तरावहकाञ्चौमणिमयमुकुटादोरयुता दौष- 
जिद्धा 

पायान्नौलोत्पलाभा रविशशिविसत्कुण्डला- 
लोढ्पादा ॥ 

एवं ध्यात्वा दक्चिणावत् सव्वं' कायम् । पुश्चर- 
णन्तु एकविंशतिसदखजयपः ॥*॥ करौं ङो डो 
३।५॥ क्रौं क्रौं क्री खाद्ा।५॥*॥ क्रौं 
करौ करौ फट सादा) ६॥१ क्रौक्रौ क्रो 
क्रं क्रौं करौ खहा ८॥*॥ पे नमः। क्रौं 
ठ नमः। क्रौं कालिकायै खादहा। १४॥१*॥ 
एतस्या पूजाप्रयोगः । श्रस्य द्धि मूत्ति- 
ऋपिः पकतिच्छन्द्रः कालिका देवता । ष्यानन्तु 
“चतुभंजा कष्णवणा सुख्ड मालाविभूषिता । 
खद दलिते पाणौ विभ्वतोन्दौवरइयम् ॥ 
क्तश्च ख्परद्चैव क्रमादामेन विश्वतो । 
द्यां लिष्डन्तीं जटामेकां विश्वतो शिरसादयो ॥ 
सुर्डमालाधरा शो गोवायामथ चापराम् । 
वत्तसा नागदारञ्च बिभ्वतो रक्रलोचना ॥ 
कष्णवस्वधरा कल्यां व्याघ्राजिनसमन्निता । 
वामपादं शवद्दि संस्थाप्य दत्तिणं पदम् ॥ 
विशवाप्य सिषे तु लेलिहाना शवं खयम् । 
खादडृहासा महाघोररावयुक्ता सुभोषणा ॥” 
ध्यानमेव श्रन्धत् सवै दक्चिणावत्। पुरश्चरणं 
लत्तदयजपः । श्रन्यासां मन्वयं संख्यलच्त- 
जपः॥# त्रौ को को दक्िथे कालिके 
सलाह ॥११॥ क्री हं कौ दक्तिणे कालिके 

११० 
शामा 

स्वाहा १६।५ क्रोक्रौकरौहः ङो 
ङो गुद कालिके खाहा) १४ ॥१*॥ क्रौं 
ष्टो गद्य कालिके ह डः ङो कोः 
स्वाहा । १४ ॥५ क्रों इं ङो दक्िणे 
कालिकेङहडो ष्टो साहा । १५॥१॥ 
दो गृद्ध कालिकेक्रौ क्रौड डो 
दो सादा १५॥*॥ करौ गुद्धं कालिके 
क्रौ' खादहा। < ॥*॥ क्रौ दक्षिणे कालिके 
क्रौं स्वाहा । १० ॥५॥ एतासां सवे पूवेवत् । 
बलिमन्त्स्तु । ण्यं हि जगन्मातच्जगतां जननि 
ग्टह्न श्छह्कमम बलिं सिद देहि देहि शव्र्तयं 
कुर कुसक्र क्र" ङो छो व 
काये नमः फट. साहा ॥*॥ यदा गुद्यकाल्या 
भ्रयं मन्ः। एष्येहि गुह्यकालि मम बलिं खक्न 
ग्ज्ञ मम शतन नाशय नाशय खादय खादय 
स्फरस्फ़रष्किन्धिद्िग्धि सििंदेहि देहि 
क्र फट. सखा ॥*॥ अथ भद्रकाल्यादिमन्ा 
क्रोक्रौ क्रौड ह दो डो भद्रकाल्यै 
क्रोकोक्रों 
क्री क्रौक्रो ङ ह को छो श्मथानकालि 
क्रोंक्रोक्रो ड डो छो खाहा।२९॥५ 
क्रो क्रोक्रोह' इदो डो महाकालि 
क्रौक्रौ कोड" डो ङो खाहा।२ 
एतासां पूजादिकं दकिणावत् । ध्यानन्तु । 
“महामेघप्रभां देवीं कछष्णवस्त्रपिधायिनोम् । 
ललच्िद्वां घोरदं टं कोटराचीं हसन्छुखोम् ॥ 
नामडइारलतोपेतां चन्द्राद छते राम् 
द्यां लिखन्तों जटामेकां लेलिहानां शवं खयम्॥ 
नागयन्नोपवोताङ्गों नागश्व्यानिषेदुषोम् । 
पच्चाशब्छुर्ड संयुक्ञवनमालां मद्ादरोम् ॥ 
सहस्रफण सं युक्तसनन्तं थिरसोपरि । 
चतुर्टिं्च नागफणावेष्टितां गुद्यकालिकाम् ॥ 

+ „ॐ 1 

फट । १०।१॥ क्रौं क्रो इ ह छो को दचिणे| तक्षक स्पराजेन वामकङ्खभूषिताम् । 
रों छ खाहा।२० | भ्रनन्तनागराजैन कछतदक्तिणकङ्णाम् ॥ कालिकेकौ क्रौं 

एतासां दश्चिणा सूर्तिक्षिः पंक्षिच्छन्दो 
कालिका देवता ।अन्यत् सर्व्वं दक्तिणावत् ॥*॥ 
करौः खडा ३ मैरवोऽस्य ऋषिः ॥१॥ क्रौं 
जीह्ृद्धको छो खहा! ८॥*॥ क्रों 
छो" खाद ।५। भरस्य पश्धवक्त ऋषिः ॥५॥ 
जगि क्रौ क्रीड डङ्ो डो साहा 1८४५ 
ञौ दचचिणे कालिके खाहा। < ॥*॥ त्रौ ॥| साहृहासां महाभोमां साधकाभोषटदायिनोम्॥ 
ङ कोक्रौ"श्ट को खाहा।र८॥*¶क्रौं 
ज्ौक्रौश्ोङोडहक्रोक्रोकरौङो 
को ह" खाद्ा। १६॥१॥ नमः रे क्रौं 
करौ कालिकाये खाहा । ११॥५॥ नमः जौ 
श्रार्जरो क्रौं फट् खाडा कालि कालि 
ह । १४५५॥ एतां ऋष्वादिकं पूजादिकञ्च 
ददिशावस् । पुरश्रणं लचजयः॥ * ॥ अथ 
गुद्यकालिकामन्ाः । क्रौक्रीक्रो ड जं 
छो ही ग्य कालिकेक्रौ नीको 
्ोङौ खहा) २१ ॥५॥ क्री हं करौ 
गुं कालिकेक्रौक्रौ ह द कौ 

नागेन रसनाहारकल्पितां रत्ननुपुराम् । 
वामे शिवस्वरूपन्तं कल्पितं वचव्छरूपकम् ॥ 
दिभुजां चिन्तये वी नागयन्नोपवोतिनोम्। 
नरदेहसमावदकुण्डलशुतिमण्डिताम् ॥ 
प्रसन्नवदनां सौम्यां नवरत्रविभूषिताम्। 
नारदादैग््ं निगैः सेवितां शिवमोहिनोम् । 

गुद्यकालो इत्युपलन्तणम् ॥*॥भदकालोमन्ता- 
न्तरम् । 
“प्रसादबोजमुदुत्य कालोति पदसुदरेत् । 
महाकालोपदं चोक्ता किलियुग्मं ततः परम् ॥ 
अस्त्रमन्निप्रियान्तोऽयं भद्रकाल्या महामनुः ॥ 
ॐ कालि महाकालि किलि किलि फट. 
खाहा ॥* ध्यानं यथा,-- ` 
“चत्क्षामा कोटराच्तो मसिमलिनसुखो 

मुक्तकेशो रुदन्तौ 
नाड टस्ता वदन्तौ जगदखिलमिदं भ्रासमेकं 

करोमि) 

शामा 

इस्ताभ्यां धारयन्तो च्वलदनलशिखासत्रिभं 
पाशयुम्म 

दन्तन्ञम्बुफलाभः परिहरतु भयं पातु मां 
भद्रकालो 

श्रस्याः पुरश्चरणादिकं दकच्तिण कालौतन्त्वत् 1 
इति केचित् ॥ वस्तुतस्तु पुरखरणमष्टोत्तर- 
सहस्रजपः । इति कछष्णानन्दक्ञततन्तसारः ॥*॥ 
श्मशानकालौमन््ादिकं तच्छब्दे द्रष्टव्यम् \*॥ 
रथ दौ पन्विताश्यामापृजा । यामले । 
“कात्तिके मासि कष्णायां पञ्चदश्यां महानिशि 
पूजयेत् योऽतियब्रेन कालो विद्या प्रसोदति ॥ 
खगमयों प्रतिमां कत्वा महाकालीं प्रपूजयेत् ॥ 
व्योमकेशसंहितायाम् । 
तुलाके यस्त्वमावास्यां निशां घोरदचिणाम 

पूजवेदिधिवदधक्तया सव्वेसिददोष्वरो भवेत्॥"इति! 
एवच्च रातं पूजाया समुख्यकालः । स च 
कालो यद्य्, भयदिने तदा पूव्बदिने पूजा । यथा 
तैव । 
तत्रोभयदिने शस्तकाले भूतयुतः यदि । 

उमा माद्े्वरो सा च तिथिः सििप्रदा 
“सतम् ॥ 

वलिटानं वलितिधावात्मनाशकरं परम्। 
ततस्तत्र न कत्तव्य ॥ 
मन्रसिदिकरं तत्र परेऽ जलपसाधनम् । 
रात्रौ पूजा प्रकत्तव्या रावरादैव विसव्लंनम् 
प्रकाशे सिदिहानिः स्याद्रोपने सिदिरुत्तमा ॥ 
तथा कालोकल्पं । 
तुलाके वडइले प्ते पञ्चदश्यां महैष्वरोम् 

यथोपचारैः संपूज्य महानिशि णो भवेत् 
शनिभौमदिने चेत् स्यात्ततः शतगुशं फलम् ॥ 
तच्ोभयदिने भूतयुक्तकु्ां महानिभि ॥ 
इमां यात्रां कारयित्वा चक्रवत्तीं ०१८ 

॥ [ | 

महेश्वरी दक्िणकालीं ततुप्रकरणोक्कत्वात् ॥१५ 
कात्तिकामावास्वायां कालोपूजाहेतुमाद विश्व- ` 
सारे) 
“कात्तिक छष्णपक्ते तु पञ्चदश्यां मदानिभि। 
श्राविरभ॑ता महाकालो योगिनोकोटिभिः 

सह ॥ 
श्रतोऽब्र पूजनोया सा तखिद्रहनि मानवैः। 
बलिपूजादिकं सवव निशायां क्रियते तु यत्। 
तत्तदत्तयतां याति कालौ विद्या प्रसोदति * 
महानिशि अद्ैराव्रं । तथा च उत्तरकामाख्या- 
तन्ते। 4 
“शरत्काले च देवेशि टौपयाचादिनेऽपि च । { 
श्रमावास्यां समासाद्य मध्यरात्रौ विचक्षणः ॥ । 

प्रातःकाले दतोये खापयेदरिनाथिनीम् ॥* 
द्ति॥ 

एतेनास्या दौपयात्राप्य्चरातरे बोध्या । ध्रावि ङ 
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भेनैत्वनेनार्दराव्े जन्मश्रवणात् ततैव 
मख्येनि । तथा बदर्पुराणे । 
रातौ निशोधव्याप्तायाममावास्यामिदैव तु। 

षष्वो तलं समायाता कालौ दिगम्बसनाभ्विका ॥ 
अरतस्तामव्र वै भक्तया देवदेवो दिजातयः । 
पू जयेदात्ननो भक्या पश्पुष्पा्घ्य सम्पदा ॥"इति 
तथा गुप्तसाधनतन्ते। 
“निशा तु परमेशानि सय्य' चास्तसमुपागते। 
प्रहरे च गते रात्रौ धटिके हे परेचये॥ 
महानिशा समाख्याता ततञ्चातिमहानिशा । 
अदरात्रे गते देवि पशभावो न पूजयेत् ॥ 
अहराव्रं गते अद्वराव्रात् परम् । तथा । 
“दशदण्डे तु या पूजा तत् सव्वमच्तयं भषेत् । 
षष्टक्रोशे महेशानि तत् सव्वमश्तोपमम् ॥ 
सप्तमक्रोशके देवि सब्बे ्ोरोपमं भवेत्। 
अष्टमक्रोश्के देवि ! द्रव्यतुल्यं न संशयः ॥ 
भरतः परं महेशानि विषतुल्यं न संशयः। 
एतत् सवे महेशानि पशभावे मयोदितम् ॥ 
अदंरात्रस्य गौणत्वखवणात् पशूनां यत्र पूव्व- 
दिने अदं रा्रव्यापिन्धमावास्या न तु तत्पू्ं 
प्रापि; परदिने च रातेः पञ्चममुहत्तव्यापिनो 
तदा परेद्यः पूजेति चेन्न गुप्तसाधनतन्त्रोक्तव च 

नञ्च नित्यपूनादिपरम् । का्तिंकामावास्याया- 
मदं रात्रं जन््रनिमित्तकपूजाया विशेषेणाभि- 
धानात् । पशभिरपि एवंभूतस्यले पृव्वदिने- 
अहं रात्र एव पूजा काया । यथा ओक्तष्ण- 
पूजायाः सामान्यतो निशायामकत्तव्यत्वेऽपि 
जग्माष्टम्यामरदराव्रकत्तव्यता मुख्यतमेति परन्तु 
यत्र पूव्व दिने ्रहराव्रात् परममावास्या पर 
दिनै अद रात्रात् पूवमेव तच्च पशभाविनः प्रर 
दिनै वोरदिव्ययोञख पूव्वैदिने पूजा काया इति 
प्रमाणं गोप्यगोपनलोलागमोयषष्टपटले । एवं 
यच पृव्वंदिने रह रावव्यापिन्यमावास्या पर- 
दिने तथा भरूतापि कुजवारादियुक्ता त्रापि 
पू्ववदिने पजा गुणफलकुजवारादि कमपेच्य चतु 
तवन मुख्यत्वात् । तथोक्त व्योभकेश 

| “कुजवारे लचगुणं पूवं विद्धा ततोऽधिकेति । 
कुजवार इति शनिवारोपलक्तणम् । 
*शनिभौमदिने चेत् स्यात्ततः शतगुणं फलम्। 

षति वणात् ॥ 
कार्तिंकामावास्यायां कालोपूजाया निव्यता- 
माह मायातन्त्र । 
“वर्धे वर्षे च कर्तव्यं कालिकायौ महोत्सवम् । 
कार्तिके तु विशेषेण भ्रमावास्यां निशादके॥ 

इति ॥ 
देव्यागमे च । 
प्रतिसंवस्षरं कुयात् कालिकाया महोकवम् 

कात्तिके तु विषेण ्रमावास्यां निशाद के। 
तत्र संपूजयेद वीं भोगमोचप्रदायिनोम् ॥* 

इति । 
एवश्चा्र कात्तिकपदं भौणवचान्द्रका्तिकपरं 
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जन्मतिधिक्लत्यत्वात् । न तु नानावचने तुलाकं | तुलाराशि भास्करे शत्यज्े ष्य' इति भास्कर 

तव्रानध्यवसायापत्तेः, स्पमष्टमुक्तं वि योत्पत्तितन्ते 

नेणो यव्यापिनौ यातु तस्यां पूजां समाचरेत्॥ 
निशोथमदरात्रम् । एव यत्र पृवदिने निभो 
व्यापिन्यमावास्या कन्याकें परदिने च 
ऽदराब्रात् परं मुदर्तादिव्यापिनो तव्रापि- 
पवदिने निभोथस्य मुख्यकालत्वानुरोधात् भूत 
तिथियोगानुरोधाच्च तुलाकंस्य दिनमेदनिया- 
मकत्वेन शुतत्वात् । परन्त॒ तुलाकपदं नाना- 
वचने यद्यस्ति तम्मायिकोभिप्रायैण गुणफलाभि 
प्रायेण वा बोध्यम्। अतएव तिधित्चष्टत- 
मादि पुराणम् । 
ऋचराथिविशेषेण यत् क्य विहितं नरेः। 

देवं वाप्यथवा प्रं तदन्यव्रापि दृष्यते ॥ 
इति । 

भ्रगसत्य संहितायाम् । 
“मेषं पणि संप्राप्ते लग्न कक्कटकाद्रये । 
भआविरासोत् सकलया कौशल्यायां परःपुमान्॥” 

इति ॥ 
अतर मेषाकें जन्मखवणं मौनार्केऽपि कदाचित् 
उपवासः । यत्त, तन्त्ोयमिति तवा पठन्ति 1 
“तुलाके त्वद रात्रे या दौपयाव्रा तिथिर्भवेत् 
तत्र संपूजयेत् कालीं सवं ामायसिदये ॥ 
निशाद सा तिधि्नास्ति तदधःकालसंयुता । 
त्रापि पूजयेत् कालीं तुलाकं नव लङ्खयेत् ॥ 
इति तदमूलम् । समूलकत्वेऽपि तुलार्की इत्यत्र 
तुशब्द; कन्याकंग्राहकः । तेन तुलाकं कन्याकैं 
वा इत्यर्थः । तुलाकमाचपरत्वे प्रतिसंवत्सर 
इत्यस्य वाधापत्ते रुक्तत्वात् । तलाक नेव लद्ध 
यदित्यस्य तुलाकंविदितप॒जां न त्यजेत् इत्यथे 
तुलाकं विहितपजायागौणकात्तिकत्वेनकन्तेव्य 
तायां विषेस्तात्पय्यस्योक्घत्वात् । यदा सर्वत्र 
तुलाकंघटितवचनेषु तुलाकस्यामावास्यायामुप 
लक्तणतयान्वयः। न तु विशेषणतया । न वा 
पुज्ञायामपि तदन्वयः । तेन तुलार्कोपलच्छिता 
मावास्यायां निशोधे कालीं पजयेत् इतिविधि 
स्तेनगौणचान्द्रकात्तिकामावास्यालाभः । तस्या 
मेव तुला कंसम्बन्धनियमात् । अन्यथा तुला 
रव्यारग्धत्वाभावेन कटाचित् तत्परप्रतिपदादि- 
दर्णान्तस्य सुख्यकात्ति कल्वानुपपत्तिः । मख्य. 
का््तिं कामावास्यायाः कदाचित्हिकै सत्त्वात् 
नतु तुलाके नियमः। तथा च तुलाकंनियता- 
मावास्यायां निशोये काली पजयेदिति पयव 
सितम् । तुलाकं नव लङ्यैदित्वत्र तुलाकपदच् 
तुलार्कोपलक्तितामावास्यापृजापरम् । संकल्प 
वाक्येतु कार्तिके मासोत्यज्ेख्यं न तु राश्यज्ञे- 
खोऽपि गौणचान्द्रेण विधानात् । केचित्त उपल- 
च्षणतया भरमावास्यायां श्रन्यतात्पर्व्येण 

खवणात् सौरकात्तिकपरम् । तथा सति यस्मिन् पदोत्तरस्तम्या उपल्तणतय। तत्कालसम्बन्ध- 
वें तुलाके रातौ नामावास्याप्राधिस्तदषे | बोधनसामर्यात् इति वदन्ति ॥१॥ तन्त्रान्तरे । 
कत्यलोपः स्यात् । एवं यत्र वचं तुलाके दशं इयं ““तुलाराशिं गते भानौ दौपयाव्रानिशाङ्च च। 

पूजयेत् कालिकां देवीं ध्कामाथेखिये ॥ 
““कार्तिकस्याप्यमावास्या गौण्चान्द्रप्रमाणतः। | तन्वं । 

अद रात्रात् पुरस्तात्त्, यावदहं घटिकाइयम् । 
सा महाराविरदिष्टा यदत्तमक्तयं भवेत ॥ 
महानिशात्र विज्ञया अररात्ात् परं चितै, 
नाडोचतुष्टयं शस्त तत्र पूजा महाफला ॥ 
विदोत्पत्तितन्त्े 1 
नटौपोव्छवचतुरदश्याममाया योग एव च । 
कालराविग्ीदहेानि कालो तारा प्रियङ्रो\ 
ज्ञानार्णवे। 
“महारात्रावमावास्यां दच्तिणायाः प्रपूजनम्। 
कात्ति के मासि सुश्रोणि कालौ प्रौ तिकरं परम्॥ 
तत्रापि च निशोघे तन््ाहासिदिप्रदं कृणाम्। 
निशौधात् परतो देवि यत्त, नाडो चतुष्टयम् ॥ 
सा महारातिरुत्क्षष्टा तव पूजा महाफला। 
तारतम्येन देषैशि पूजायाः फलकल्पनम् ॥” 
कुलायंवेऽपि । 
“भूतयुक्ता महेशानि महारातौ तुया कुहः। 
सा कालराविरुदिष्टा कालौतारा प्रियङ्करो ॥ 
तत्र पूजा तयोः.काा नानापश्ठविदिंसनम् । 
बलिदानं बलिताथावात्नाशकरं शिवे ! ॥” 
कुलचड़ामणौ । 
“तिथिभ्यः शतगुणं पर्व्वं दशः कोटिगुणोत्तरः। 
फलोपचारवइलेज्यष्ठं सूग्येन्दु खङ्कमे । 
पूजयित्वा महाकालीं नरो निर्व्वाणस च्छति ॥ 
चतुवेगं प्रदं दें कार्तिके कालिकां नम् । 
अनन्तफलदं तत्र पव्वैशुक्त च पव्वंखि ॥ 
निशाद पूनयद वों मुण्डां सुण्डमालिनोम्। 
पञ्चाजभिज्ञोरबे घोरे सव्वप्राणिभयङ्करे ॥ 
कालोकुलसङ्धावे। 
“दौ पोत्गंचतुद श्या संमिया या भवेत् कुदः! 
तस्यां या तामसौ राविः सोश्थते काल- 

^राचिका॥ 
तस्यां पूजा प्रकर्तव्या कालो तारा प्रियङ्करो ॥ 
तुलामकरमेषेषु कन्यायां मिथुने तथा । 
भूतविद्याप्यमावास्या पूज्या भवति यब्रतः ॥* 
इति जोमरूतवाहनक्ततधग्यीरन्नं कालविवेकशटत 
हारौतवचनम् ॥ * ॥ शिवराविप्रकरणे देव- 
लोक्तमदहानिशा यथाः,-- 
“महानि इं घटिके राव्रेन्ध्यमयामयोः ४" 
इति गङ्गमाहात्मप्रकरणे ग्टस्थरन्नाकर- 
ता तु। 
“महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरहयम् । 
तत्र खानं न कुर्व्वीत नित्यनेमित्तिकाहते ॥* 
बरह्मवैवत्ते योकष्णज न्ख ण । 
षम् ततं व्यतोते तु रात्रावेव महानिशा ।” 

क्तत्यतत्छवाणवे बौधायनः । 
“महानिशा तु विन्नवा मध्यं मध्यमयामयोः।* 



शामा 

दे्थागमे । | 
.“अ्मावास्यासदईरातरे दङ्धिणां पूजयेत्यराम् । 
कुलकऋक्ते च यः कुर्य्यात् स गच्छेच्छिवसचि- 

धिम् ॥ 
तुलायां भौमवारे च अमावास्या यदा भवेत् । 
निधिः मापि महापुण्या शिवेन परिको्तिंता ॥ 
वश्चतुभियत् पुख्यं विधिवत् पूज्य चण्डिकाम् 
तत्फले लभते वोर भ्रमावास्यां निशाहइ के ॥ 
कालोकुलतन् । 
“निशाद पूजये वीं ्मशानालयवासिनोम् ॥* 

ति ॥ 
मालिनोतन् । 
“एतत्स ण्या बधेलेव ब्र्दरात्रौ तु वन्दना ` 
महाराव्रावपि तथा कार्य्या देशिक्षसत्तमेः ॥** 
सवापकालो यधा, 

ोटेव्यवाच । 
“देवदेव महादेव सं साराणवतारक। 
देवतायाः खापकालं कथयख दयानिषे ॥ 

ओौशिव उवाच । 
वचतुदण्डात् परं देवि रावः प्रथमयामकः। 
स्वापकालस्तु कथितः परूजानयं फलप्रदा । 
पृजा होमस्तोत्रनतौ जाग्रत्काले प्रशस्यते ॥ 

इति कालोकुलाख्ततन्तर ॥१॥ 
पसुद्र मथने टेवि देवासुरगणा: पुरा 

नाराध्व त्वां प्रमथोयुरतस्त्व' विषरूपिणौ ॥ 
आविभता महाकालो ब्रह्माण्डनाशनाशिनो । 
लइष्टा देवा देव्याश्च भोता मां शरणं गताः ॥ 
तेषामपि भयं दृष्टा भौतोऽं विषसन्रिधौ । 
गत्वा ध्यानपरो भूत्वा विषं पातुं समारभे ॥ 
पूर्न्वाक्रा या महाविद्या अविभूताचमे 

छदि । 
तुलां कुछ्ठां निशा च देवदानवनिद्िते ॥ 
मतुष्वपशुपच्यादौ निद्विते चान्यजन्तुषु । 
तस्मिन् काले मया पूज्या इन्द्रे णाप्यसुरेण तु ॥ 

देव्युवाच । 
कवर काले त्या पज्या इ्दरेशाप्यसुरेण च ॥ 

महादेव उवाच । 

अदहराव्राश्मु्ते च मया चेन्द्रेण पूजिता । 
ततो मुङ्त्ते संपूज्या वौरेशाप्यसुरेण च ॥ 
अत श्राद्यः पाशवः स्यात् वैरः ओषः प्रकौ- 

त्तितः। 
ख यश्चुवेन मनुन। मत्ता तेन प्रपूजिता ॥* 

इति गोप्यगोपनलोलागमे & पटलः ॥५॥ 
कालो कुलसरव्वं खे । 
“निशां छा तिधिनास्ति तदृ भतसंयुता । 
तवापि पूजयेद्देवं भृतगुक्तां न लङ्येदिति॥ 
अय रक्षाकालोपूजाप्रमायम्। उत्तरकामाख्या- 
तन्त्रं । 
मारोभये समायाते दुभि ् तभयपोडिते। 

पूजयेत् परया भक्तया कालों कालविनाशिनोम्) 
रत्तणात् सत्वभूतानां रचाकालोति सा 

१५२ 
भाामाकः 

ज्ञानार्णव! 
| “सव्वं विघ्नोपभान््यथ रक्षाकालीं प्रपूजयेत् । 
शनिमङ्गलवारे च प्रदोषे पूजयेत् शिवाम् ॥ 
चतुरश्याममायां वा नवम्यामष्टमोतिथौ । 
पूजनात् वरदा कालो यथेख्ितफलप्रदा ॥” 
कालो कूलसब्व सवे । 
“निशामुखे महेशानो कालो रत्ताथमादरात् 
पूजनोया कृभिः स्वे रुपचारसमन्वितेः। 
वित्तशाव्य' न कत्तव्य यथाविभव विस्तरैः ॥” 
निसत्तरतन्त्र । 
“ब लिदानन्तु विधिवत् मधभिः पायसेन च । 
पूपेर्म्रोदकसं षे एकः चोफलेरपि ॥ 
नानाफलैः शाक्यः पञ्चत्वं स हेश्वरोम् 
परूजयेदिघ्रशान्त्ययं कालों रक्ताविधायिनोम् ॥ 
प्रदोषषमये पूजा कत्तव्या भूतिमिच्छता । 
रात्रौ विस्व्ननं काय्य क्रौड़ाकौतुकमङ्न्लैः ॥ 
भैरवतन्चे । 
“अथय वच्ये महेशानि घोरे मारोभधे तथा । 
श्रौत्यातिके च दुभि युच्च राद्रभयागते । 
पूजां कुर्यात् महाकाल्था राध पञ्चपव्व स 
प्रदोषकाले संपूज्य निशायान्तु विसव्नयेत् । 
मुहत्तदितयं कालः प्ररोषोऽस्तमयात्ततः ॥*, 
तन्त्रान्तरे । 
“निशासुखे महाकालीं मदामारोभये शिवाम् 
कालीं त्रेलोक्धरक्लाये पूजयेत् रक्षणात्मि- 

काम् ॥** ॥ 
अथ फलडारोपूजाप्रमाणम् । 

"मधुमासे सिताष्टम्यां वेशाखचितयैऽइनि । 
पौणमास्यां तथा ज्येष्ठं भमायाञ्च महेश्वरि ॥ 
इत्यादि । 

“प्रमायां काक्तिं के चेव नवम्या शक्तपत्तके । 
इति कात्यायनोतन्च्े ७८ पटलः ॥ 

““च्यैष्ठं मासि तथामायां खफल कालिकाञ् 
नम्। 

इष्य त्तरकामाच्यातन्ते ११ पटलः ॥ 
ज्येष्टं मासि श्रमायां वे मध्यरात्रे महेश्वरि । 

पूजयेत् कालिकां देवीं नानाद्रव्योपदारकेः ॥ 
तवरे ब सितपन्े तु पञ्चदश्यां निशाड के । 
पूजयेच फलेलेक्षैः शक्तितो वापि कालिकाम्। 

इति मायातन्त्र २७ पटलः ॥ 
अथ रटन्तोपूजाप्रमाणम् । 

“माच मास्यसिे पत्ते रटन्याख्या चतुद शो 
तस्यां निषादं समये पूजयन्मखडमालिनोम् ॥” $ 

इति मायातन्वं १७ पटलः ॥ 
“मकरख्ये रवौ क्ष्णचतुहं श्यां निशां के । 
पूनयेदकिणां कालीं घम्पकामथसिदये ॥ 

इत्यतरकामाख्यातन्त्रे ९ पटलः ॥ 
प्यामाकः,प्, (श्यामं श्यामदशं मकतोति।.भ्रक 
गतौ +अण् ।) ठणशधान्यमेदः। शामा इति 
भाषा। तत्पथायः। श्यामकः २ श्यामः ३ 
त्रिबोजः ४ अविप्रियः ५ सुकुमारः ६ राजः 

स्मृता ॥” धान्यम् ऽ ढणवोजोत्तमः ८। भस्य गुणाः। 

शावः 

मधुरत्वम् । तिक्तात्वम् । कषायत्वम् । लघुत्वम् । 
ओोतलत्वम् । वातकारित्वम्। कफ पित्त्रेणदोष- 
नाशित्वम् । सुग्राहित्वच्च । इति राजनिघं ण्टः॥ 
अपिच। 
“श्यामाकः शोषणो रूत्तो वातलः कफपित्त- 

क्त् ॥” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

श्यामाङ्गः, प, (श्यामानि रङ्गानि यस्य । बुध- 
ग्रहः ) इतित्रिकाश्डओेषः ॥ छष्ण कलेवरे, वि 
यथा, 

^ श्यामाङ्ग शशिथे खरां निजकरैर्दानच्च रक्तो - 
त्यलं 

रब्राच्छं चसकं परं भयहरं संबिभ्चतीं शाश्व- 
तीम् । 

मुक्षाहारलसत्ययोधरनतां नेत्र वयोक्ञालिनीं 
वन्देऽदं सुरपूजितां हरवधु रक्तारविन्द 

खिताम् ॥* 
इति तन्वसारे भुवनेश्वरोष्यानम् ॥ 

श्यामान्तो, सती, (श्यामा चासौ अरस्ौ चेति 
करधारयः। ) नौलाश्लो। इति राल- 
निघण्टः ॥ 

श्यालः, पु, ( श्यायते ममाय प्राप्यतेऽसौ इति। 
श्ये + बाहलकात् कालन् । ) पन्नौभ्ाता । 
इत्यमरः ॥ शाला इति भाषा ॥ (यथा, गौता- 
याम्। १।३४ 1 
मातुलाः खशराः पौच्चाः श्यालाः सम्बन्धिनः 

क स्तथा । 
एतान इन्तुनिच्छामि च्रतोऽपि मधुद्दन ॥*) 
तत्पर्य्यायः । वाङ्खौरः २ श्यालिकः २) इति 
शब्दर ् रावलो ॥ खशयः ४ अआआलवोरः । इति 
जटाधरः ॥ तन्मरणे एकराचाशौचं यथा । 
श्राचाओपनौपुच्चतोपाध्यायमातुलष्वश्रण्वशय- 
सदाध्यायिशिष्येष्वे कराघ्रेशेति । इति शदि- 
तच्छम् ॥ दन्त्यसादिश्च । (भगिनोपतिः । यथा, 
तरद्यतैवसतं। १।१०। १५१। । 

“मग्नो पुच्चो भागिनेयो श्ाढठपुचश्च चरादजः 
श्यालस्तु भगिनोकान्तो भगिनोपतिरेव ॥*) 

श्यालकः,पं, श्याल एव । खार्थे कन् ।) श्यालः। 
इति रन्नावलौ ॥ ( यथा, ब्रह्मवैवत्ते। ९; 
१०। १४९ ॥ 
^“पनौभ्वाता श्यालकञ्च पद्नोभग्नो च 

श्यालिका ॥*) 
स्लो, पन्ना भगिनो। शालो इति 

भाषा । तत्पथायः ! (श्यालौरकेलिकुच्चिका २ 
इति शब्द्रत्रावलौ ॥ ( यथा, ब्रह्मवैवत्त ।१। 
२०।१४९। 

प्रौभ्ाता श्यालकश्च पोभण्नो च 
. श्यालिका ॥*) 

वः, पं, (श्यै + बाइलकात् वः । ) कपिशः । 
इत्यमरः ॥ सतु कष्णपोतमिखवर्णंः। इति 
भरतः ॥ तद्युक्ते, वि ॥ ( यथा हडहत्संदधि- 
तायाम् ! ४।२९। 



| 

| 

` इखश्चादिष्वव्ुद्यनिति । महापातकादतिपात- 

शेान 

श्यावतनुः स्फटितःस्फ्रणशोवा 
्ुखसमरामयचौरभवाय ॥") 

श्यावदन्, [त्] वि,(श्यावा दन्ता यस्य ।“विभाषा 
श्यावारोकाभ्याम् ।*५ 181 १४४। इति दवा- 
देशः!) कष्ण पोतमि्चितवर्दन्तयुक्तः। इति 
सिदान्तकौमुदौ ॥ 

श्वावद्न्तः, ) चि, (श्यावा दन्ता यस्य “विभाष। 

वदन्तकः, ) उयाव्रारोकाभ्याम् ।*५। ४। 
१४४ । इति विभाषप्रा दव्रादेशो न 
कन् च।) स्वामाविकक्लष्णवणंदशनयुकतः। 
प्रघानदन्तदयमष्यश्यचचुद्रदन्तविश्िष्टः। प्रधान 
दन्तोपरिदन्तान्तरयुक्तः। यथः विष्छुः। रथ नर- 
कानुभूतदुःखानां ति कत्वसुत्तोर्णीनां मानुष्ये 
जच णानि भवन्ति । कुष्टातिपातको । ब्रह्महा 
यच्छ । सुरापः श्यावदन्तकः । सुवणहारौ 
कुनखौ । गुरुतल्पगो दुम्प्र इत्यादि । श्याव- | 
दन्तकः खभावक् दन्तः । प्रधानदन्तहयमध्यः 
वत्तिचघद्रदन्तः। प्रधानदन्तोपरि दन्तान्तर- 
मिति केचित्॥ कुनखो सङ्चितनखः । दुशमप्रा 
खभावतः ्रनाठतमेदः । अतएव महाएरोगिषणो 
यावज्नोवमशथोचमाह कूर पुराणम् । 
“क्रियाद्छयौनस्य सू खस्य महारोगिण एव च। 
यथेष्टाचरशस्या इर्मर यान्तम श्रौ चकम् १” 
क्रियाहोनघ्य निलयनेमित्तिकक्रियाननुष्टायिनः। 
मूख श्च गायत्रौरहितस्य । सायेगायवोरडि- 
तस्येति खद्रधरः ॥ महःरोगिरः पापरोगाष्ट- 
कान्यतमरोगवतः। ते च उन्ादकश््वग्दोषो 
राज्यदा श्वासो मधुमेहो भगन्दर उदरो- 
ऽमरो इत्यष्टौ पापरोगा नारदोक्नाः । यथेष्टा 
चरणस्य दातवेश्याद्यासक्तस्य । एवच्च भविष्यः 
पुराशोक्तं यतिचन्द्रायणप्रायचित्तं अक्ततप्राय- 
चित्तानां कुष्ठगादौनां दाहे बोदव्यम् । श्रभ्य 
येषां प्राय्चित्तोपदेशो विफलः स्यात् । यया 
विश्वुः । कुनख्खो श्यावदन्तख दादश्रातवरं छच्र 
चरिलोदरेथातां तदन्तनखौ इति । भत्र हाद 
रात्रं पराकरूपं तत्र पञ्चघैनवः। न तु प्राजा- 
पत्वम् । तदादकन्तुर्यतिचान्द्रायशेन विषम- 
शिष्टत्वात् । अव्र बह्नामेकध््ाणामिति | 
मात् भ्राकाङ्कितत्वात् कुष्टादौनामपि प्रायञि- 
त्तम् । अतएव ॒ प्रायचित्तविवेकेऽप्युक्तं एवं 

कस्य गुरत्वात् तच्छषैऽपि प्रायञित्तं दिगुखम्। 
इति शदितच्छम् ४ 

श्येतः, पु, (श्ये गतौ ~+ “द्श्याभ्याभितन् । 
खखा०२।८२। इति इतन्। ) शक्तवः । 
लषति, वि । इत्यमरः ॥ 

श्ेतकोखकः,पु, (श्येतः कोलः क्रोडदेशो यस्य । 
कन् । ) मच्छाविशेषः। पुटो इति भाषा । 
यथा । खफरः श्येतकोलकः । इति इारावलो ॥ 

श्यनः, पुं, (श्वे ङ मतौ + श्यास्तपाहृजविभ्य 
इनच् ।* उणा०२ । ४६ । इति इनच् । ) 

१५३ 

श्योनाकः 
सश्चालः इति वाज् इति च भाषा । तत्पायः, 
शशादनः २ पत्र ३। इत्यमरः ॥ कपोतारिः४ 
पतद्धौरः ५। इति शब्दरत्नावली । घाति- 
पत्तो याहकः © मारकः ८। इति जटा- 
धरः॥ शशादः क्रव्यादः १० क्र रः११ वेगो१२ 
खगान्तकः १३ करगः १४ नौलपिच्छः १५ 
लम्बकणः १६ रणप्रियः १७ रणपत्तौ १८ 
पिच्छवाणः १९ स्थलनोलः २० भयङ्करः २१। 
इति राजनिघण्टः ॥ शशघातकः २२। इति 

भावप्रकाशः॥ भरस्य मांसगुखाः प्रसदशब्दे 
द्रष्टव्याः ॥॥ तस्य शुभाश्भस्च कत्वं यथा, 

^प्रद्िणौक्लत्य नरं व्रजन्तो 
याव्रासु वामेन गता प्रवेचे। 
श्येनाः प्रशस्ताः प्रक्ञतखरास्ते 
शान्ताः प्रदोप्ता विततखरास्ते ४ 
श्येनो ्टणां दचिणवामणष्ष्ठ- 
भागेषु भाग्यः खितिमादधाति 1 
तिष्ठन् पुरस्तान्मृतये करोति 
गुदे जयं इत्ररथष्वजस्थः ॥ 

इति वसन्तराजशाकुने अरष्टमवगः ॥ 
ग्येनघण्टा, सनौ, दन्तोढच्चः। इति रान- 
निर्घख्टः ॥ 
येनचित्.पु, (श्येनेन चयति भरन्यपर्चिण इति । 
चि + क्किप् । ।) श्य नपक्तिरच्तकः । इतिकेचित् 
{ श्यंन इव चौयते इति । करख्यग्याख्या- 
याम् ।* ३।२।९२। इति दिप् । अन््र्थं 
इष्टकाचय: । इति काशिका ॥) 

श्य नो, सनौ, शेतवर्णा । इति जटाधरः ॥ श्येन- 
पनौच॥ (सातु कश्चपात् दच्चकन्यायां 
ताम्रायां समुत्पन्ना । यथा, माकंच्छेये ।१ 
“तासा च सुषुव श्य नो प्रमुखाः कन्यका दिज। 
यां प्रसूताः खगमाः श्येनभासश्का- 

दयः #) 
श्यं, ङ गतौ । इति कविकल्यमहुमः ॥ ( भ्वा०- 
श्राल०-खक०-अनिर् । ) तालब्यादिरन्तखा 

दोपधः । छ, श्यायते । इति दुगौदासः ॥ 
श्ये नम्पाता,सखरौ, (श्ये नपातोऽस्यां वर्तते दति । 
“घजः सास्यां क्रियेति जः ।*४।२।५८। 
इति जः। ^“ नतिलस्य पाते जे ।*६।३।७१। 
इति मुमागमः । )ख्गया । इत्यमरः । (यथा, 
नैषधे । १८ । १२। 

“नभसिमहसां ष्वान्त्वाङ्घप्रमापणपत्रिशा 
मिह विडरणेः श्येनम्पातां रवैरवधारयन् ॥” ) 

शगो(शा)नाकः, पु, (शयायते इति । श्ये ङ गती + 
पिशाकादशेति निपातनात् साधुः । ) हत्त 
विशेषः । शोनागाद्क इति भाषा । तत्पायः 
मण्डूक पणः २ पव्रोथंः ३ नटः ४ कटुङ्गः ५ 

कुटव्रटः १० शो कः १९१ भ्ररलुः १२। इत्यः 
मरः ॥ स्योना ६३। इति भरतः ॥ शोण 
१४ अवटः १५ दौषंहन्दकः १६ । इति शब्द्. 

फाश्रवखः। इति मेदिनो ४ पञ्चिविगेषः । 
श्र 39 

श्रथ 

इति जटाधरः ॥ कटश्भरः १९ मयुरजष्यः २० 
अरलुकः २१ प्रियजौवः २२। तद्धेदा यथा, 
“आमोनाकः एध शिम्बोऽन्यो भल्लको दोघठन्तकः 
टेन्द्रकः पौतहक्च्च भूतसारो सुनिदुमः ॥ 
निःसारः फलदन्ताकः पूतिपत्रो वसन्तकः । 
सण्डकवणः पौ ताङ्ो जम्बुकः पौतपादकः ॥ 
वातारिः पौतकः शोः कुलटख्च विरोचनः) 
भ्रमरो वद्धिजक्ो नैवनेव्रमिताभिधः ॥ 
पुस्तकान्तरे टेन्द्रकस्थाने ट्टकः फलहन्ताक- 

फलगहन्ताकः पोतपादकखाने पौत- 
पादपः कुलटखाने कुनटः वद्धिजङ्कस्याने वर्हि: 
जङ्धः इति च पाठः ॥ तयोगृणाः। 
श्गोनाकथुगन्ञं तिक्षं शौोतलख्च चिटोषजित् । 

पित्तन्चञातिखारन्नं सचिपातच्चरापडम् ॥ 
इति राजनिर॑ख्टः ॥५॥ 

भरपिच। 
“शगोनाकः ओोषणख स्वात्रटकदटुङ्गटुण्टुकाः । 
मण्ड कपणपव्ोश एकनासकुटच्रटाः ॥ 
दोधेहन्तोऽरलुखापि प्रथु खिम्बः काटन्भरः । 
शयोनाको दौपनः पाके कटकस्तुवरो दिम: ॥ 
ग्राहो तिक्कोऽनिलञ्चं अपित्तक)शामन!शनः। 
कटुकस्य फलं बार रकं वातकफापहम् ॥ 
दयं कषायं मुरं रोचनं लघु दोपनम् । 
गुपेः छमिष्ठत् प्रों गुरु वातप्रकोपणम्”॥ 

इति भावधरकाश्ः ॥ 
, इ छ खपे इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा०- 

भ्राल०-सक०-सेट् ।) रफयुक्ता दयः । इ, खड्यतै 
ङ, अङ्कते । सर्पो गतिः । इति दुर्गादाखः ॥ 

खग, इ व्रजे । इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा०- 
पर०-सक°-ष्ुतौ भअ्रक०-सेट् । )रेफान्तताल- 
व्यादिः। भयं ञ्ज तगताविति भधघ्मत्तः। ड, 
अङ्गयते । इति दुर्गादासः ॥ 

, कन्दाने । इति कविकल्पदुमः ॥ (चुरा ०- 
पर०-सक°-सेट् । ) क, अराणयति । खमते 
भरस्य जाङि ङसखपिकल्पनेऽप्य्टमसखरानुबन्धा- 
भावोऽन्ये घामनुरोधात् । इति दुर्गादासः ॥ 

\+ म दाने । इति कविकल्यदूमः ॥(भ्वान्पर> 
सका०-वेट् । तालव्धादो रेफयुक्तः। म, चथ- 
यति। इति दुर्गादासः 
त्, व्य, अहा । इति सुग्धबोघटोकायां दुर्गा 
दासः ॥ (सत्यम् । इति निचष्टः । ३।१० ॥ ) 

, इ ङ गथिख्ये । इति कविकल्यदुमः ॥ (्बा ० 
भातल°-भअक०-सक०-च सेट्!) धिल्यमिद 
भिधिलोभावस्तत्करणच्च । । इ, शन्ते । ङ, 
खन्धते वच््र' थिधिलं स्यादित्यर्थः । अन्यते वसं 
लोकः शिथिलं करोति इव्यर्थः । इति दुग- 
दाखः॥ 

टुष्ट.कः ६ एकनासः 9 ऋचः ८ दो्घढन्तः< अथ, क यन्न । प्रतिद्धषि । इति कविकस्पदुमः॥ | 
(चरा°-पर०-यव्रं ्रक°-प्रतिदहषं सकन्सेट्। 

क,याथयति पठितं शिष्यः । श्राथयति रिश 

लोकः पुनःपुनरहषंयति इत्यथः । इति दुर्गा 
शब्रावलो ॥ एथथिम्बिः १ शङ्जकः १८ । दाषः 



रहना 

थ क्रि बथे। मोके। वधे) इति कविकल्यदुमः॥ 
(बुरा०-पक्े भ्बा०-सक०-सेट्)) कि, ओाय- 
यति खययति । श्राष्यं राथयति स्फटा 
अधुरं गश्च पद्य सदा भावालङ्कतिपेलं 

व्ययति स्यष्टाच्तरं नाटकम् । खथुतिप्रधि- 
तावदातचरितः शास्र विविव्रञ्चय डति 
खनायुधोक्गं खरथयतौति आवत् क दौर्बल्ये 
शूत्यदत्तस्य रूपम् । अनेकायत्वात् बध्नातो 
व्ययः । इति दुगोदास 
थ, त् क दौ्स्ये। इति कवि कन्यटुमः॥ ( 
शुरा०-पर०-रकण०-सेट्।) चथयति। | 
दुर्गादासः ॥ 

श्य, म वधे इति कविकल्पटुमः॥ (म्बा ० -पर० 
सक०-लेट।) म, खथयति ! इति दुर्गादासः ॥ 

वधन, जौ, (खथ +ख्यट् ।) वधः । यन्नः । एन 
पुनहर्षणम् । बन्धनम् । मोचणम् । थिथिलो- 
करणम् । इति खयध'तो रन टप्रत्वयेन निष्य- 
खम् ॥ 

दधानः, वि, ( यष्त्ते इति । अत् +धा+ 
शानच् । ) यदायुः । यथा,-- 

“तच्छ इधान सुनयो ज्ञानवेराग्यगुक्तया । 
पंथःन्त्यातनि चालानं भक्तया श्ुतग्टहौतया ॥" 

इति ओ्रोभागवते १ स्वन्धेर अध्यायः ॥ 
दा, स्तो, (ख इानमिति। अत् + धा + “षिद् 
भिदादिभ्योऽङः ।” ३।३।१०४। इत्यङ् 
टप् 1) संप्रत्ययः । खहा । इत्यमरः ॥ (यधा, 
रामायकषे 1२) ३८।२। 
“चिच्छेद विते यहां धनं यथ्यसि चातमनः॥" 
शादरः। शुद्धिः इति शब्द्रन्नःवसौ॥ 
शाखा ददृप्रत्ययः । यथा-- 
“प्रत्ययो धमय कार्येषु यथा खहेत्यदादृता । 
नास्ति द्खदधानस्य धर्मञ्जत्ये प्रयोजनम् ॥* 

ति स्पृतिः॥ 
( यथा, रघुः । २।१६। 

भ्वभौच सा तेन खतां मतेन । 
शदेव खाक्तात् विधिनोपपन्रा ॥*) 

चेतसः प्रसादः इति पातच्लभाष्ये 
सा चिविधा। यथा.- 

-आओोभगवानुवाच । 
“चिविधा भ्वति खदा देहिनां सा खभावजा। 
सा्तिको राजसो चेव तामसोचेतितां यशु ॥ 
सत्व नुरूपा सव्वं स्य खडा भवति भारत । 
शद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदः स एव सः ॥ 
यजन्ते साछ्िका देवान् यच्तरक्तांखि राजसाः 
प्रेतान् भूतगणांचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ६ 

इति ओरोभगवद्गोतायां १७ अध्यायः ॥५॥ 
तस्याः प्रशंसा वघा,- 

ब्रह्मोवाच । 
“शहा पूर्व्वा इमे धम्याः खदा मध्यान्त- 

संस्थिताः । 

१५४ 
श्न्धा 

खद्ामावेण रटष्न्त न करेण न चन्ुषा ॥ 
काय ज्ञेन बडभिस्तथवाधैस्य राशिभिः 
धर्माः संप्राप्यते सृच्छः चदाहोनैः सुरैरपि ॥ 
खदा धमः परः सृच्छः यद्या ज्ञानं इतं तप 
अदा गश्च मोच्श्च यदा सव्व मिदं जगत् ॥ 
सव्व खं जोवितं वापि दद्यादश्रहया यदि) 
नाश्र यात्तत्फलं किञ्धित् यदादानं ततो भवेत् 
एवं खदान्वयाः सर्वे सर्वधा प्रकौत्तिताः। 
केशवः अदय गम्यो ध्येयः पूज्यश सवदा ॥ 
दूति व्किपुराथे धैनुदानमाडइासाध्यायः॥ 

देवलः । 

“अर्थानासुदिते पावे श्रहया प्रतिपादनम् । 
दानमित्यभिनिर्टिषटं व्याद्यानन्तस्य वच्यते ॥* 
उदिते शास्त्र कथिते । खद! देवलोक्ता यथा, 
“खत क्लतिञ्चानखूया च खदा खहति 

कोत्तिता॥ 
अपरतएव भगवद्रौतासु । 
“अश्रदया इतं दत्तं तपस्तप्तं तन्तु यत् । 
अपदित्युश्यते पाये न च तत् प्रेत्य नेह च ॥” 
इरिवंगे बलिं प्रति भगवदाक्यम् । 

भर्रोचियं याइमधोतमव्रतं 
त्वदक्चिणं यन्नमदरत्िजा इतम् । 
भ्रश्रदया दत्तमसंस्छतं इवि- 
भागाः षड़ते तव टत्यपुङ्व ॥” 

इति शुडितत्म् ॥ 
याञ्नवल्कयः । 
“खद्वाविधिसमायुक्तं कर्य यत् क्रियते भिः 
सुविश्द न भावेन तदानन्त्याय कल्पयते ॥* 
योगियान्नवल्काः । 
“विधिोनं भैष्टं कतम श्रया च तत्। 
तद्रन्तय शरास्तस्य स्ुटृस्य दुष्क तात्रनः ॥” 

इति प्रायञित्ततत्तम् ॥ 

खदहिपतिदयिनिद्रेति"। १।२। १५८ । इति 
अलच् ।) दोहदवतो । ख दायुक्ते, वि । इत्य- 
मरः॥ (यथा, भागवते।३।८।१५। 

«सोऽ तवैतत् कथयामि वस 
अदालवे नित्यमनुव्रताय ॥") 

रावान्, [त्] वि, (खदा विद्यतऽस्येति । खदा 
+ मतुप् । मस्व वः। ) अदायुक्तः । वथधा.-- 
“अद्वावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
च्रानं लब्धा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति॥ 

इति भगवद्गीतायां ४ अध्यायः ॥ 
न्ध, कि दर्भे! वधै) इति कविकल्पद्रुम ॥ 
(चुरा ०-पचे भ्वा०सक०-सेट्।) कि, खन्य- 
यति अखन्धति। दर्भो यन्यनम्। इति दुर्गा 
दासः॥ 

न्य, ग मोचचे। प्रतिद्धषि । इति कविकल्यदुमः। 
(क्रगा०-पर०-खक.०-सेट् ।) ग, खथाति वलस 
लोकः मोचयतोौत्यथः। खथुति शिशुं लोकः 

अहा नित्या प्रतिष्ठाख धमाः य॑देव कौर्तिताः 
शुतिमाव्ररखाः खच्छः प्रधानपुरषेश्वराः। | युन: पुनहषयति इत्यर्थः । शस्रन्ध । इति दुर्गा 

दाखः॥ 

:, स्त, (्रदघातोति । यत् +धा+स्पु 

शमी 
श्रन्धः पु, (अथुति मोचयति मक्तान् संसारा- 
दिति। ख्य + अच!) विष्ुः । इति रिकाण्ड- 
शेषः ॥ (अन्य + भावै घञ् ।) अन्यधात्वर्थो- 
ऽप्यत्र ॥ 

खन्यनं, क्तौ, ( यन्य + भावै ख्युट् । ) ग्रन्थनम् । 
यथा,-- 
खन्दर्भो रसना गुम्फः यन्नं ग्रन्थनं समा: !* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
खितः, वि, ग्रन्थितः । बदहः । कतवधः । सक्च 
इरितः इति खन्यधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यचः॥ 
पितं, चि, प + क्तः) एतदुग्धजलभिच्रपक्ष- 

द्रव्यम् । यथा,- 
“निष्यकतं कथिते एकन्तान्चं त्तोरं पयः स्मृतम्। 
अन्यत्तु यपितं चाणं समुदक्तोदःते समे ॥” 

दूति जटाधरः ॥ 
पेता, स्तो, (खप +कः । टाप् ।) काच्चिकम्। 

इति केचित् ॥ 
भखउभयजि इर् तपःखेदयोः। इति कवि- 
कल्यद्ुमः॥ (दिवा ०-पर०-्रक°-सेट् । क्राषेट् ।) 
उ, अमित्वा खान्वा। भय, ओखाम्यति लोकः 
तपः करोति खिद्यति वैत्वर्धः। ज, याग्तो- 
$स्ति। इर् भ्रमत् अ्रश्रोत् । भस्मात् पुषा- 
दिलाच्नित्यं ङ इत्यन्ये । धूययान् विामथेति ख 
दति रघौ खमत् कमन्ते श्त्यदन्तस्य रूपम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

यमः, पं, ( खम + घञ् । नोदात्तोपदेशस्येति 
वह्मभावः । ) तपः । खेदः ! इति अमधात्वयै- 
दर्शनात् ॥ यान्तिः। तत्पर्य्यायः । क्रमः २। 
क्तेशः २ परिखमः४ प्रयासः ५ भायाः 

व्यायामः 9 । इति ईमचन्द्रः ॥ क्रमधः ८। 
इत्यमरः ॥ ( वधा, भागवते।५ । १९ । 
१४} 

“येहि कामुखिककामलम्पटः 
सुतषु टारेषु धनेषु चिन्तयन् । 
शङ्कत विदान् कुकलेवरात्ययात् 
| यन्नः अम एव केवलम् ॥") 
शस्त भ्यास: । तत्पर्य्यायः । खुरली २ योग्यः 
अभ्यासः ४। इति च हेमचन्द्रः ॥ 

;, पं, (ख।म्यति तपस्यतोति। खम + ख्व ।) 
यतिविशेषः। इति मेदिनो ॥ (सतु बौद 
सन्यासो ।) तत्पञ्ायः। 
“सुक्तिर्मोकतोऽपवर्मोऽथ सुमुक्षेः खमणो यतिः । 
वाचंयमो व्रतो साधुरनगार कषिमेनिः ४ 
निग्रेखो भिक्तरस्य ख तपोयोगथमादयः। 

इति हेमचन्द्रः॥ 
(यथा, रामायण । १।१४ 1 १२ 

“तापसा भृच्ते दापि खमणायेव मु्छते ॥*) 
निन्द्य ओविनि बि, । इति मेदिनो ॥ 

ख्मणा, स्तो, सुदर्शना मांसो। सुखोरौ। 
शवरोमेदः इति मेदिनो ॥ 
मौ [न्त्रि, खमविशिष्टः। अमशन्दादस्रथे 
दनूप्रत्ययेन निष्यब्ः । ( यदा, यास्यतौति । 

क कनक 
4 

५ 
† 

५ 
क 



शवशः 

अमर तपः खेदयोः + “शमित्यष्टाभ्यो धितुख् । 
३।२।१४१। इति धितुण्॥) 

अयः, पुं, (शि + “एरच् ।” २।३।५६। इति 
अच ¦) भ्रा थ्यः । यिधातोरलप्रत्ययेन निष्यत्रः 

खयं, क्तौ, (चि + च्खुट् ।) श्रा चयः । तत्पञायः 
खायः २। इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते । ८। 

` ९।२६८६। 
“तव्राखतं सुरगणः फलमन्नषापु- 
य॑त्यादण्ड्जरजःखयणात्र दत्याः ॥') 

अवः, घं, ( खयतेऽनेनति। खु +टोरप् 1” 
३1 ३।५७। इत्यप्) कणः! (यया, 
कथासरित्सागरे । ९०२३ 1 १५८। 
“तुमुल परोज्ञ मच्छब्द पिदितान्यरव श्रवः । 
चचाल स बलाभोधिस्तथोग भोरभोषणः ॥” 
+ भावै अप् ) श्रवणम् । इत्यमरटौकायां 
भरतः ॥ ( यथा, रघुः । ११। ७१ 

“सप्तमं इव दण्डघट्टनात् 
रोषितोऽद्धि तव विकमश्रवात् ॥” 

आयते इति । कमीखि श्रप्। शब्दः। यथा, 
वाज्नसनेयसंडितायाम् । १६।२४। 
“नपो वन्यन्यच कव्याय च नमः खवायच 
प्रति्वाय च ॥') 

खवः, [स्] क्तो, ( ययतिऽनेनेति। अ+ ““खव- 
धातुभ्योऽदन् ॥"दत्यसुन् ।) कणः । इत्यमरः ॥ 
(वरम् । इति निघण्टः । २।७ ॥ यथा, ऋग् 
वैदे! २)।१९।५। 

“श्वधिग्वांसि धेहि नस्त नृषु ॥” 
धनम् । इति निघण्टः ।२। १० ॥ यथः। यवा, 
भागवते । 8 1 १७ । ६ । 
“श्रवः सुखवसः पुरं सर्व्वदेहकथाश्रयम् ४” 
शब्दः । यथा, तवैव । ५।११।९। 

*गन्धाक्लति स्यशरसशवांसि 
दिसगवत्यत्ताभिजल्य्थिल्पाः ॥* ) 

खयं, को, (खुयतेऽनेनेति । खु + करणे ल्युट् ।) 
कशः! इत्यमरः ॥ न स्यां खवः कर्णः । 
इति डेममालो । इति तद्नोकायां भरतः ॥ 
ष्म! खाभ्यन्तरे खवययो च्छद्र भवति । इति 
सुखयोधः ॥ श्रुतिः। सा तु करे न्दरियन्नानम् । 
ति मेदिनो ॥ गोना इति भाषा ॥ ( यथा, 
मनुः । ८} ७8 । 

“खम चद गंनात् साच्यं खवशाच्चैव सिध्यति ४" 
तत्तु नोतिथस्नोक्तघोगुखान'मन्धतमम् । | 
कामन्दकोये। ४।२२। 
शधुषा खवणञ्चेव ग्रहणं धारणं तथा । 

छदोऽपोडोऽथे विन्नानं तच्छन्नीनच्च धौगुणाः॥*) 
षड् विधलिङ्गरगेषवेदान्तानामदहितौये वस्तुनि 
तात्पद्चावधारणम् । लिङ्गनि तु उपक्रमोप- 
संहाराभ्यासायपृव्वता फलार्थवादोपपच्या- 
ख्यानि। इति वेदान्तसारः ॥ 
अवशः, पु, क्रौ.खवणानच्व्रम् । इति मेदिनो ॥ 
( यथा च स्मृतिः। 

१५५ 
अवशा 

श्रवशदादभौ, स्तौ, (खवणयुक्ता इादभौ |) 
अवणानचवयुक्तभ।द्र एक्तदादभौ । यथा, 

पितामड उवाच। 

“खवशद्धादशीं वच्छे मुक्तिसुक्िप्रदायिनोम् । 
एकादशो हादभौ च यवेन च संयुता ॥ 
विजया खा तिथिः प्रोक्ता हरिपूजादि चाच्च- 

यम् । 
एकभक्तेन नकेन तयेवाधाचितिन च ॥ 
उपवासेन भच्य ण नेवादादशिको भवेत् । 
कांस्यं माषं तथा च्तौद्रं लोभं वितथभाषणम् ॥ 
व्यायामञ्च व्यवायञ्च दिवाखप्रमधाच्ननम्। 
िलापिष्ट' मसूरञ्च दादश व्जयेन्ररः ॥ 
मासि भाद्रपदे शक्ते हादशो खवणान्विता। 
महतौ दादौ च्नेया उपवासे महाफला ॥ 
सङ्गमे सरितः खनिं वधयुक्ता महाफला) 
कुमे सरन्रे सजले यजेत् खणन्तु वामनम् ॥ 
सितवस््रयुगच्छन्रं छत्रो पानद्युगान्वितम् । 
ॐ नमो वासुदेवाय शिरः संपूजयेत्ततः ॥ 

अधराय सुखं तदत् कण्ठ कष्णाय वै नमः । 
नमः ओोपतये वक्तो भुजौ सर्व्वास्त्रधारिणे ॥ 
व्यापकाय नमः क्तौ कैशवायोदरं बधः। 
बैलोक्छपतये दु" जङ्ं सरव्वपते नमः ॥ 
सर्व्वात्मने नमः पादौ नेवैदयं एतपायसम् । 
कुम्भां मोदकाम् दद्यात् जागरं कारयेत्रिशि। 
खात्वा प्रौ तोऽञ्चयित्वा तु कतपुष्यच्जनलिवदेत् 
नमो नमस्ते गोविन्द बध खवशसंन्नक ॥ 
श्रघौघसंच्षयं कत्वा सवं पौ व्यप्रदो भव । 
प्रीयतां देव देवेशो विप्रेभ्यः कलसान् ददेत् । 
नद्यास्तौरेऽथवा कुयात् सर्व्वान् कामानवा 

यात् ॥ 
इति गार्ड़ं १४१ अध्यायः ॥ 

अन्यत् इादशोशब्दे द्रव्यम् ॥ 
रका, खौ, रावणौठत्तः। इति राज- 

निघण्टः ॥ 
[खवथा,स्तौ,पं. नक्तत्रविशेषः। इति मेदिनो ॥ सा 
तु अश्िन्याद्यन्तगतद्दाविंशनचव्रम् । तस्या 
खरूपं शराकारताराव्रयात्मकम् । तस्याधि- 
देवो हरिः । यधा- 

“तारकाव्रयमिते शराक्लतौ 
केशवे गगनमध्यवर्तिनि । 
मनलवारणगतैऽजलम्नतो 
निरययुर्गजम होध्रलििकाः ॥" दं १८१८ 

इति कालिदासलतरातिलम्ननिरूपखम् ॥५॥ 
तत्र जातफलम् । 

*श्ास्त्रानुरक्तो बह्पुद्मिव्रः 
सत्पुच्तभक्तिव्वि जितारिव्ः1 
चेव्जन््रंकाले यवणा डि यस्य 
प्रमा युराणखवणे प्रवौणः + ` 

इति कोष्ठोप्रदौपः॥५॥ 
तत्र ग्डहारग्धार्यटण काष्टादिच्छेदनसंग्रहदत्ति 
खादिक्गमननिषेधा यघा,-- 

भमाकप्राते यदयं यदि स्यादिति") "दनं संग्रहच्धेव काष्ठादौनां न कारयेत् । 

श्रां 

अवशादौ बुधः षट्के न गच्छेदत्तिणां दिश्यम् ५ 
भरनिपौडा भयं शोको राजपीडा धनत्तयः। 
संग्रहे ठटणकाष्टानां छते वघादिपश्चके ॥” 

इति ज्योतिस्तत्वम् # 

श्रवणा, स्वौ, मुण्डरिकादन्तः। इति रत्रमाला ४ 
अवाय्यः, पु, (रु चवण + “सुदचिर्दिग्टहिभ्य 
भ्रयः!” उण्1० ३।८६। इति श्राव्यः) ) 
बलियोग्यपशुः । यज्नियपशः। इति सिदान्त- 
कौमुदो ॥ (खवणौये, ति । यथा, ऋम्बदे ।१। 
२७।८। 

“वाजो अ्रस्ति खवाय्यः ॥” 
अवणौयो वाजोऽस्ति वलविथेषो- 

ऽस्ति ।” इति तद्भाष्यम् ॥ ) 
खविष्ठा, स्त्रो, ( खवणमिति अखवः। सोऽस्या 
श्रस्तोति। मतुप् । भ्रतिशयेन खववतौ । भरति- 
शयने तमबिष्ठनौ इति इछन् । विन्मतुषोलृगिति 
मतुपो लुक् । ) धनिष्ठानत्तवम् । इत्यमरः ४ 
( यथा, वामनपुराणे ७ अध्याये । 
“खविष्ठायां तथा णृष्ठ' शालिभक्षश्च दोडदे। 
पुष्ये मुखं पूजयेत दोडटे छतपायसम् ॥”) 
विष्ठाजः, पुं, (्रविष्ठायां जायते इति । जन् + 
डः। ) बुधग्रह: । इति चिकाण्डगेषः ॥ तव 
जाते, वि॥ 

खव्यः,वि,खोतव्यः। चवणाडवाक्वादिः । धातो 
यंप्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ ( यथा, राघातन्ते ।९।३। 
"“यत्खुत्वा परमेशानि यव्यमन्यत्र रोचते ॥") 

। शरा,लखंदे। इति कविकल्पहूमः॥ षरदा०- 
= -अक०-अनिट् । ) रेफयुक्ञस्तालव्यादिः। 
ल, आति । इति दुर्गौदासः ॥ 
ल म पाके | इतिकविकल्कदुमः ॥ ( च्रदा०- 

पर०-सेक °-अनिट् ।)रेफयु कस्त! लव्यादिः ।ल, 
। म, अपयति । इति दुर्गादासः ॥ 

णंरि, (खा + क्तः ।) पक्वम् ! इति मेदिनो ॥ 
छतदुग्धजलभित्रपक्द्रव्यम् । इति जटाधरः ४ 

खशा, स्रो, (खायते सेति) आआ+क्रः ) 
यवागूः । इत्यमरः॥ 

, क्तौ, (खन्ना प्रयोजनमस्य । खदा + “चड़ा 
दिभ्य उपसंख्यानम्!” ५।१।११०। इत्यस्य 

वार्तिकोक्तया रण् । )थास््नोक्तविधानेन पिः 
कन्य । इत्यमरः ॥ पिव देश्यकखदयाच्रादि- 
दानम् । तस्य लक्षणम् । यथा,- 
^“संस््तव्यच्ननाव्छञ्च पयोदधिष्टतान्वितम् । 
अद्या दौ यते यस्मात् ओ्राद“तेन निगद्यत #* 
इति पुलस्तयषचनात् चदया भव्रादेर्दाने याद' 
इति वैदिकप्रयोगाधोनयौ गिकम् । इति आद 
तच्छम् ॥ अपिच) खम्बोधनपटोपनोतान् 
पित्रःदोन् चतुष्य न्तपदेनो दिश्प इविस्तयाग 
खादम् । तत्त हादशथविधं यथा । विश्वामिवः। 
“नित्यं नेमित्तिकं काम्य ठदिशखादं सविषनम् 
पाव्वंणञ्धेति विज्ञ यं गोष्ठयां श्यर्थमष्टमम् ५ 
कमाद्गः नवमं प्रोक्ते द विकं दशमं खतम्। 
यातरारयैकादभं परोक्ष पुच्चथें हादशं स्मृतम् ४ 



श्रद्ख 

खतङ्खविष्य पुराशे विद्ठतम् । यथा, भविष्ये । 
“अहन्यहनि यच्छाद' तत्रित्यमभिधोयते । 
बेष्ठदेवविद्दोनं तदशक्तावुदकेन तु ॥ 
एकोदिष्टन्तु यच््राहं तत्रैमित्तकसुखखते । 
लदप्य रेवं कत्तेव्यमयुग्मानासधेद्धिजान् ॥ 
काम्याय तु हितं काम्यमभिप्रेतायंसिदये। 
याव्व॑शेन विधानेन तदप्युक्तं खगाधिप ॥ 
बहौ यत् क्रियते खाद ठदिखाद्' तदुच्यते । 
खै प्रदचिणं काय्यै पूर्वाह्णे तूपवोतिना ॥ 
गन्ोदकतिलैयुक्न' कुर्यात् पाव्रतुष्टयम् । 
अध्या पिदपाव्रेषु प्र तपाव्र प्रसेचयेत् ॥ 
चे समाना इति इाभ्यामेतज्न्न यं सपिख्डनम्। 
नित्येन तुल्यं शेषं स्यादेकोदिषटटः चया भ्रपि ॥ 
अ्रमावाष्यां यत् क्रियते तत् पाव्वणसुदादतम् 
क्रियते वा पर्वणि यत् तत् पावंशमिति स्थितिः 
मोष्गां यत् क्रियते खाद गोषठोगराद तदुच्यते 
बहनां विदुषां सम्पत् सुखां पिढढसये ॥ 
क्रियते शये यतत, ब्राह्मणानान्तु भोजनम । 
शहयथमिति तत् प्रोक्त वैनतेय मनोषिभिः ॥ 
निषेककाले सोमे च सोमन्तोन्नयने तथा । 
शेयं पुंसवने चेव खाद क्मााङ्गमेव च ॥ 
देवानुदिश्व यच्छा तदैविकमिहोते । 
इविष्येण विशिष्टंन सप्तम्यादिषु यब्रतः॥ 
मच्छन् देश।न्तरं यत्त, याद कुबाच्च सर्पिषा 
याव्रा्थंमिति तत् प्रोक्त प्रवैओे च न संशयः ॥ 
शरौरोपचये खादमर्योपचय एव च । 
युध्यधमेतदिन्न यमौपचायिकसुच्यते ॥**॥ 
तस्य पञ्चविधत्वं यथा । बडइखतिः। 
“नित्यं >मित्तिकं काम्य हदशा तथैव च 
पाव्वेण्ेति मनुना जाद पञ्चविधं स्पृतम् ॥” 
कूर पुराणे । 
“अहन्यहनि नित्यं स्यात् काम्यं नेमिद्िकंपुनः 
एकोदिष्टन्तु विश्नयं हदिगाइच्च पावंणम् ॥ 
एत त् पञ्चविधं खाद ' मनुना परिकौत्तिंतम् ॥” 
मव्छपुराये चैविध्वसुक्त यथा,- 
“नित्ये नै मित्तिकं काम्यं वि विधं खादसुख्यते ॥” 
तस्य द विध्यम् । विष्णुना नित्वाम्यदूपतया 
इं विध्यं वच्छते। तत्र निव्यपदमवश्चकरूपतया 
याव्वरैकोद्ष्टवोरपि परिग्रहार्धम्। काम्य 
पदमनावश्य कल्वाथेम् । इति खादविवेकः ॥*॥ 
अ्रादावाचेयमुनिपुचेण निमिना ततपुच्चस्य 
खाइ क्तन् । यथा,-- 

धरण्युवाच । 
“को गुखः पिढयन्नस्य कथमेव प्रपूज्यते । 
केन चोत्यादितं राद कस्ित्र्थे किमातकम् 
एतदिच्छाम्यहं योतु विस्तरेण ववेख मे ॥ 

वाराह उवाच । 
मनोस्तु वं शसन्भूत अत्रय इति विच्रुतः। 
श्रात्रयस्यात्जा ।वप्रो निमिनामा तपोधनः ॥ 
निमिपुचस्तु धमा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
वर्षाणाच् सहस्लाणि तपस्तघ्ना वसुन्धरे ॥ 
ल्यु कालमनुप्राषस्ततः पद्चतमागतः । 

१५६ 
श्रा 

नष्टश्च तं सुतं दृष्टा निमेः शोकं उपाविशत् । 
पचशोकाभिसंयुक्तो दिवा राजौ च चिन्तयन् ॥ 
निमिः क्त्वा ततः शोकं विधिना तव्र माधवि 
तमेव गतसङ्कल्पस्तरिराते प्रत्यपदयत ॥ 
तस्य प्रतिविशदस्य माघमासे तु दादभोम् । 
मनः संजय विषयं बुदिविस्तारगामिनो ॥ 
ख निभिचिन्तयामास खादकस्यं समाहितः । 
यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च॥ 
यानि कानिच भच्याणि नवच्च रससम्भवम् । 
यानि तस्यैव चेष्टानि सव्वं मेतदुदारत् ॥ 
श्रामन््रा ब्राह्मणं पूवव श्चिभूत्वा समाहितः। 
दक्षिणावर्तः सर्वः ऋषिः सख्यमकरुव्व' त । 
सप्त क्त्वा ततस्तत्र युगपत् समुपाविशत् ॥ 
दत्वातु मांसशणाकानिमूलानिच फलानिच 
पूजयित्वा तु विप्रगन् स सघ्ञजत्वस्तु सुन्दरि ॥ 
छत्व तु दक्षिणायां कुशांञ प्रयतः शचिः। 
प्रददौ योमते पिर्डं नामगोचमुदा इरन् ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवि नारदो दिजसत्तमः । 
जगाम तापसारख्य ऋष्याखम विभूषितम् ॥ 
तं दृष्टा पूजयामास खागतेनाथ माधवि । 
भोतो गहदया.वाचा निश्वसं ख सुहमुडः ॥ 
सब्रौडो भाषते विप्रः कारुष्य न समन्वितः । 
कतः सर इश पुचचा्ेँ मया संकल्पा यत् क्ञतम्॥ 
तपंयित्वा दिजान् सप्त श्द्राद्येन फलेन च । 
पञ्चादिसर््जितं पिण्डं दर्भानास्तौय भूतले ॥ 
उद् कानयनञ्चेव त्वपसब्येन पायितम् । 
शोकस्र इप्रभावेख एतत् कम्य मया क्तम् ॥ 
न च जतं मया पूर्वं न देवे षिभिः कतम् । 
मयं तोत्र प्रपश्यामि मुनिशापात् सुदाङणात् 

नारद उवाच । 
न मैतव्य' दिजरेष्ठ पितरं शरशं त्रज। 
अधमय न च पशगामि धर्मेशेवाच संशयः ॥ 
नारदेनेवसुक्षस्तु निमिर््यानमुपाविशव् । 
कर्मणा मनसा वाचा पितरं शरणं गतः॥ 
ततोऽतिदिन्पनामास वंश्करत्तारमामनः। 
ध्यायमानस्ततोऽप्याश् आजगाम तपोधनः ॥ 
युच्च शोकेन सन्तप्त पत्त दष्टा तपोधनः । 
पुच्मगण्वासयामास वाग्भिरिष्टाभिरव्ययैः ॥ 
निभे सङ्ल्ितश्र यान् पिढयन्नस्तपोधन । ` 
पिद्धयन्नं ति निं ्टो धर्मोऽयं ब्रह्मणा खयम्॥ 
ततो दतितसे घन्यः करतुरेकः प्रतिहितः । 
क्षतः सखयब्धुवा पूवे चाहं यो विधिरुत्तमः ॥* 

इति वाराहे आदोत्यत्तिनामाध्वायः ॥*४ 
भपिच। 
“अपसव्ये न दातव्यं मासि मासि तिलोदकम् 
प्रणम्य शिरसा देवौ निर्वापस्य च धारिशणैः। 
वष्णवो काश्यपौ चेति अजया चेति नामतः ॥ 
एवं दत्तेन प्रोयन्ते पितरञ्च न संशयः । 
परमात्मा शरोरखो देवतानां मया क्तः ॥ 
बरयस्तव्र वरारोहे देवगाव्राहिनिस्मताः। 
पिद्टदेवा भविष्यन्ति भोक्घारः पिदरपिष्छकान् 

देवताग्रगन्धव्वा यच्तराचषपन्रमा; । 

भच्चयेत् प्रथमं पि्डं प्न ग देयश्च मध्यमम् । ` 

शाहं 
पिण्डं आदस्य पश्यन्ति वायुभूता न मंशयः ॥ 
पिद्धयन्न' विशालाक्षि ये कुव्वन्ति विदो जनाः। 
श्रायुः को ्ति्बलं तेजो धनं युच्तपश्ख्ियः ४ ` 
ददन्ति पितरस्तस्य भ्रारोम्यं नाव्र संशयः । 
भातकमीवथाज्ञोकान् प्राम वन्तोह शोभनान् । 
तिखच्त च विसु्यन्ते प्रेतभावाच्च मःनवाः। 
नरके पच्यमानानां व्राता भवति मानवः ॥ 4 
पूजकः पिढदेवरनां सव्वं कालं स्टहाश्मे । 
दिजातीस्तपं यित्वा तु पूर्णेन विधिना नरः ॥ 
अर्तं तस्य मन्यन्ते पितरः खादतर्पिताः। 
नरा ये पिढभक्ञास्ते प्रा्रवन्ति परां मतिम् ॥* 
पक्तात्र' तत्र वै काय्य सुविद्धष्टख्च शुदहितः । 
त्ते तु तवर मध्याङ्क जादारन्भन्तु कारयेत् # 
स्वागतञ्च तथा कत्वा पादाय मण्डलं शचिः। 
पाद्यं दत्वा तु विप्राय डइस्याभ्यन्तरं नयेत् # 
भ्राखनं कल्पयित्वा तु भावाद तदनन्तरम् । 
अव्ये दद्यादिधानेन गन्धमाच्येः प्रपूज्य च ॥ 
धपं दौपं तथा वस्र तिलोदकमथापि वा । 
पाव्रद्च भोजनस्याये विप्राग्रं धारयत्तथा ॥ 
भस्मना मच्डलं काय्यै पक्तिदोषनिदारकम् । 
अग्निकाय्ये ततः कत्वा भच्रञ्च परिषेथयेत् ॥ 
तत्र काथस्तु सङ्कल्पः पितृनु दिश्य सुन्दरि । 
ययासुखेन भोक्तव्यमिति ब्रूयाद्दिजं प्रति ॥ 
र्तोप्नमन्त पाठां अाचमेत विचक्षणः । 
ठषरंसतु ब्राह्मणान् च्नात्वा दद्याद विकिरं 

ततः $ 
उत्तरापोशनं दक्वा पिष्डप्रश्न्तु कारयत् ` 
दकिखाभिसुखो भत्वा दर्भाना स्तो य भूतन ॥ 
पिष्छटानं प्रकुर्वीत पिब्ादिवितये तथा । 
पिर्डानां पूलनं कायं तन्तुहद्चं 7 यथाविधि ॥ 
नादस्य च इस्ते तु दद्यादचचस्यमामवान् । 
पिखडाख््नयस्तु वसुधे यावत्तिष्ठन्ति भूतले ४ 
शराप्यायमानाः पितर स्तावत्तिष्ठन्ति वे खे । । 
उपय्मृश्ड ्विभूत्वा दद्यात् थान्त्यदकानि च ४ | : 
प्रणम्य शिरसा भूमौ निर्वापस्य च धारिशौः। 
वैष्णवो काश्यपो चेति भक्त्या चेति नामतः ॥ ` 

ढतोयसुदके दद्यात् चाच एवं विधिः स्मृतः ॥ 
पिढदेवं विद्धज्याय भका तु प्रमेत्तु तेन् । 
एवं दत्तेन तुष्यन्ति पिदधदेवा न संशयः # #॥72 
दोर्घाधुष्ं प्रयच्छन्ति युच्तपौचधनानि च। ` 
तेनोत्तमेषु विप्रेषु दद्यात् खां विधानतः # ` 
अन्यथा तत्तु वे खाद ' निष्लं नास्ति खंथयः। 
मन्रहोनं क्रियाहोनं यत् ओद ' कुरते दिनः। . 
मद्धल्नस्यासुरेन्द्रसख फलं भवति भागतः # 
इति वाराहे पिदयज्जनि्षयनामाध्यायः ४१४ 
तस्याधिकारिक्रमो यथा,- 
“पुच्तः पौचः प्रपौचो वाश्चाता वा जाद 



शद्ध 

कुलदयेऽपि चोत्तरे सरोभिः कार्या क्रिया दप, 

संघातान्तमेतेर्व्वापि कार्य्याः प्रेतस्य या 
क्रियाः ॥ 

उत्सव्रबद्धरिकथाहा कारयेदवनोपतिः। 
पूर्व्वा क्रिया सध्यमाख्च तथा चेवोत्तरा 

क्रियाः ॥ 
विप्रकारः क्रियास्त्वेतास्तासां मेदं खशुष्वमे। 
अआदाहवार्यवायुधादिस्यर्णादययन्तास्तु या; क्रियाः॥ 
ताः पुर्व मध्यमा मासि मास्येकोदिष्टसंज्रिता 
प्रेते पिढत्वमा प्र सपिर्डोकरणादनु ॥ 
कियन्ते याः क्रियाः पिबा: प्रोचखन्ते ता कपो- 

त्तराः। 
पिढमाढसपिष्डेस्तु समानसलिलेस्तथा ॥ 
संघातान्तगतेख व राच्वा वा घनडहारिशा। 

व्वा; क्रियास्त कत्तव्याः पुच्चावयैरेव चोत्तराः । 
दौ डिनैरव्वा नरे ट कार्य्यास्तत्तनये स्तथा । 
खताहनि च कततेव्याः स्रौ णामप्यु त्तरा क्रियाः॥ 
ग्रतिसंवव्छरं राजवर कोदिष्टं विधानतः ॥” 

इति विष्शुपुराणे २ भ्रंशे १२ भध्यायः ॥*॥ 
यान्नवल्का उवाच । 

“श्रथ ओाहविधिं वच्छे सव्वेपापप्रयाशनम्। 
श्रमावास्याष्टकाठदिः कष्णपक्तोऽयनइयम् ॥ 
दशयं ब्राह्म णसम्यत्तिरविंषुवत् सूगधसंक्रमः। 
व्यतौपातो गजच्छाया गहणं चन्दरसूवधयोः ॥ 
खां प्रतिरुचिश्चं व अादकाला; प्रकौत्तिताः ॥१॥ 
अग्रो यः सर्व्ववेदेषु ओोतरियो वेदविद् युवा । 
वेदार्थं विज्जेयष्टसामास्िमधुस्िसुपणि कः ॥ 

 जामाठयाज्यग्बशुर मातुलाः । 
विशाचिकेतदौदहिव्िष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥ 
क्ानिष्ास्तपोनिष्टाः पाञ्चाग्निन्रद्यचारिणः। 
पिढमादपराखं व ब्राह्मणाः खाददेवताः ॥५॥ 

। 

रोगौ होनातिरिक्ाष्कः काणः पौनभवस्तथा ॥ 
अवकौर्खादयो ये च ये चाचारविवज्निताः। | 
अवैष्णवाख ये सव्व" न याहा: कदाचन् ॥*॥ 
निमन्वयेच पूवे य॒दि जेर्भाव्यच्च संयतेः। | 
आचान्तं व पूव्वा्धं शछ्यासने सूपवे शयेत् ॥ 
युम्मान्देवे तथा पित सुप्रदेभे खशक्ितः। 
इ टै प्रागुदक् पित्रे बौख्येकं चोभयोः एधक्॥ 
मातामहानामप्ये वं तन्त्रं वा वेश्यदेविकम्। 
इस्तप्र्तालनं दत्वा विष्टराय कुशानपि ॥ 
अवाद तदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यचा । 
यवेरेन्ववकौयाथ भाजने सपविचके ॥ 
शत्रो देव्या पयः चिश्चा यवोऽसौति यवां स्तधा। 
खा इति मन्ते इस्तेष्वं व विनि्िपेत् ॥ 
मन्धोदके तथा घपमाव्यदानप्रदौपकंम् । 
अपसव्यं ततः कत्वा पितृशामप्रदचिखम् ॥ 
हिगखास्तु कुथान् दत्वा उषन्तस्त्वेत्यवा 

पलन्। 
अवाच तदनुन्नातो जपेदायन्तु नस्ततः॥ 
यवार्थस्तु तिले: काथः कुादष्वादि पूर्ववत् 
दा तु संशववांस्तेवां पाते क्त्वा विधानतः ॥ 

| अभिरख्यता प्रब्रूयात् ब्रूयुस्तेऽभिरताः सम इ । 

। एतत् सपिण्डो करशमेको दिष्टं ख्िया रपि । 

पिद्भ्यः खानमसोति च्छु पात्रं करोत्यधः । 
1 40 
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श्राद् 

श्रग्नौ करिष्येत्यादाय एच्छत्यब्र तञ्च्, तम् ॥ 
कुरुष्व ति तथोक्कोऽम्नौ इत्वासौ पिदटयन्नसः । 
इतशेषं प्रद याच्च भाजनेषु समाहितः ॥ 
यथालाभोपपन्र षु रौप्यं षु च विथेषतः। 
दक्वाब्र ¶एथवौ ते पाव्रमिति पावाभि- 

न्तणम्् ॥ 
कत्वेदं विश्छुरित्यन्रं निजाष्कः्ट निवेशयेत् । 
सव्याद्रतिलां गायच्चीं मधुवातेत्यचं तथा ॥ 
ज्वा यथासुखं वाच्य' भुक्रंस्तेऽपि वाग्थताः। 
्रन्रमिष्टः हविश्वच्च दद्यादक्रोधनोऽत्वरः ॥ 
श्राठप ख पविचाशि जघ्वा पव्व जपन्तथा । 
श्रब्रमादाय ठढष्ठाः ख ओेषश्धेवानुमन्य इ ॥ 
तदश्च प्रकिरेद्ूमौ ददाश्चापः सत् सक्लत् । 
सव्वं मब्रमुपादाय सतिलं दच्िणामुखः ॥ 
उच्छिष्टसव्रिधौ पिण्डान् प्रदद्यात् पिढयन्नवत्। 
मातामदानामप्यं वं दव्याञ्ाचमनं ततः ॥ 
सस्ति प्रोयन्तामिति चाहेवं विश्वेदेवान् जलं 

ददत् |, 

खस्तिवाच्य ततो दद्यादश्चय्योद कमेव च ॥ 
दत्वा तु दचिणशां शक्ता सखधाकारमुदौरयेत्। | 
वाच्यतामित्युनुन्नातः पिटठभ्य्च खधोच्यताम्॥ 
विग्रिरस्तु सखधेत्यक्तो भमौ सिच्चेत्ततो जलम् । 
दातारो नोऽभिवरन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ॥ 
खदाचनोमाव्यगमत्। बड देयश्च नोऽस्त्विति 
इत्यक्त पि प्रियं वाचं प्रणिपत्य विसेव्नयेत् ॥ 
वाज वाजे इति प्रोत्या पिद्पू्वं' विख््जनम् । 
यस्मिस्त सखव; पूव्व मघ्यपात्रे निपातिताः ॥ 
पिढपाचं तदुत्तानं कत्वा विप्रान् विसञ्ज॑येत्। 
प्रद्िणमनुव्रज्य भुच्छौत पिढसेवितम् ॥ 
ह्य चारो भवेत्तान्तु रजनीं मायया सड । 

एवं प्रदक्चिणं छत्वा दौ नान्दिमुखानपि ॥ 
यजेत यवककन्धुमिखाः पिरडा यवैः चिताः । 
एकोदिष्ट' देवहोनमेका््यै कपविवरकम् । 
अावाहनाग्नौ करखरदितं भ्रपसव्यवत् । 
उपतिष्ठतामित्यन्च्यस्ाने विप्रान् विसर्जयेत् 

गन्धोदकतिलेमिखं कुर्य्यात् पात्रचतुषटयम् ॥ 
अध्याय पिढपाब्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् । 

यै समाना इति इाभ्यां ओेषं पूव्ववदा चरेत् ॥ 

अर्व्गक् सपिर्डोकरणं यस्व संव व्राडयेत् ॥ 
तस्याप्यत्र .साटकुग्मं दद्यात् संवस्सरं हिज । 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रभ्वो दयादम्नौ जलेऽपि वा॥ 
इविद्यान्रन वै मासं पायसेन तु वल्सरम् । 
माव्छहारिणकौरभ्चथाकुनच्छागपार्षतेः ॥ 
रेणरौरववाराइशाशेमोंसेर्यथाक्रमम् । 
मा सहद्यापि तुखन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ 
दव्याइ्षा व्रयोदश्चां मघासु च न संशयः । 
प्रतिपत्प्र्तिष्वे वं कन्यादोन् खाददो भवेत् ॥ 
शस्त्र ख निहतानान्तु चतुर्दश्यां प्रदोयते ॥१॥ 
स्वगं हपत्यमोजख शौय्ये चेवं बलं तथा ॥ 
प॒चचयरेष्टान् खसौम्भाम्यानपत्यं मुख्यतां भम् । 

गां 
प्रहत्तचक्रतां पुचान् बाखिज्यप्रसतीस्तथत ४ 
अरोगित्वं यशो वोतभोकतां परमां गतिम्4 
धनं विं भिषक् सिद्िं कुप्यं गोऽजाविकं-तथा। 
अश्वानायुख्च विधिवद्यः खां संप्रयच्छति । 
छत्तिकादिभर न्तं सकामानाप्र यादिमान् # 
वस्त्राद्याः प्रीख्यन्त्येव नवं खाद कतं दिजाः । 
अायुष्यृजां धनं विद्यां खगं मोचं सुखानि च ॥ 
प्रयच्छति तथा राज्यं प्रोलो नित्ये पितामद्ः॥” 

इति गारुडं ८< अध्यायः १५ 
अपिच । 
व्याशखादमइ वच्छ भुक्तिमुकतिप्रदं कणान् ¦ 

पूव्वं निमन्तरयेदिप्रान् निचि स्युब्रह्मचारिश्ः 4 
। प्रदलिणोपवोतेन देवान् वामोपवोतिना । 
। पितृ्निमन््रयेत् पादौ चालयेदाक्यमन्तः ॥ 
ॐस्वागतं भवद्धिरिति प्रश्रः । ॐसुखागतभिवि 
तैस्ते ॐविग्ेभ्यो देवेभ्य एतत् पादोकमष्यै 
सखाहा पिद्रभ्यः खधा इति देवन्राह्मणपादथो. 
देवतोर्थेनाभुग्नङ्ुशजलकुसुमदानम्) ललते 
दक्तिणामुख्वस्य वामोपवोतेन श्रसुकगोतेभ्य 
श्रस्मत्पित्पितामष्प्रपितामदेभ्यो यथानाम- 
शगयभ्यः सपननीकेभ्य एतत् पादादकमध्ये खधा 
इति पित्रादिनब्राद्मणपादयोः पिढतोर्थेन भुग्न 
कुशतिलङसुमजलदानम् । एव मातामहा 
दिषु) एतद भाचमनोयं खाहा स्वधेति 
ब्राह्मशदस्ते । एष वो श्रष्यं : इति ब्रादह्मणडस्त- 
$ध्वंदानम् । एतदः पुष्य इति ब्राह्मणहस्ते. 
पुष्यदानम् । ॐ सिद्मिदमासनं इडासध्व- 
मित्यभिधाय ॐ भूः ॐ भुवः ॐ खः ॐ महः 
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं `सप्तव्याद्कतिभिः 
य्व सुखदेवव्रा द्मणोपवेशनम्। उत्तराभिसुखाः 
पितरः ॐ देवताभ्यः पिठभ्यद्च महायोगिभ्य 

। एवच । नमः खधायै खाहायै नित्यमेव नभो 
नमः इति विच्नपेत्। ॐ अद्याख्िन्देभे 
अमुकमासे ्रसुकराधिगते सवितरि भमुकखछा 
तिधौ भअसुकगोव्राणामस्मत्पिढपितामह- 
प्रपितामहानां यथानामशम्यणां विश्वेदेवंपुववकां 
खदमदहं करिष्ये ॐ विष्ठेभ्यो देवेभ्य द्दमासन 
खौहा। ॐ विश्वान् देवानावाडयिष्े छ" 
आवय इत्यक्त ॐ विश्वेदेवास भागत खशु- 
ताम दमं इवं एदं वर्हिनिषोदत । ॐ विष्ठ- 
देवाः खृण॒तेमं इवं थे मे अन्तरे यं उधे 
दअविष्ट येऽग्निजिद्का .उत वा यजन्रा चाषं 
द्यास्िन् वर्िंषि मादयध्वम् । € भोधधयः 
समवदन्त सोमेन सड रान्ना यसौ ऊशोति 
ब्राद्मस्त्व राजन् पारयामसि । 
ऊभ्ागच्छन्तु महाभामा विश्ड ठेवा महाबलाः 
ये यत्र विहिताः खां सावधाना भवन्तुते 
ॐ ्रपदहतासुरारच्ांसि बेदिसदः। शति 
चिभिर्यवविकिरणम् । ॐ पवित्रम करि 
ॐ कुरुष्व ति तेनोक्ते साग्रकुशपवदयं प्रादेथ- 
प्रमाणं क्त्वा ॐ पवित्रे खो वैष्णव्यौ भनेनं 
कुान्तरेय हित्वा ® विष्णमनसा पूते खः ` 



श्राद्ध 

दत्यभ्यच्य कुधान्तरेण विहतं कत्वा पात्रे 
पवि ब्रभिवेशनम् ¦! शत्रो देवौरभोष्टये ्रापो 
भवन्तु पोलये शंयोरभि्षवन्तु न: । इति पात्र 
अलदानम् । ॐ यवोऽसि यवयास्मद् भो यवया-| 
रातौ इति यवदानम्, 
केगन्धदारां दुराधषां नित्यपुष्टां करोषिणोम्। 
श्वरो सव्व भूतानां तवामिदोपद्ये खयम् ॥ 

इति गन्धदानम् ॥ 
& श्रौ ते लश्छोश्च पत्या इति पुष्पदानम् । 
ॐ या दिव्छा आपः पयसा सम्बभूवुय्धा अन्त- 
रोक उतपा् वोरा हिरख्ववणा यज्जियास्ता 
न आपः भिवाः संश्योनाः सुहवा भवन्तु ॐ 

षुरिलोचनसंन्नङेभ्यो विश्वं भ्यो देकेभ्य एषोऽर्ष्या 
नमः । इति इस्तेऽघ्वं दत्ता अनेनव पात्रेण 
संश्नवपवित्रग्रहणं प्रधमपात्रेण संश्रवं पविचञ्च 

होत्या ब्राह्मणदक्तिणपाश्व' कुशोपरि उद्ख- 
मुखपान्रे स्थापनं तदुपरि कुशदानम् । ततः 
ॐ धुरिलो चन संज्ञकभ्यो चि खेभ्यो देवेभ्य एतानि 

गन्ध पुष्यघुपदोपवासोयुगमोत्तरोययन्नोपवोतानि 
ममः। गन्धादिदानमच्छरद्रमस्तु संकल्यसिहि- 
रस्तु । ब्राह्मणवाचनम् । ततः पिदढपितामडइ- । 
प्रपितामहमातामदप्रमातामहहहप्रमाता- 
मष्ानां सपन्नौकानां खादमहं करिष्यं । अनु- 
च्रापनम् । ॐ कुरुष्वेति ब्राह्ममो रुक्तो । ॐ देव- 
साभ्यः दिभ्यश्च महायोभिभ्ब एवच । इति 
विजपेत् । तत ॐ भ्रमुकसगोत्राणां श्रस्मत् 
पिितुपितामद्प्रपितामहानां यथानामशस्यरणां 
सपत्नोकानां खां युआखहं करिष्ये। ॐ 
कुरुष्व ओआदकरणानुज्ञानम् ) ॐ अमुक 

सगोवेभ्यः अस्मत्पितुपितामहप्रपितामरेभ्यो 
यथानामशम्पभ्यः सपल्नोकभ्य इदमासनं खधा। 
बाद्याणवामपा्ं असनम् । ॐ पितनाबाद 
विष्ये @ ्रावादयेत्यक्गो ॐउशन्तस्वानिधोम ह्- 
शन्तः समिधोमदहो । उशत्र शत भ्रावह पितृन् 
इदिषे श्रत्तवै। ॐ श्रायान्तु नः पितर 
मौम्यासो अग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः, 
अस्मिन् यन्ने खधया मदन्तोऽधिन्रुवन्तु तैऽवन्छ- 
स्मान्। इत्यावाहनम्। ॐ अरपडतासुरा 
रक्तासि वेदिखदः। विस्तिलविकिरणम् । ॐ 
तिलोऽपि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्भितः। 
प्रनमहिः एक्तः खधया पितन् लोकान् प्रौ णादि 
नः श्चाहा । तिलदानम् । गन्धपुष्य' इस्ताभ्यां 
दक्वा पितृपा्मुखाप्य या दिव्येति पटिला 
श्रमुकगोव्र भ्स्मत्पितः ्रमुकशग्पन् सपन्नोक 
पषते श्रष्य: खधा। णवं पितामहादौ । 
सपवित्र पात्रं षहोत्वा ब्राह्मवामपाश्व 
दक्तिणाग्रकुशोपरि ॐ पितभ्यः स्धानमसोति 
श्रधोमुखपावस्यापनम् । ॐ शुन्धन्तां लोकाः 
पितुमदनाः पितृसदनमसि । अधोमुखपाव 

म् । ततः अरमुकसगोत्रेभ्बः अ्रस्मत्पित्- 
पितामहप्रपितामहेभ्यः मपद्लौकेभ्यः एतानि 
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सखधा । पितृतोर्घेन मन्धादिदानम् । गन्धादि- 
दानम च्छिद्रमस्तु सङ्कल्पसिदिरस्तु । ब्राद्मण- 
वाचनम् । एवं मातामदादोनामनुन्नापनादिं 

कर्मर) ॐ या दिव्येति भूमिसम््)व्ननम् । ततो 
ताक्तमत्रं ष्टड्ोत्वा दच्तिणोपवौतं पित्- 
ब्राह्मणम् । ॐ श्रग्नौ करणमहं करिष्ये ॐकुरु 
ष्व ति तेनोक्ते ॐ भ्रम्नये कव्यवाहनाय खाहा 
ॐ सोमाय पितमते खाडा । ् राइतिदयं टेव- 
ब्राह्मणहस्ते दत्वा अवशिष्टा पिण्डाय स्थाप 
वित्वा भ्रपरमदं पित्रादिपात्रे मातामहादिपाव्र 
च निःचिपेद्। पाते अन्रादिनिधायकुशंदच्च 
श्रधोमुखाभ्यां पाणिभ्यां पात्र ग्टहोत्वा। ॐ 
षथिवो ते पात्र जौ: पिधानं ब्राह्मणस्य सुखे 
भ्रस्त अस्तं जुहोमि खाहा। पात्राभि- 
मन्व णम् । इदं विच्छुव्विचक्रमे रधा निदधे 
पटम् । समूढमस्य पांशले विष्णो इव्य र ्स्छ । 
इत्वन्नो पखधोमुखदिजाङ्ग्टनिवेशनम् । ॐअप 
इतेति वरिखदविकरणम् । 

ॐनिडहम्मि सव्व यदमेध्यवद्धवेत् 
इताख्च सर्वेऽसुरदानवा मया । 
रन्नांसि यत्ताः सपिशाचसंघा 
इता मया यातुधाना सव्व" ॥ 

इति सिहार्धविकिरणम् ॥ 
ततः ॐ धुरिनलो चनसंञ्नकेभ्यो विश्व भ्यो टेषिभ्य 
एतदत्र स्तं सपानोयं सव्यजनं खाहा इति 
वारिकुशाद्येरद्रसङ्कल्पनम्। ॐ शादमिद- 
मच्छद्रमस्तु सङ्ल्यसिदिरस्तु । ततो वामोप- 
वो तेन सव्यच्छनं सतमन्नं पिव्रादिपाचं निधाय 
तदुपरि भूमिखंलग्नकुशं दक्वा ॐ पृथिवो ते 
पात्र अभिमन्वखम् । उत्तानाभ्यां पाणिभ्यां 
पात्र ग्टहौत्वा ऊद विष्डुरित्यन्रोपरि उन्ता- 
नङ्क निवेशयेत् ॐअपडइता इति तिलविकि- 
रणम् । भरूमिपातितवामजानुः। भ्रमुकगो 
तभ्य: अरस्मत्पितृपितामहप्रपितामहेभ्य अम्- 
कासुकशर्मभ्यः सपल्नोकेभ्य एतदन्रः स्तं 
सपानोयं सव्यच्नं प्रतिषिहवज्जितं खधा । 
अन्रसङ्ल्पः। ॐ छन्ने वहन्तोरखतं ्टतं 
पयः कौलालं परिख्,तं खधास्त तपयत मे 
पितन् । दक्तिणामुखवारित्वागः। ॐ 
अद्वमिदमच्छिद्रमस्तु सङ्कल्यसिदिरस्तु । तत 
सव्याद्ृतिकया गायत्चया विमज्जयित्वा मधु 

वाता ऋतायते मधु चरन्ति सिन्धवः माध्वोनः 
सन्त्रोषधोः । मघुनक्रमुतोषसरो मधमत् 
रजः मधु दयौरस्तु नः पिता। मधुमान्नो बन- 
स्पतिमघुमानस्तु सूर्य्यो माष्वोर्यावो भवन्तु नः॥ 
मधु मधु मधु इति जपः। यथा सुखं बागयता 
जुषध्वमिति ब्रूयात् । भुक्तवत् स्व्याधादिकं 
पितस्तोव्र जवेत् । 
ऊसप्षव्याधा दार्येषु खमा: कालाच्ञरे गिरौ। 
चक्रवाकाः सरहोपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽपि जाताः कुरवे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

मन्धपुष्यध प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं सभ्योऽवसोदत ॥ 

ॐ वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रोखाय च नमो नमः 

` हेमन्ताय नमस्तुभ्य नमस्त शिथिराय च। 

श्राद्ध 
ततस्तेषु । दक्िणामुखो वामोपवोती 
उच्छिष्ठायतः। 
ॐ श्रम्निदग्धाञ्च ये जोवाः येऽप्यदश्वाः कुले 

मरम) 

भूमौ दत्तन ठष्यन्तु तृष्ता यास्तु परां गलिम्॥ 
इति भूमौ कुशोपरि सष्टमत्रं जलङ्ग तं विकि- 
रेत् । ततो देवन्नाह्मणक्रमेण जलगण्डषं ट्व! 
पूववत् पुनः सव्याहृतिकां साविवों मध्रवान- 
त्युचं मधु मध्विति च जष्ठा ॐ रुचितं भव- 
हरिति देवत्राद्यणप्रञ्नः। सुरुचितमिति 
तेनोक्तं ॐ शेषमव्रमप्यस्तोति प्रश्रः । इष्टैः सह 
भुङ्क्ष ति तेनोक्ते पिव्रादिनब्राद्मणे वामोप- 
वोतेन ॐ तुप्नाख इति प्रश्ः। ॐ तुषरास्म 
इत्यक्त ओेषमन्रति प्रश्रः ॐ इष्टः मह 
भुङ्च्छंति तेनोक्त मातामडादिद्राद्यके तथव 
प्रश्नः । ततः पित्रादिब्राह्मणे पिख्डानडं पात- 
चिच्ये पातयेव्यक्त । तद्च्छ्टाग्रतोऽभ्युचतणं 
मण्डलञ्च चतुष्कोणं तिलविकिरणं ॐअमुक- 
गोर भ्रस्मत्पितः अमुकशमयन् सपन्नोक 
एतत्ते पिर्डा सनं खधा इत्य रेखामध्यं पिता- 
महाय प्रपितामहाय च। सव्याहृतिकां 
गायत्चीं मधुवातेति चिच्जपन् अद्र माज्यं पिर्ड 
क्त्वा कुशोपरि असुकगोवास्मत्पितः अमुक- 
शम्यन् सपन्नोकं एष त पिण्डः यै चातर त्वामनु 
यां त्वममु तस्मे ते खधा। एवं पितामह- 

प्रपितासदहमातामदप्रमातामदहदप्रमाताम- 
हेभ्यः। पिख्शेषविकिरणं पिण्डान्तिके । ॐ 
लेपभुजः प्रोयन्तां इति स्तरणकुशेषु इस्त 
माञ्जननम्। प्रत्तादितेन पिख्पाव्रादकन अमुक 
मोव अस्मत्पितः असुकशम्पन् सपन्रोक 
एतत्ते जलमवनेनिच्छॐ ये चाव्र त्वामन् यांच 
त्वमनु तस्त ते खेत पितुपिच्छसेचनम्। ` 
पिख्डपाव्रम धोमुखं कत्वा वद्दाच्ञलि ॐ श्रव 
पितसे मादयध्वं यथाभागमाहषायष्वमिति 
ज्षपः । रपः स्णृष्टा वामेन परहव् उदङ्मुखख 
प्राणास्िः संयम्य । 

वषाभ्यख्च शरत्संन्च ऋतवे च नमः सदा ॥ 

माससंवव्सरभ्यश्च दिवसिभ्यो नमो नमः॥ 1 
ऊषड भ्य ऋतुभ्यो नमः पितुभ्बौ नमः । इति 
जपः। वामेनेव पराहत्य दकिणामुखः भमो 
मदन्त पितरो वथाभागमाहषायिषत । इति 
जपः । वासः शिथिलोक्तत्यान्नलिं छत्वा ॐ ` 

नमो वः पितरः पितरो नमोवः । इति जपः, 
ग्टहानच्रः पितरो दत्त। इति हवोक्तणम्। \ 
ॐ सदो वः पितरो दे्षः। इति पिष्डवोच- | 
शम् । ॐ एतदः पितरो वासः इत्यु 
अमुकगोत्र इत्यादिना एतत्ते वासः ॐये | 

चात्र त्वामनु वाञ्च त्वमनु तस्ते स्वधा। 

दशाभवसूत्रदानम् । वामेन पाणिना उदक 
पातं श्दोत्वा ¦ ॐ ऊज वहन्तोरख्तं एतं प्य 



शाह 

कोलालं इत्यादिना पिख्डोपरि वारिधारा- 
त्यागः, पूर्वखापितपाव्रशेणोद कैः प्रत्येकं पिर. 
सेचनम् । पिख्वाद्येन गन्धादिदानम् । पिष्डो. 
परि कुशं इस्तश्च दत्वा ॐ श्रत्षव्रमो मदन्त- 
छवप्रिया धुषत अस्तोषत खभानवो विप्रान 
विष्ट्या मतोयो यानबि्द्र तै इरौति जपः। 
इतं मातामहदेर््राह्मणानामाचमनं घप्रो 
क्ितमस्तिति भूम्यभ्यक्चणं कत्वा । 
श्रां मध्यं खिता देवा सव्वमण्ड्, प्रतिषठितम्। 
ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा ्रापो भवन्तु 

नः॥ 
शिवा पापः सन्तिति इस्ते ब्राह्मणस्य जल- 
दानम् । 
लच्छोर्वसति पुष्येषु लच्छोर्वसति पुष्करे । 
लच्छौवंस्ते सदा गोष्ठं सौमनस्य' सदास्तु मे ॥ 
मौमनस्यमम्तु पुष्यदानम्। 
® अच्ततच्चास्तु मे पुण्य शान्तिः पुष्टिधुति्च 

मे।. 
यद्यत् ओ्ेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 
ॐ अत्ततञ्चारिषटञ्चास्तु यवतण्डुलदानम् । अमुक- 
गोत्ाणामस्मत्-पिढ-पितामह-प्रपितामदानां 
सपन्नौकानां दत्तमिदमन्रपानादिकमन्नग्यमस्तु 
इति पिव्रादनब्राह्मणडस्तं सतिलजलदानम् । 
यज्ञमानस्य प्रश्रं ्रस्त्विति ब्राह्मणो वदेत् । 
णवं मातामहादोनामच्चय्यम्। शआआथिषः। 
ॐ अघोराः पितरः सन्तु गोत नो वद ताम् । 
दातारो नोऽभिवदन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
खदा च नो मा व्यममदडइ देयच्च नोऽस्तिति ॥ 
अन्रञ्चनो बड भवेदतिथों च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचि कञ्चन ॥ 
एता एवाशिष सन्त सौमनस्यमस्तु सुसुखं 
चास्तु इत्युक्ते पिण्डपात्रे ष्य सम्बन्धान् कुशान् 
पवित्राणि चास्तोओ पिव्रादिब्राह्मणं स्पृष्टा 
खधां वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां ॐ स 
प्रपितामह-मातामह-प्रमातामह-हद्प्रमाता 
महेभ्बा यथानामशर्मभ्यः सपन्नोकेभ्यः खधो 
चतां अस्त, खधा इव्युक्त ऊच्जै वहन्तीरखतं 
तं इति पिच्डानापुपरि वारिधारां देयात् । 
तत ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञं ॒प्रोयन्तां देव- 
ब्राह्यणहस्तं यवोदकदानं ॐ प्रोयन्तामिति 
तेनोक्ष ॐ टेवताभ्य इति चिर्व्जपेत् । थधो- 
सुख पि्ड पात्राणि चालयित्वा भाचम्यदक्तिशो 
पवोतौ पूर्वाभिमुखः ॐ श्रमुकसमोचाय 
अमुकशमणे. ब्राह्मणाय सपत्नीकाय आखाद- 
प्रतिष्ठायै दक्विणामिदं रजतं तुभ्यमहं ददे 
इति दकिणां दद्यात् एवं मातामहादौ ततो 
देवब्र'दह्मणाय दच्िणादानम्। ततः पिदढ- 
ब्राह्मये । पिण्ड पाचमुत्तानं कत्वा ॐ पिष्डाः 
सम्पन्नाः ॐ सुसम्पत्रा इति पिण्डे चोरधारां 
दत्वा पिर्डचालनम् । 

ॐ वाज वाजे वतवाजिनो नी 
धनेषु व्रिप्रा अख्ता तन्ना; । 

३५२ ` 
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शरस्य मध्वः पिबत मादयध्वं 
तुषा यात पथिभिर्देवयानेः ॥ 

इति पिढ्ादि विसर्जनम् ॥ 
ॐ श्रा मा वाजस्य प्रसवो जमस्या- 

टेमे द्यावा एथिवो विश्वरूपे । 
श्रामा मन्तु पितरा मातरा चुव- 
मा मा सोमोऽखतत्वाय गम्यात् ॥ 

इति देवविसल्ं नम् ॥ 
ॐ अभिरम्यतासित्यक्तं अभिरताः ख इति 
ब्राह्म णेरलु ज्ञ तस्य निवत्तनम् । गवादिषु पिष्ड 
प्रतिपादनमिति । 
एष शआादविषधिः प्रौक्ञः पठतां पापनाश्नः। 
अनेन विधिना खाद छतं वे यत्र कु्रचित् ॥ 
अयं स्यात् पितृणाञ्च खगप्राधिकुवा तथा । 
इत्युक्त पाव्च शश्चाहं पितृणां ब्रह्मलोकदम् ॥ 

। इत्याद्य गरुड़ पाव्वेणशादम् २२२ अध्यायः ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

“नित्य श्राचं प्रवच्छामि पू्ववत्तदिशेषयेत् ॥ 
ॐ अमुकसगोव्राणामस्मत्पिदपितामदप्रपि- 
तामहानामसकशखां सपन्नौकानां खां 
सिदाद्धेन युखभ्यमडहं करिष्ये । 
असनादिकमत्र स्यादिष्ठ देवविवन्नि तम् । 
हदि शवां प्रवच्छामि पृव्ववत्तदिशेष कम् ॥ 
जातपुचसुखदशेनादौ हदिया । 

श्राह 

तामहोप््तौनामनुन्नापनं ्राखनं गन्धादि- 
दानं भच्छिद्रावधार्म्। इत्यः प्रपितामहा- 
-दोनां अनुज्ञापनम् । रासनं अावाहनं 
गन्धादिदानम्) एवं हद्प्रमातामहादौनां 
अनुज्नापनादिकंरणम् । ॐ वसुसत्यमंन्नकभ्यो 
विश्वेभ्यो देवेभ्य एतदन्नं स्तं , सपानोयं सव्य- 
चननं सवदरे सदधि प्रतिषिदवल्निंतं नमः। 
इति न्रसङ्कल्यनम् । ॐ अमुकमोवे मत् 
प्रपितामह असुकोदेव नान्दिसुखि एतद्र 
सवदरं खदधि नमः । इवय पितामङोमादट- 
ब्राह्मणे । ततः प्रपितामदहादिन्राह्मणपालत्ं ॐ 
अमुकगोत्रभ्यो सत्प्रपितासडहपितामहपितस्य 
एतदन्न सवदरं सदधि सब्यच्ञनं सपानोयं नमः 
पवं ठद्वप्रमाताम इादिभ्यः ॥*॥ 
एकोद्दिष्टं पुरावश्यं तददिशषं वटे सृणु ॥ 
प्रथमं निमन््रणं पादेप्र्तालनं शरासनम्! भरद 
अमुकगोत्रस्य मत्प्ितुरसुकटेवशग्यणः प्रति- 
सांवतरिकमेकोदिष्टं खरां सिदाच्नंन युष्मास 
अं करिष्ये । खाकर ानुत्चापनम् । भासनं 
अष्यः। गन्धादिदानं पित्खापनम् । अब- 
संह्ल्यनं जप्यः निवोतो उत्तराभिमुखौभूया- 
तिथिशादं कुचधात् । ततस्तसि ज्ञाता दि 
णाभिमुखो वामोपवोतौ उच्छिष्टसमीपि ये 
अग्निदग्धा इति भरद्रविकिरणम् । ॐ श्रमृक- 

दचिणोणवोतिषु मधुयववदरमिखाः पिण्डा दंव गोत्र पितुरसुकदेवशमीन् एतत्ते जलमवने 
तोर्धेन नमस्कारान्तेन दक्िणोपचारेणकरत्तव्यम्। निच्छ ये चात्र त्वामनु यांश तमनु तसं मै 
ददिणजानु खटोला < 
अमुक-मोवाणःमस्मत्पिढ-पितामडप्रपिता- 
मह-मृताम इ-प्रमातामह-ठदप्रमातामहानां 
अशुकथमेणां खपन्नोकानां नान्दौमण्ठानां 
ादेकत्तव्ये वसुसत्यसं न्नकानां विश्ठं षां देवानां 
खां खिद्ात्रन युभाद्चु मया कत्तव्यम् । इति 
देवन्राह्मख।मन््रयं ॐ करिष्यसोति तेनोक्तं 
इलयमेव मातृपितासदहोप्रपि तामदोनां देवनाय 
णामन्तणम् । तत ॐ अमुकगोत्राया मत्- 
प्रपितामद्या अम्क। देवया नान्दामुख्याः खां 
सिदगब्रनयुश्रसु मया कत्तयमिति प्रपिता 
महोव्राद्मण।मन्तणम् । करिष्यसोति नैनोक्त 
इसमेव पितामहाब्रहह्मणामन््रसं मातुन्नाद्मणा 
मन्तणञ्च॥ तत ॐ अद्यासुकहदौ अमुक 
मोत्राखामस्मत्-प्रपितामह-प्तामह-पितणां 
नान्दोसुखानां खाद सिद्ान्नेन बुस मया 
कत्तव्यमिति ब्राद्मणामन्वणं ॐ करिष्यसोति 
तेनोक्त . इमेव हद्प्रमातामदादिन्राह्मण- 
मन्त्र खम् । देवपितुसरव्वंदेवन्रा मणश्रादकरणातु 
ज्ञापनम् । भासन ॐ विश्व देवाख रागत खणु- 
ताम् इमं इव एद वर्हि निषौदत ॐ विष्व - 
देवाः खृणुतेमं इव थे मेऽन्तरोचे य उपद्यविष्ट 
ये भ्रग्निजिद्भा उतवा यजवा ्रासद्यास्मिन् 
व्चिषि मादयध्वम् । ॐ भागच्छन्तु महाभामा 
विष देवा इति विश्व देवावाहनम् \ गन्धादि 
दानच् ।अच्छिद्रावधारश्वचनम् | ततः प्रपि 

स्वधा इति रेखोपरि दचिणारुखवारिधारा 
दानम् ।* इति गारुड रररेश्रध्यायः॥४॥ 

ब्रह्मोवाच । 
“सखपिच्छोक्षरणं वच्य पूरे;ष्दे तत॒त्तयाइनि । 
क्त्वा कुतपकाले तु प्रेतादेः पितलोकटदम् । 
सपिष्ोकरणं कु्ात् अपराह्न तु पूर्व्ववत् ॥ 
पितामहादिव्राह्मणनिमन्तनम् । ॐ पुरोरवो 
माद्रवःसंन्नकेभ्यो देवेभ्य एतदासनं नमः। 
वामपाश्वं चासनदानम् । ततः पितामह 
प्रपितामहदप्रपितामहानां सुपलोकानां 
खादहमडं करिष्ये । इत्यनुन्नाग्रहणम् । पाव- 
चयकरणं पात्रोपरि कुशं दत्वा पात्रान्तरेण 
पिधाय अच्छिद्रावधारणान्तं परिसमाप्य तयैव 
पितुरपि सप लोकस्य प्रेतान्तनाखरा खाहकर- 
शानुन्नापनम् । टेवपावराच्छिद्रावधारणम्। तं 

' परिसमाप्य पितामहप्रपितामदहदप्रपितामह- 
पितुक्रमेख पात्राणां मनाक् वाचनं उद्धाटनं 
कत्वा यै समानाः संमनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां लोकः खधा नमो यन्नो देवेश कल्पा ताम्॥ 
ये समानाः समनसो जोवा जोषैषु मामकाः । 
तेषां चौमयो कल्पयतां भस्मन् लोके शतं 

समाः॥ 
एतश्मन्हयेन पि तपातोदकं पितामइप्रपिता- 
मह प्रपितामहपत्रं द्वा ठदप्रपितामह- 
प्रात्र परित्यज्य पितामदप्रपिलामश्योरुूदकं 
पविच्रञ्च पितृपात्रे निच्िपेष् । ततः. पिन- , 



शाङ्ग 

बाह्मण हम्ते पदिवदानम् ! पावपुष्येख भिरसः 
करपादाचेनं इस्तेऽन्यजलदानं इस्ताभ्यां पावर 
सुलाप्य ॐ या दिव्येति च पटित्वा भ्रमुक- 
गोव मत्पितरसुक प्रेत एष ते भर्ध्यो यै 
चात त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मे ते खधा इति 
पिदब्राह्मणदस्ते स्तोकमर्घ्योदकं पिढतो्येन 
दत्वा पितामडइव्राह्मणदस्तं पविव्रदानं पाचर- 
पुष्ये ण शिरःकरपादाचनं इस्तं ऽन्यजलदानम् । 
इस्ताभ्यां पावसुखयाप्य या दिव्येति परित्वा 
शरमुकगोत्र मत्पितामह श्रमकदेवशस्यन् 
मपद्नोक एष ॒तेऽध्य: खधा । पितुपावेेव 
पितामहत्राह्मशस्त स्तोकमर्घ्योदकं दस्वा- 
ओेषसम्रटकं पिण्डसेचनाथे पावरान्तरे निधाय 
तैनेव पात्रेण पितामडइव्राह्मणशानां इस्तय्यं 
उदकं पिच्च रोत्वा पितुत्राद्मणवामपाश्व | 
दत्िणाग्रकुशोपरि पितभ्यः खानमसोति 
श्रधोमखपाव्रखापनम्। पितामहानां गन्धादि 
दानं भग्नौकरणम् । टेवानां भ्रवशिष्टात्र 
पितामहादिषावे लिपेत् । परितामद्ादिपावा- 

भिमन््र णादिवाचनपय्यन्तं क्रमेण समाप्य पित् 
बराह्मणपाव्राभिमन्तणं अङ्गः्टनिवेशनं तिल- 
विकिरणम् । सिद्दात्रषिकिरणं कत्वा श्रमृक- 
गोव मत्पितरमुक प्रत णतत्ते भ्रव्र स्तं 
मपानोयं सव्यच्नने प्रतिषिदवर्जितं ये चात्र 
त्वामरतु यांच त्वमनु तस्तैतेखधा। ततो 
देवप्रश्ति अपोशानं. दद्यात् । अतिथौ 
प्रापे भ्रतिधिश्रादं कुर्व्यात् भ्रस्मिन्रवसरे। 
लता विकिरणम् । पितामदादौ प्रश्रं क्त्वा 
पितब्राह्न य ॐ खदितं भवद्धिरिति प्रर 
अमरकमोच मत्पितामह भर्कशमान् सप- | 
बौक रषे पिण्डो थे चाव्र त्वामनु यांच | 
त्वमनु तस्मे ते खधा। एवमन्ययोः । पिख्ड- 
दानमच्छिद्रमस्तु। सङ्ल्यसिदिरस्तु इति वाचनं 
कत्वा ततः पितुप्रे तपिरडपातनं ॐ संकल्पः 
सिदहिरस्िति वाचनम् । तंसमाप्य पिर्डं विधा 
कछला ये समानाः समनसः इति मन्त्इयं 
पटित्वा पिलामद्प्रपितामडहदप्रपितामड- 
पिण्डेषु चिपेत् । पिण्डेषु गन्धादिकं पिण्डचाल 
नम्  भ्रतिधित्राह्मणे सखदितभित्यादि प्रञ्रः। 
ब्राह्मणानामाचमन भुक्तक्रमेण ताम्बलदानं 
मुसुप्रोचितमस्तु थिव रापः सन्तु हद्वप्रपिता- 
महादिक्रमेष ब्राह्मणानां हस्तं जलदानम् 
गोस्या्तच्यमस्तु पि त॒ब्राद्मणस्तं ॐ उप- 
तिष्ठतामिति सतिलजलदानं नामगोव्रेख उप- 
तिष्ठताभिति तेनोक्तं अघोराः पितरः खन्तु 
सन्तिति उक्तं स्वधां वाचयिष्ये इति पिता- 
मडादिगब्राह्मणानुन्नापनम् ॐ वाच्यतामित्यक्त 
पितामहादिभ्यः खधोच्ताम् अस्तु खधा द्युते 
पितृब्राद्मचे पितृभ्यः खधघोच्यतां इति भ्रस्तु 
स्वधा वृल्यक्त ॐ ऊजे वहन्तोरखतं इति 
दिणाभिमुखवारिधारात्यागः। ॐ विश्वे हेवा 

| प्रतिपरत्प्रश्ति छो तास्तिययः क्ष्णपच्चकं । 

अस्मिन् यश्च प्रोयन्तामिति देवनब्राह्मदस्ते 

१६० 
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यवोदकदानम् । ॐ देवताभ्य इति विजनं पः ¦ 
पिष्डान् पावर तोलयित्वा भ्ाचम्य पितामडइ 
दिभ्यो दक्षिणां दत्वा ततः पितुब्राद्मणाय ततो 
अतिधिब्राद्मणाय च। श्रा।गषो मे दौयन्ता 
भित्याशोःप्रायनं भाषः प्रतिगुद्चन्तां इत्यक्त 
दातारो नोऽभिवद्न्तामिति पात्रमुत्तानं क्त्वा 
वाजे वाजे इति विखञ्न नम् । भरभिरम्बता 
पितब्राह्यख्विसजंनम् । 
सपिण्डोकरणसखादं व्यासप्रोक्त मया तव । 
खाद्ं विषुः श्रादकत्ता फलं खाहादि कं इरिः॥" 

इति गारुडं २२४ अध्यायः ॥५॥ 
तिष्यादिविशेषे आदकर फलं यथा,-- 

व्यास उवाच.। 
अथ अ्रादममावास्यां प्राप्य काय्यं दिजोत्तमैः। 

पिण्डान्राहायकं भक्तभुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ 
पिर्डात्राहाथकं खाद चौणे राजनि शस्यते । 
अपराह्ं दिजातोनां प्रशस्ते नामिघेण त् ॥ 

चतु दशो वज्ञ यित्वा प्रशस्त द्युत्तरोत्तराः ॥ 
शरमावास्याष्टकास्तिखः पौषमाचादिषु विषु । 
तिखश्वान्व्टकाः पुछा माघस्य दशमो तथा ॥ 
वयोदभो मघायुक्ता वर्षासु तु विगेषतः। 
शस्यपाकखादकाला नित्य प्रोक्ता दिने दिने ॥ 
नेमित्तिकं हि कत्तव्य ग्रहणे चन्द्रसखयोः। 
बान्धवानाख्च मरणे नारक स्यादधान्यथा ॥ 
काम्यानि चेव अ!दहानि शस्यन्ति ग्रहणादिषु । 
अयने विषु चेव व्यत पातेऽप्यनन्तकम् ॥ 
सक्रान्त्यामत्तयं ाद्ं तथा जब्मदिनष्वपि। 
नन्ततेषु च सर्वेषु तथा कामि विशेषतः ॥ 
खर्गन्तु लभते कत्वा क्त्तिकास दिजोत्तमः। 
भरपत्यमथ रोदिस्यां सौम्ये तु ब्रह्मवचं सम् ॥ 
मुद्राणां कमोखां सिदिमाद्रायां शस्यमेव च । 
पुनव्वस्ौ तथा भूमिं रियं पुष्ये तथेव च ॥ 
सर्व्वान् कामान् तथा सपे पैव सौमाग्धमेव च 
अयम तु धनं विद्यात् फाल्गुन्धां पाप- 

नाशनम् ॥ 
ज्ञातिशरेष्ठं तथा इस्तं विच्रार्यां सुबह्न् सुतान् 
बाणिज्यसिदिं खातौ च विशाखायां सुवणं कम्। 
मेव्रे बह्भनि मिव।खि राज्यं शक्रं तथेव च । 
सूले छथि लमेद्यानं सिदिमाप्ये तथेव च ॥ 
सर्व्वान् कामान् वैश्वदेवे चन्त खवश्े पुनः । 
अवि्ायां तथा कामान् वाख्शेच च परं 
अजेकपदके कुर्ययादद्धव्रक्नं टह शुभम् । 
रेवत्यां बहवो रोगा छख्िन्धां ह ॥ 
याम्य चाजोवनं तस्मात् यदि आद प्रयच्छति 
श्रादित्यवारे चारोम्ब चान्द्रे सौभाग्यमिव चं ॥ 
कौजे सव्व विजयं सर्व्वान् कामान् बुधस्य च| 
विद्यामभीष्टं जवे तु धनं वै भार्गवे पुन: ।` 

आं 

षष्णां द्युतिं कषिश्चापि ससम्यां लभते नरः ॥ 
श्रष्टम्यामपि बाखिज्यं लभते ख्राददः सदा! 
स्यात्रवम्यामेकस्वुरं द शम्यां दिखुरं वड् ॥ 
एकादणश्यान्तथा रूप्यं ब्र ह्मवच्ंखिनः सुतान् 
इादश्यां जातरूपन्त् रजतं रौप्यमेव च ॥ 
श्रातिखंष्ट व्रयोदश्यां चतुदश्यान्तु कुप्रजाः 
पञ्चदश्यां सर्व्वकाममाद्नोति अददः सुदा ५ 
तस्माच्छ्रादं न कत्तव्यं चतुदश्यां डिजातिभिः। 
शस्त्र तु हतानां वै तव खादः प्रकल्पयेत् ॥ 
द्रव्यब्राद्मणसम्यत्तौ न कालनियमः क्तः । 
त्माङ्धोगापवर्गाथं खां कुात् दिजातिभिः+॥ 
कम्प्ारण्धेषु सर्व्वेषु कुब्धादाभ्य् दयं सुनः । 
एचजस्मादिषु चाहं पाव्वखं पव्बैणि स्म.तम् ॥ 
अ्रइन्यहनि नित्यं स्यात् काम्यं नमित्तिकं तथा 
एकोदिष्टन्त विज्यं ठदिश्रादच्च पदम् ॥ 
एतत् पञ्चविधं खरां मनुना परिकोत्तितम् 
याब्रायां षष्ठमाख्यातं तत् प्रयन्नेन पालयेत् ॥ 
शये समं राइ ब्रह्मणा परिकोत्तितम् । 
टेविकं चाष्टमे याद यत् क्रत्वा म्यते भयात्४ 
सन्ध्वारात्ररोनं कत्तव्यं रा्ोरन्यत्र दशनात् । 
देशानाच्च विशेषेण भवेत् पुण्य मनुत्तमम् ॥ 

गयायामत्तयं खाद प्रयागी$मरकसटके । 
गायन्ति पितरो गाथां कोरत्तयन्ति मनोषिषः॥ 
णष्टव्या बहवः युत्ता यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ।* 
यजेत् वाश्मघन नोलं वा हषमुत्ङ्जेत् ॥ 
एष्टव्या बदवः पुचाः शोसवन्तो गुणान्विताः। ` 
तेषान्तु समवेतानां यद्योकोऽपि गयां ब्रजेत् # 
गयां प्राष्यानुषङ्गेण यः. याद सम्यगाचरेत् । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गतिम् ॥ 
वराहपव्वते चेव गङ्गायाच्च विेषतः। 
वाराखस्यां विशेषेण यतर देवः खयं इरः ॥ 
गङ्गाहारे प्रभासे च विन्ध्यके नोलपवते । 
कुरुच्ेते च कुलास्बं अङ्तुङ्ग महालये ॥ 
केदारे फल्गुतोधं च नेमिषारखछ एव च। 
सरस्वत्यां विशेषेण पुष्करे च विशेषतः ॥ 

* नगदायां कुशावत्तं मौले भद्रकणके । 
वेव्वत्यां विपाशायां गोदावथां विेषतः ॥ 
एवमादिष्वथान्येषु तोयेषु युलिनेषु च । 
नदौन) ज्व तोरेषु तुश्थन्ति पितरः सदा ॥५॥ 
न्नोहिभिख यवेगवांसैरद्धम्धलफलेन च । 
श्यामवश्च तथा शाकोर्नीवारेख प्रियङ्गभिः॥ - 
गोधूमेख तिलेमब् मसं प्रो यते पितृन् । 
अआस््रानास््रतकानितन् सदोकांखच सदाडि- 

मान्। 
विदारोञख भरुच्डंख शादकाले प्रद।पयेत् । 
लालश््ाघुबुतान्दद्यात् अक्षन् शकया ख 
दद्याच्छराह प्रयन्नन अङ्गाटककथेरकान्। 

| दौमासौ मव्छमांसेन चौन्ाखान् हारिशनतु 1 
शने्रे लमेदायुः `प्रतिपत्स शभान् सुत्तान् ५। परोरस्ने शाय चतुरः शाकुनेन तु पञ्च च॥ 
कन्यकां वै दितोयायां तृतीयायां 
पशन् चुद्रा्तुर््ान्त पञ्चम्यां शोभनान् 

॥ | षर्मावान् कागमांसन प।वतेनाघ सप बे । 
| श्रष्टाबेखस्व माघेन रौरवे नवेव तु ॥ 

शतान् दशमासांस्तु तप्यस्ति वराइमहिषाभिषेः । 

ध तनीधिन 



श्रा 

शगकृर्यायोस्तु मांसेन मासानेकादगेव तु ॥ 
संवस्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन वा । 
वाप्रौणसस्य मांसेन तृसिहादशवार्धिकौ ॥ 
कालशाकं महाशल्कं ख ङ्रिनोऽप्यामिषं मधु। 
श्रानन्त्यायैव कस्पयन्ते मुन्यत्रानि च सव्वशः ॥ 
क्रौत्वा लब्धा खयंवाय सृतानाद्भत्य वै दिजः, 
दद्यात् खाद प्रयन्न न यदस्याक्षयमुच्यते ॥*॥ 
पिष्यलिं शिग्र. कद्चेव तथा चेव मसूरकम् ॥ 
कुष्माख्डालाववार््ताकान् भूटढणं सुरसं तथा । 
कुख््भं पिण्डमूलं वे तण्डलोय कमेव च ॥ 
राजमा्ास्तथा सौरं माहिषञ्च विवजंयेत् । 
कोद्रवान् कोविदाराश्च पालख मरिचं तथा । 

` वलजंयेत् सर्व्वयब्न न यादश्याने दिलोत्तमः ॥" 
इति कौन उपविभागे १९ अध्यायः ॥ 

ग्यास उवाच । 
“ज्ञात्वा यथोकषं संतप्य पितृन् चन्द्रये दिजः 
पिर्डान्वाइायकं खरां कुयात् सीम्यमनाः 

शचिः॥ 
पृव्यमेव परोचेत ब्राह्मं वेदपारगम् । 
तोय तदव्यकव्यानां प्रदाने वातिधिः खतः ॥ 
यै सोमपा विरजसो धग्यर्ताः शान्तचेतसः। 
व्रतिनो नियमखाख छतु कालाभिमामिनः ॥ 
पश्चाग्निरप्यधोयानो यजुर्ववेदविदेव च । 
सुवद्न.क च चरिषवणस्तिमधर्व्वाथ यो भवेत् ॥ 
विशाचिकेतग्कन्दोगो ज्यं हागम एव च । 
श्रधन्वं शिरसोऽध्येता रुद्राध्याय विशेषतः ॥ 
अग्निहोत्रपरो विदान् न्धायविञ्च षडङ्गवित् । 
मन्न्नाद्यणविच्चैव यख स्याद्मापाठकः। 
ऋषितव्रतो ऋणिकञ्च तथा इाद पवार्षिकः ॥ 
ब्रश्मदेया्थ सन्तानो मर्भश्दः सडखदः । 
चान्द्रायव्रतचरः खत्यवादौ पुरा खवित् । 
गुरुदेव! ग्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्यरः ॥ 
विक्कः सर्व्वतो धोरो ब्रह्मभूतो दिजोत्तमः 1 
मडादेवाञ्चनरतो वैष्णवः पंक्तिपावनः ॥ 
शरहिंसानिरतो नित्यमप्रतिग्राहइकस्तथा । ` 
सत्रिशो दाननिरता विन्न याः पंक्किपावनाः ॥ 
मातापिव्रोर्हिते युक्तः प्रातःञ्ञायौ च वा दिजः 
अध्यामविन्मुनिहान्तो विच्चयः पंक्तिपावनः ॥ 
श्राननिष्ठो महायोगो वेदान्तार्थविचिन्तकः । 
खद्यालुः शराहनिरतो ब्राह्मणः पंङ्किपावनः ॥ 
वेदविद्यात्रतद्ातो ब्रह्मचयापरः खदा । 
श्रायव्वशो सुमु त्ाद्मणः पंक्तिपावनः ॥ 
असमानप्रवरको छ्यसमोच्रस्तयेव च । 
श्रसम्बन्धो च विज्ञेयाः ब्राह्मणाः पंद्धिपावनाः॥ 
भोजयेदयो गिनं पूवं तच्तवश्नानरतिं यतिम् । 
मलामे नैष्ठिकं दान्तम् पङु्व्वाशकं तथा ॥ 
तदलाभे खटइस्थं वा मुमुचं सङ्गवर्जितम् । 
मराला खाधकं व षटडसधम प भोजयेत् ॥ 
परश्रतेगुणतस्वन्नो यस्याश्राति यतिङविः। 
फल वेदविदां तस्य सहक्लादतिरिचपते ॥ 
तस्मात् यन्न न योगोन्दरमोश्वरच्नानतत्परम् । 

| भरमंस्कताध्यापका ये भेत्यर्थेऽध्यापयन्ति ये। 

योजयेचब्यकव्ये षु त्वलामे लितरान् दिजान् ॥ 
४. 41 

१६१ 
श्राव 

एव ३ प्रथमः कल्पः प्रदाने इव्यकव्ययोः ! 
अनु कल्पस्बयं न्न यः सदा सद्धिरनुष्ठितः ॥५॥ 
मातामहं मातुलच्च खसोयं श्रं गुरुम । 
दौह्िच्र विट्पतिं बन्धुखृलिगयान्यौ च 

येत् ॥*॥ 
न श्रा भोजयैन्भिवं धने: कार्ययाशस्य संग्र :। 
पेथाचो दक्तिथा सा हि नेवामुत्र फलप्रदा ॥ 
कामं जादे ऽये शिवं नाभिरूपमपि त्वरिम्। 
दिषता डि विभुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ 
ब्राह्मणस्वनधोयानस्तुशाग्निरिव शाम्यति । 
तस्मे व्य न दातव्य न च भस्मनि इयते ॥ 
यथौषरे वोजसु्ना न वप्ता लभते फलम् । 
तथाद्चे इविर्दश्वा न दाता लभते फलम् ॥ 
यावतो ग्रसते पिण्डान् इव्यकव्ये ष्वमन््रवित् । 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दौान् शूनष्टपयोगुडान् ॥ 
अपि विव्याङुलैर्मुक्षा रोनहत्ता नराधमाः । 
त्रेत भुच्छते इष्य तद्धवेदास्रं दिजाः ॥ 
यस्य वैद वेदौ च विच्छिदोते विपूरुषम्। 
एष तब्राह्मशो नादः खादादिषु कदाचन ॥ 
शूदरपर यो शतो रान्ना ठषलग्रामयाजकः। 
वधबन्धोपजोवौो च षडेते ब्रह्मबन्धवः ॥ 
दत्तामयोगो इथं पतिता खनुरत्रवोत् । 
केदविक्रयिशो द्योते याहादिषु विगदधिताः॥ 
अतिविक्रयिखो ये तु परपूव्वा समुद्भवाः 
अधमान् यै याजयन्ति पतितास्से प्रकोर्तिताः॥ 

श्रधोयते तथा वेदान् पतितास्ते प्रकौत्तिताः ॥ 
बुद्यावकनिग्रन्याः पञ्चरातरिविदो जनाः । 
कापालिकाः पाशुपताः पाषण्डा ये च तददिधाः॥ 
यस्याश्रन्ति इर्वोँषयेते दुरालानस्तु तामसाः! 
न तस्य तद्धवेच्छराद प्रे त्य चेह फलप्रदम् ॥ 
भ्ननाखमो यो दिजः स्यादाखमो वा निरर्थकः । 
भिष्यायमौ च ये विप्रा विज्ञेयाः पंक्तिदूषकाः 
दुखन्धा कुनख्छो कुष्ट श्वितौ च श्यावटन्तकः। 
वि्प्रजननचैव स्तेनः क्तौवोऽथ नास्तिकः ॥ 
मद्यपो हषलोसक्नो वोर! दिषधिषपतिः। 
अगारदाहौ कुण्छाभो सोमविक्रयिक्ो दिजः ॥ 
परिवेत्ता तथा हिला: परिवि्निर्निराक्ततिः। 
पौनर्भवः कुथौदौ च तथा नकच्चवरदर्थकः ॥ 
मौतवादि्निरतो व्याधितः काण एव च | 
होनाङ्गखातिरिज्ञाङ्गो श्चवकोर्णी तयेव च ॥ 
कग्धादूषो कुष्गोलों श्नभिशस्तोऽय देवलः । 
भिवरभुक पिश्ठनखं व नित्यं माखानुवर्तकः ॥ 
मातापिवोगुंरोस्तयामौ दारत्यागो तयैव च । 
मोत्रभिद्ग्बष्टशौचश्च काण्ड ृ ष्स्तयैव च ॥ 
भ्रनपत्यः कूट सा चो याचको रङ्गङोवनः । 
ममुद्रयायो क्ता तथा समयभेदकः ॥ 
वेटमिन्दापरश्चं व परदाररतास्तथा । 
दिजनिन्दारताशं व व्याः याडादिकग्सु॥ 
कतन्नः पिशूनः कर.रो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
भिन्र्रुक् कुहकं व विशेषात् पंक्तिदूषकाः ॥ 
सवे पुनरभोण्यात्रास्तदानादहा हि कमसु । ` 

श्राह 

ब्राह्मभावाचरिरस्ताखच वल्ल नयाः प्रयत्नतः ॥ 
शूट्राब्ररमपुशाङ्; सन्ध्योपासनवच्ति तः! 
महायन्नविहोनख ब्राह्मणः पंक्तिदूषकः ॥ 
अरधोतनाशनश्चंव ्ञानष्टोमविवन्ितः। 
तामसो राजसचचेव ब्राह्मणः पंकिदूषकः# 
बडुनात्र किमुक्तेन विदितान् थे न कुर्वते ! 
निन्दितानाचरन्तयेव वव्रं नोधाः प्रय बलः ॥" 
इति कौम उपविभागी २० भ्रध्यायः५५॥ 

“गोमधैनोदकेभृनिं शोधयित्वा समाहितः} 
सत्रिपाव्रहिनान् सर्व्वान् साधुभिः सचविमन्र 

येत् ॥ 
श्लो भविप्यति मे खाद पूरवे दयुरभिपूज्य च । 
असन्भवे परेदयुव्वां यथोक्षलचनेर्युतान् ॥ 
तस्य ते पितरः खुत्वा खादइकालमुपस्थितम् । 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः ॥ 
बराह्मकेस्तं खहाश्रन्ति पितरो श्चन्तरोक्षगाः। 
वायुभूताख तिष्टन्ति भक्षा यान्ति परां गतिम्॥ 
भ्रामन्तिताञ्च ते विप्राः खादकाल उपखिते। 
वसेयुनिंयताः सवे ब्रह्मचयपरायशाः ॥ 
श्रक्रोधनोऽत्वरोऽमत्तः सत्यवादौ समाहितः, 
भारं मेधुनमध्वानं खादक्तदर्जयेव्जपम् ॥ 
भ्रामन्बितो ब्राह्मणो यः अरन्य वै कुरुते चणम् 
ख याति रौरवं चोरं शूकरल्वं प्रयाति च ॥ 
भ्रामन्बयित्वा यो मोहादपरं मन्येत दिजम् । 
ख तस्मादधिकः पापौ विष्ठाकौटोऽभिजायते ॥ 
ओद निमन्तितो विप्रो मेथुनं योऽधिगच्छति 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनौ स गच्छति ४ 
आदं कत्वा तु भुक्ता च योऽष्वानं प्रतिपद्यते । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुमोजनाः # 
निमन्त्ितस्तु यः खाच प्रङ्य्थात् कलहं दिजः 
भवग्ति तस्य तश्मासं पितरो मलभोजनाः ॥ 
तस्मात्रिमन्वितः खां नियतात्मा भवेत् दिजः 
अक्रोधनः भौचपरः कर्ता चेव जितैन्द्रियः ॥ 
श्ठोभूते दच्चिणां गत्वा दिशे द्भान् समाहितः 
खमूलानाइरेदापि दक्िथाग्रान् सुनिभ्मलान् ४ 
दचिथाङ्चवनं लिग्ध विविक्लं एभलक्षणम् 
श्चिं देशं धिविश्चख्च गोमयेनोपलेपयेत् ॥ 
नदटौतोरेषु तीर्थेषु खभूमौ चेव सानुषु । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्ते च पितरं खदा ॥ 
पारक्ये भूमिभागे तु पितृष्णां नैव निवपेत् । 
खाभिभिस्तदिहन्ये त मोहात् यत् क्रियते मरे: 
अटव्यः पब्ब ताः पुश्छास्तोर्थान्धायतनानि च। 
सर्व्वाख्स्वामिकान्धाइनं हि पेषु धरिष्रह्टः॥ 
तिलानवकिरैत्तत्र सर्वतो यन्धयेदजान् । 
श्रसुरोपहतं सव्व ` तिले: अुष्यत्वलेम वा ॥ 
सतोऽवं बडुसंस्कारं मे चव्यद्छनमचुतम् । 
चोष्यपयसङ्दच्च यथाशश्चा प्रक्पयेत् ४ 
ततो निष्त्ते मध्या न्य. पलोमनखान् हिजान 
श्रभिगम्य यथामामे प्रयच्छेम्त वनम् ४ 
तैलमभ्यष््नं खानं खानोय्च एथग्विधम् । 
पावैरौडुम्बरेः कुर्य्यात् वैष्वदेवस्थपूर्वकम् ४ 
ततः ख्नात्या विहत्तेभ्यः प्रत्ययाय कता्नलिः। 



राच्च 
पाद्यमवेमनोयच्च संप्रयच्छेदुयथाक्रमम् ॥" 
पुस्तकान्तरे विहत्तेभ्यः खाने निभित्तेभ्य इति 
मिषत्तेभ्य इति चं पाठः ॥ 
“य चाच विश्वदेवानां दिजाः पूर्वं निमन्विताः 
प्राञ्च खान्यासनान्यं घां दिदर्भोपदितानि च ॥ 
टक्िणामुखयुक्ञानि पितृणामासनानि च। 
द्िणाग्ैकदर्भाशि प्रोक्षितानि तिलोदकैः ॥ 
तेषु प्रवैशयेदेतानासनं संस्शन् दिजः । 
श्राष्टमिति संजल्यनव्रासौरस्तं एथक् एथक् ॥ 
हौ दैषे प्राञ्च खौ पिते व्रयचोदध्युखास्तथां । 
एकेकं वा भवैत्तन्चं देवमातामहेष्वपि ॥ 
खल्कियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्यदम्। 
प्चैतान् विस्तरो दन्ति तस्माचरेहेत विस्तरम्॥ 
अपि वा योजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम् । 
खुतभौलादिखम्यब्रमलक्तखविवल्नि तम् ॥ 
उदत्य पात्रे चान्नं तत् षव्पात् प्राक्षतात् 

पुनः। 
देवतायतने तस्यै निषेधा प्रवत्तयेत् ॥ 
प्राश्छेदम्नौ तदबन्तु दद्यादा ब्रह्मचारिणे । 
तश्मादेकमपि चेषठ विं सं भोजयेत् दिजम्॥ 
नभिच्धसो ब्रह्मचारौ वा भोजनाधंमुपखितः। 
उपविष्टेषु यः याद्वं काम तमपि भोजयेत् ॥ 
अतिधिय॑स्य नाश्राति न तत् याइ ̀  प्रशस्यते । 
तस्मात् प्रयत्नात् शराेषु पूज्या तिथयो दिजेः॥ 
श्रातिष्यरदहितओादे भुच्ते ये दिजातयः। 
काकयोनिं ब्रजग्त्येते दाता चैव न संशयः ॥*॥ 
होनाङ्ः पतितः कुष्ठो व्रणो पुक्गसनास्तिकौ। 
कुक्कुटाः शकरा: श्वानो वर्ज्याः यादेषु दूरतः॥ 
वोभस्षमशुचिं नग्न' मततं धृत्तं' रजख्रलाम्। 
नौलकाषायवसन' पाषण्डां च विव येत् ॥ 
यत्तव्र क्रियते कृ पेढकं ब्राह्मणान् प्रति । 
तत् सर्वमेव कर्तव्य वै खदैवकापूव्वं कम् ॥ 
यथोपदिष्टान् खर्व ।स्तानलं कुयादिभूषणेः । 
संगदामभिः भिरोवै्टिधूपवाखोऽनलेपनेः ॥ 
ततस््वाव इयेष वान् ब्राह्मणानामनुन्नया । 
उदम् खो यथान्यायं वि्ठदेवास इट्य चा ॥ 
इ पविवरे खदौत्वा च भाजने चालिते पुनः । 
शत्रो देश्वा जलं चिठा यवोऽसौति यवांस्तथा 
या दिव्या इति मन्त्रेण इस्ते तवर्य निषेदयेत् 
प्रदद्यादन्धमाख्यानि धुपादौनि च शंक्तितः॥ 
अपसव्य ततः छ्षत्वा पितृणां दच्विणामुखः। 
श्रावानं ततः क्यात् उथन्तस्तवं त्युचा बुधः ॥ 
भावाश्च तदनौन्नातो जपेदायान्तु नस्ततः । 
शत्रो देव्योदकं पात्रे तिलोऽसौतितिलां स्तथा 
चिष्ठ चाष्ये यथापूर्व दक्वा हस्तं षु वै पुनः। 
संसवांख ततः सष्वौन् पाते कुयात् समा- 

हितः ॥ 
'्पिदढभ्यः खानमेतेन न्युनं पाव्र' निधाय तु ।. 
भग्नौ करियेत्यादाय षच्छत्य्र' एतद्चुतम् ॥ 
कुरुष्व ति शरुच्चातो जुहयादुपवोतवत् । ̀ ` 
यच्चोप्रवोतिना होमः कत्तष्यः कुशपाणिना । 
प्राचीनावौतिना पिव वैश्वदेवन्त कोमयेत् । 

१६२ 
श्राज्ं 

दच्चिणं पातयेन्नानं देवान् परिचरन् मदा ॥ 
पितृशां परिचर्या पालयेदितरं तथा । 
सोमाय वै पिढमते खधा नम इति छरुवन् ॥ 
भरम्नये कव्यवाहनाय सखेति जुडयात्ततः । 
श्रग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् ॥ 
महादेवान्तिके वाध गोष्ठं वा सुसमाहितः । 
ततस्तेरभ्यतुन्नातो गत्वा वै दक्षिणां दिशम् ॥ 
गोमधेनो पलिप्योर्व्वो' खानं क्षता तु सैकतम् । 
मण्डलं चतुरखं वा दच्िणावनतं शुभम् 1 
वरिरक्गिखेत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ॥ 
ततः संस्तोगच तत्ख्याने दर्भान् वै दक्िणाग्र- 

कान् । 
वोन् पिर्डान् निव्वपेत्तत्र विशेषान् समा- 

डितः॥ 
न्युप्य पिण्डांस्तु तदस्तं निमृज्याज्ञेपभागिनाम्। 
तेषु दर्भेष्वथाचम्य विरायम्य शनैरसून् ॥ 

ष इातूव्रमम्कुर्यात् पितृनेव च मन्त्रवत् । 
उदकं निनयेच्छेवं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ॥ 
श्रवजिष्रेषु तान् पिर्डान् यथाभ्यु्ान् समा- 

डितः। 
श्रथ पिक्डावशिष्टात्रं विधिना भोजयेदिजान् ॥ 
मांसान् पुपांश्च विविधान् दद्यात् 

सम् । 
सूपशाकफलानोचुन् पयो दधि. तं मधु ॥ 
अन्रद्चैव यथाकामं विविधं भच्छपेयकम् । 
यदुदिष्ट दिजैन्द्राणां तत्तत्सववै निवेदयेत् ॥ 
धान्यां स्तिलां ख विविधान् शकरा विविधा 
उष्णमन्नं दिजातिभ्यो दातव्यं खेय इच्छता ॥ 
अन्ध्र फलसूलेभ्यः पानकेभ्यस्तयैव च । 
५ श पातयेव्नातु न कुप्ये ् राृतं वदेत् ॥ 
न पादेन स्छशेदन्न न चैतदवधूनयेत् । । 
क्रोषैन चेव यत्तं यदत्तं त्वरया पुनः ॥ 
यातुधाना विलुम्पन्ति जल्यता चोपपादितम् । 
खिब्रगाव्ो न तिष्ठं त स्रिधौ च दिजन्मनाम् 
न चात्र श्चेनकाकादोन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत् । 
न दद्याद्र इस्तं न प्रत्यच्लवण तथा ॥ 
न चायसेन पात्रेण न चैवाखंदया पुनः 
काञ्चनेन तु पाचेण राजतौड्भ्बरेण च ॥ 
दत्तमच्षयतां याति खाङ्गन च विशेषतः । 
पात्रे तु स्मये यो वै चाद भोजयते पितृन् ॥ 
सख याति नरकं घोरं भोक्ता चैव पुरोधसा । 
न पंक्तवा विषमं दध्यात् न याचेब्र च दापयेत् 
याचिता दापिता दाता नरकान् यान्ति- 

दार्णान्। 
शुश्ोत वाग्यता; खपृ्टा न ब्रूयुः प्राक्ञतान् . 

रणान् ) 
तावदि पितोरऽखन्ति यावन्नोक्षा इविगुणाः । 
नाभ्रासनोपविषटस्तु सुन्ौत प्रथम. दिजः ॥ 
बहनां पश्यतां सोऽन्नः पंक्वा इरति किल्वि- 

घम् । 
न किच्चिदर््जयेच्छराह नियुक्षस्तु दिजोत्तमः ॥ 
न मासं प्रतिषैषेत नवान्धस्छाव्रमोच्चयेत् । 

शां 

यो नाश्नाति दिजो मांसं नियुकः पिढकर्यणि 
स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेक विंशतिम् ॥ 
सख्ाध्यायं खावधैदेषां धरीशास््राणि चैव हि) 
इतिहासपुराणानि खाइकल्यां ख शोभनान् ॥ 
ततोऽच्रमुत् जडुक्तष्वग्रतो विकिरन् भुवि । 
सख्ृष्टा खंदितमिव्येवं ढप्तानाचमयेत्ततः ॥ 
अचान्ताननुजानोयादभितो रम्यतामिति । 
खधास््िति च तें ब्रूयु ह्य णास्तदनन्तरम् ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषाम ब्रेषं निवेदयेत् । 
यथा ब्रूयुस्तथा कुव्यीदनुन्नातो दिजोत्तमैः ॥ 
पिव्र खदितभमिव्येवं वाच्य गोष्ठं षु सुखुतम् । 
सम्पत्रमित्यभुगदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ ̀ 
विद्ज्य ब्राह्मणां खान् वे पिदपूत्न्तु वागृयतः 
दचिणां दिशमाकाङ्गन् याचेतेमान् वरान् 

पितृन् ॥ 
दातारो नोऽभिवरैन्तां वैदाः सन्ततिरेव च । 
डाचनो मा व्यगमषड देयच्च नोऽस्तिति ॥ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा 
मध्यमन्तु ततः पिर्डमद्यात् पननौ सुतार्धिनौ 
प्र्तास्य इस्तावाचम्य च्ातौन् शेषेण भोजयेत् 
श्नातिष्वपि च भुक्तेषु खान् भत्यान् भोजयेत्ततः । 
पञ्चात् खन्न प्नौभिः ओेषमन्र' समाहरेत् । 
नोदासयेत्तद् च्छिष्ट यावन्रास्त' गतो रविः ॥ 
ब्रह्मचारौ भवैतान्तु दम्पती रजनौन्तु ताम् । 
दत्त्वा आआद' तथा भुक्ता सेवते यस्तु मेधुनम् ॥ 
महहारौरवमासादयय निं ब्रजेत् युन: । 
एचिरक्रोधनः शान्तः खत्यवादौ समाहितः ॥ ` 
स्नाध्यायच्च तथाध्वानं क्ता भोक्ता च वजंयेत्॥ 
शाह क्त्वा पराह भुत ये दिजातयः। 
महापातकिभिस्तुच्या यान्ति ते नरकान् वहन् 
एष वोऽभिदहितः सम्यक् खादकल्पः सनातनः । 
श्रनेन वर्तयेबरिन्यमुदासौ नोऽय तत्ववित् ॥ 
अनग्निरष्वगो वापि तयैव व्यसनान्ितः। 
अमां दिजः कुब्धात् ठषलस्तु सदै वहिः ॥ 
श्रामस्राइ यदा कुर्य्यात् विधिन्नः अदयान्वितः 
तेनाग्नौकरणं कुश्थात् पिष्डांस्तेनेव निर्वपेत् ॥ 

संयतमानसः । योऽनेन विधिना शाद कर्य्यात् 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यतनां वत्तेते पदम् ॥ 
तस्मात् सन्वप्रयत्ने न चाद कुर्यात् दिजोत्तमः 
आराधितो भवैदोशस्ते न सम्यक सनातनः । 
अपि मूलफलैर्व्वीप प्रकुरववतरिर्धनो दिनः ॥ 
तिलोदकंस्तपयेदा पितृन् स्नात्वा खमादितः । | 4 
न जोवत्पिढको दद्यादामान्तं वा विधौयते । 
-धेषां वापि पिता दयात्तेषास्चेके प्रचक्षते । 
* पितापितामदेव तयैव प्रपितामद्ः ४ 
यो यस्य स्वियते यख देयं नाखरास्य तेन तु । 

१ 



श्राद्ध 

हौ पिण्डौ निर्ववेत्ताभ्यां चेतरिणि बोजिने तथा 
कोत्तयेदथ चैकस्मिन् बोजिनं केति ततः। 
खताहनि तु कर्तव्यमेकोदिष्टं विधानतः ॥ 
अशौचे खे परिच्ौषे काम्यं वै कामतस्ततः। | 
पूर्व्वीह्धं चैव कर्तव्यं ाइमभुग्दयार्थिना ॥ 
देववत् सव्वमेव स्याब्र वे काया तिलक्रिया । 
दर्भाश्च ऋजवः कार्या युग्मान् वे भोजयेत् 

दिजान् ॥ 
नान्दौमुखास्ते पितरः प्रोयन्तामिति वाचयेत्। 
माढश्रादन्तु पूव स्यात् पितृणां स्यादनन्तरम्॥ 
ततो मातामदहानाच्च ठद्ौ अादवरयं स्मृतम् । 
देवपूर्वन्तु दद्याद न कुर््यादप्रद्तिणम् ॥ 
प्राञ्खो निव्वं पेत् पिर्डानुपवोतौ खमादितः। 
पूव वै मातरः पज्या भक्तया चैव गणेश्वरः ॥ 
सर्डिलेषु पविव्रेषु प्रतिमाख दिजातिषु । 
पुष्य धप नेवेद्येगन्धाद्येभूषणेरपि ॥ 
पूजयित्वा माढगणान् कुर्य्यात् खाइवयं ठघः। 
श्रक्षत्वा माढयागन्त॒ यः ज्रां परिषेशयेत् । 
तस्य क्रोधममाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातर॥ 

इति कौ" उपविभागे २९ ्रध्यायः ॥ 
मासयो १६।१९७। १८६१ अध्यायेषु चान्यत् द्रष्ट 
व्यम् ॥*॥ चरां कदलोपत्रः निषिद' भोजन- 
पाव्रतया । इति हेमाद्विव्याख्या आादखर्डे ॥ 
न जातौकुसुमानि दद्यात् न कदलोपतम्। 
इति क्रतुवचनम् ॥५ खादोत्तरनिषिदानि 
यधा,- क 

स । 
वानिद्रा खाद खप येत् ॥” 

इति कर्ममलोचनम्॥ 
स्मृतिः। 

कलदच्चेव सायंसन्ध्यां दिवाशथम् । 
क च भोक्ता च पुनर्भुक्ञ्च वजंयेत् ॥ 
अपिच। 
“वर्ज्यानि कुर्वता खां कोपोऽध्वगमनं त्वरा ¦ 
भोक्षुरप्यत्र राजेन्द्र वयभेतन्न शस्यते ॥” 

“पुनर्भोजनमध्यानं दुताध्वयनमेथुनम् । 
दानं प्रतिं सन्ध्यां आरा छत्वाष्ट वजयेत् ॥ 

` नव्यवदमानष्टता स्तिः । 
“पुनर्भोजनमष्वानं भाराष्ययनमेधनम् । 
दानं. सन्ध्यां युनः स्रानं शाद क्रत्वाष्ट वजयेत्॥ 

इति ओादतत्वम् ॥ 
अथ वैष्णव श्रादविधिः। 
“प्रासे श्राहदिनेऽपि प्रामन्नं भागवतेऽपंयेत् । 
तच्छषेरेव कुर्व्वीत आदं भागवतो नरः ॥ 

` यच्च स्मृतौ । 
 “श्टहाग्निशिषदेवानां यतीनां बद्मचारिणाम्। 
 पिढपाकोन दातव्यो यावत् पि्डात्र निवेपेत्॥ 

दूति ॥ 
“टक् सामान्यवचनं विशेषवचनव्रजः । 
छतिष्मृतिपुराणादिवर्तिभिर््वाध्यते पर वम् ॥” 
तधाच पाद्म) 

१६३ 
श्राद्ध 

“विष्णोनिबेदितान्रोन यष्टव्यं देवतान्तरम् । 
पित्भ्यश्चापि तदेयं तदानन्त्याय कल्पते ॥* 
मोचधसप' नारदोक्तौ । 
“सात्वतं विधिमाख्ाय प्राक सूयमुखनिः- 

तम् । 
पूजयामास देवेशं तच्छेषे णपितामदान् ॥* 
ब्रह्माख्डपुराे । 

“यः खादकाले इरिभुक्ररेषं ` 
ददाति भक्तया पिदटदेवतानाम् । 
तैनैव पिश्डांस्तुलसोविमिथा- 
नाकल्यकोरि पितरः सुढटताः ॥” 

स्कान्दे ओोशिवोक्तौ । 
“देवान् पितृन् समुदिश्य यदिष्णोर्विनिवेदितम् 
तानुदिश्च ततः कुब्धात् प्रदान तस्य चेव हि 
प्रयान्ति त्िमतुलां सोदकेन तु तेन वे। 
मुङ्खन्दगाचलग्ने न ब्राह्मणानां विलेपनम् ॥ 
चन्दनेन तु पिण्डानां कर्तव्यं पिठटक्ये 
देवानाश्च पितणाच्च जायते ठिरत्तया ॥ 
एवं छते मह्ोपाल मा भवेत् संशयः कचित् ॥ 
तक्रं व यौपुरोषोत्तमखण्डे । 
“अत्राद्यं खाहकाले तु पतितादैनिं रौक्तितम् । 
तुलसौदलमिखेण सलिलेनाभिषिश्चयेत् ॥ 
तदत्र शदतामेति विष्णोर्न बेदयभिखितम् । 
विष्णोर्न वेयशेषन्तु तस्मादयं दिजऋअना । 
पिण्डे चेव 1 णां तुधिमिच्छता ॥* 
तवव योव्रह्मन ॥ 
“पितृनुद्िश्य येः पूजा केशवस्य छता नरेः 
त्यक्ता ते नारकीं पौड़ां मुक्तिं यान्ति महासुने॥ 
धन्यास्ते मानवा लोके कलिकाले विशेषतः। 
यै कुवन्ति हरनि त्यं पि व्रं पूजन मुने ॥ 
किं दन्तेन्वं इभिः पिष्डेगया शादादिभिमने ॥ 
यैरिंतो हरि्भक्तया पिवरथं दिने दिने ॥ 
यमुद्दिश्य इरेः परज्ञा क्रियते मुनिपुङ्गव ॥ 
उदुत्यं नरकावासात्तं नयेत् परम पदम् ॥ 
यो ददाति हरेः खान पितनुदिश्च नारद 1 
कन्तव्यं हि पितृणां यत्तत् क्तं तेन भो दिज॥”* 
श्तौ च । एक एव नारायण भ्रासोत् न ब्रह्मा 
नेभे वयावाषयिव्सौ सर्वे देवाः सवे पितरः सवे 
मनुष्याः विष्णुना अशितेमश्रति विष्णुना प्रातं 
जिघ्रन्ति विष्णुना पौतं पिबन्ति तस््ादिहांसो 
विष्णुपद्रतं भच्येयुरिति  भ्रतणएवोक्त चौभग 
वता विष्णुधर्छं । 
“प्राणेभ्यो ज्ञु इयादद्र' मन्रिवैदितम् त्तमम् । 
ढष्यन्ति सव्व दा प्राणा मत्रिवेदितभच्षणात् ॥ 
तस्मात् सव्वं प्रयल्न न प्रदेयं मन्निवेदिनम्। 
ममापि ददयखस्व पितृणाच्च विशेषतः ॥* 
किच्च तवरे वान्यक। 
भच्यं भोज्यञ्च थत्किञ्चिदनिषैद्याग्रभोक्तारि । 
न देवं पिढदेवेभ्यः प्रायचचित्तौ यतो भवेत् ॥ 
सर्गादौ कथितो देवेरग्रभुक् भगवान् इरिः। 
यन्नमागभरुजो देवा ततस्तेन प्रकल्पिताः ५” 

इति शौहरिभक्तिविलासं < विलासः ॥५॥ 

श्रान्तः 

अधोपवासदिने यादनिषेधः। पाश्च युष्कर- ` 
स्वण्डम् । 

“एकादश्यां यदा राम खां मैमित्तिकं भवेत्। 
तददिने तु परित्यज्य इादश्यां आद्माचरेत् ॥” 
तवैवोत्तरखश्डे , 
“एकादश्यान्तु प्राप्तायां मातापि्रोख्पसेऽहनि 
इादश्यां तत् प्रदातव्यं नोपवा सदिने कचित् ॥ 
गर्ितान्र' न चाञ्चन्ति पितरञ्च दिवौकसः ॥* 
स्कान्दे । 
^एकादभो यदा नित्या जां नेमित्तिकं भवेत् 
उपवासं तटा कुर्य्यात् दादश्यां चादमाचरेत्॥" 
ब्रह्मवैवत्तं । 
“ये कुर्व्वन्ति मद्दौपाल यादं त्रेकादभौदिने। 
यस्ते नरकं यान्ति दाता भोक्ता परेतकः ॥” 

इति ओोहरिभक्तिविलासे १२ विलासः ॥.' 
शाद, वि, (खदा अस्त्यस्येति । अचा + “प्रज्ञा 
ध णः ।*५।२।२०१। इति शः!) 
खदहासमन्वितम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

आादकत्तौ, [ऋ] चि, (करोतोति । क + ढच। 
शाहइस्य कत्ता ।) यादकारकः। यथा,-- 
“खरादकारत्ता च भोक्ता च पुनर्भृकतश्च वच्जंयेत् ॥” 

इति खाचतत्तवम्॥ 
वः, पु,(ञख्राइस्य देवः ।) यमः । इत्यमरः ॥ 

(यथा, माकंण्डेये । ८। १५६ । 
श्राइदेषेन कथितं विश्वामित्रस्य चेष्ितम्॥) 

स तु विवस्वतः संज्ञायां पन्यां जातः ॥. मनु- 
मेदः । ̀  इति पुराणम् ॥ ( यथा, माकण्डेये । 
१०६४) 

“मनुर्वेवस्तो ज्येष्ठः आाददेवः प्रजापतिः । 
ततो यमो यमो चेव यमलौ सम्बभूवतुः ॥*) 
इशाकं, क्तौ, (खाच देयं शकम् । ) काल- 

शाकम् । इति भावप्रकाशः ॥ 
खादिकः, वि, (खादमनेन भुक्तमिति, चाद 
“ादमनेन भुक्तमिनिठनौ ।* ५।२।८५। 
इति उन् 1 ) अआादभोक्ता। इति सिचान्त 
= ॥ खादसम्बन्िदरव्यादि । यथा, यान्न 

वल्कः । 
““सन््यागर्व्नितनिघति भूकम्पोल्का निपातने । 
समाप्य वेदं दयुनिशमारख्यकमघोत्य च 1 
पञ्चदश्यां चतुदृण्यामष्टम्यां राइ सूतके । 
ऋतुसन्धिषु भुक्ता वा खादिकं प्रतिर्रद्य च ॥" 

इति तिध्यादितक््वम् ५. 
खा, [न्] वि, अादभोक्ञा । ओह + “याद- 
मनेन भुक्तमिनिठनौ ।* ५।२।८५। इतिः 
सव्र ण इनिः। इति सिद्ान्तकौमुदौ ॥: 

|खान्तः, पु,(खम + क्षः।) थान्तः। लितेन्दरियः१ 
| इति हेमचन्द्रः ॥ अमयुद्घ, बि। खम 
तपःखेदयोः इत्यस्मात् कप्रत्ययेन निष्यः 1 
यथा, 

“सखि मद्मानाथन्तु साधयन्तो निरन्तरम् 1 
अतिश्रान्तासि सद्धावच्रेयो रिवमौचिती ४ 

इतिः कःव्यचन्द्रिका 9 



श्रावकः 

शान्त पंवाडइने, ज्ञो, ( चान्तस्य संवाहनम् । ) | 
अम न्वितस्य भ्राखनादिप्रदानदारा अमोप- | 
असनम् । इति केचित् ॥ 

शराम,त् कमन््े। इति कविकल्यद्रुमः॥ = 
चरा०-पर ० -सक० -ेट् ।) श्रशखामत् । मन्त्रो 
ऽभिसुखौकरणम्। ` गुसोक्तिरिल्येके। इति 
दुमादासः ॥ 

खामःःपं.(खामयतौति। राम + भच्।) मासः। 
मख्डपः । कालः । इति मेदिनो ॥ । 

अखामशेरः, पु, जिनभिच्चुशिष्यः। तत्पर्य्यायः । 
चेलुकः२ प्रव्रजितः महापासकः४ मोमो५ । 
इति विकार्डयेषः ॥ 

खायः, पु, (चि खये + “चिणोभुवीऽनुपसर्गे ।” 
३।२।२४। इति घञ् ।) खयखम् । भारय: । 
इत्यमरः ॥ (यथा, भटहिः ।  । ३६। 
यात युधं यमश्रायं दिशं नायेन दक्िणाम्॥ | 

ओौसम्बन्धिनि, वि । यथा) ओीर्देवता भस्य 
यं हविः। इति ग्रोशब्द् द णप्रत्ययेन निष्यन्र 
भिति सिदान्तकौसुदो ॥ 

खायसः, चि, ( खेयस् + श्रण् । ^देविकाशिंश- 
पेति।* ७।३।१। इति आादेरचः रात् \) 
खेयसि भवः । इति सिहान्तकौमुदौ ॥ 

खावः, पुं, अवशम् चअुधातो्ंञ्प्रत्ययेन 
निष्यः । इच्छ कुवंशोयन्हपतिविशेषः । यथा, 
महाभारते । २।२०१।३। 
“भद्रात् युवनाश्वस्तु ओावस्तस्वालजो- 

ऽभवत् ॥*} 
खावकः, पु, (शणोतोति । शरु + खल् ।) शाक्यः 
मुनिशिष्यविशेषः। काकः। इति विकाशः 
ओषः ॥ ( अावयतौति । खु + शिच् + खुल । 
दूरध्वनिः । यथा, माके । ११।१। 

परिणतिमिति रात्र मागधा मागधाय ॥*) 
ओोतरि, वरि । ( यथा, पुराशम् । 
ऋम्बेद यावकं पलं जग्राह विधिवदिजम् । 

यजु्वे दप्रवक्षारं बेशम्पायनमेव च ॥”) 
खावणः, पु, (खवशेनाचरति न तु कार्ययेखेति । 
खवण + अण् । पाषण्डः । इति मेदिनो ॥ 
(खवग्येन खद्यते इति । वख + “ओषे ।"” ४। 

। ९२ । इत्यण् । । इति काशिका ॥) 
दि-हादश्मासान्तमंत-चतुथ-मासः । 

खवणानसवरयुक्ता पौण मासौ यावो सा यब्र 
मासे सः। ( अवा + अश् । ) तत्पर्य्यायः । 
नभाः २ खरावण्िकः २। इत्यमरः ॥ नभः ४। 
इति शब्टरब्रावलो । स च दिविधः सौर- 
चान्द्र कक्ंटसख्यरविको माषः सौर 
खरावणः। करकटखयर विप्रारग्धशुक्घप्रतिपदादि- 
दर्थाग्तो माखखान्द्रश्चावखः। वचान्द्रोऽपि 
हिविधो सुष्यो मौणख् । तच सुख्यवचान्द्रखाव- 
चोयक्ल्ण प्रतिपदादिषौरंमास्यन्तो मासो 
चान्द्रः खावणः। मुख्यलच्चण प्रागवो क्म् । 
इति मलमा सत्वम् ॥ * ॥ तत्र जातफचम् । 

१६४ 
श्रावशः 

“न्नोकप्रमिदहो धनवान् बद्ान्धः 
सुद्धत्कल ब्रा तजदा सयुक्त । 
्ान्नाकरा यस्य जनस्य सव्ये 
स खावशाख्य सुतरां प्रसूतः ॥" 

अथ श्रावणछलत्यम् । तव देवोपुराणम् । 
सुपर जना्टने छष्णं पञ्चम्यां भवनाङ्गने । 

पूजये श्ननमा देवों खुहो विटपसंखिताम् ॥” 
खो सिजटद्ः। 
"देवीं संपूज्य नत्वा च न सपभयमाघ्ुयात् । 

पञ्चम्यां पूजयेतरागाननन्ताद्यान् महोरगान् । 
तोर सपि नेवेदां देयं सपंविषापडम् ॥ 
गारुड 1 
“अनन्तं वासुकिं शङ्क पञ्च कम्बलमेव च । 

तथा कर्कोटकं नागं टतरा्ख्च शङ्काम् ॥ 
कालोयं तत्षकञ्चापि पिङ्गलं मखिभद्रकम् । 
यजेत्तानसिताजर गान् दष्टसुक्षो दिवं ब्रजेत् ॥ 
पुराणान्तरेऽपि । 
अनन्तो वासुकिः पड्मो महापश्नोऽथ तच्चकः। 
कुलीरः ककटः शङ्खो छयष्टौ नागाः प्रकौ- 

तिताः ॥ 
पाश्च । 

ओषः पञ्चो महापञ्मः कुलोरः शङ्गपालकः । 
वाशुकिस्तस्तकञ्चैव कालोयो मणिभद्रकः । 
ठेरावलो तराः कर्कोटकधनच्यौ ॥" 
रन्नाकरे। 
“पिचुमदस्य पाशि खापयेदवनोदरे । 
स्वयच्चापि तदग्रौयात् ब्राह्णणानपि भोजयेत्॥ 
पिचुमह स्य निम्बस्य ॥*॥ ततव प्रयोगः। 
इरिशयनानन्तरं गौण चान्द्रेण शरावणल्णः 
नवम्यां छतसखानदिरुूदङमुख्ः । भरदय खावणे 
मालि कष्णे पक्चे पञ्चम्यां तिथौ अमुकगोवः 

इच्चे पूजयेत् । तदभावे घटे जले वा न्धा 
दिकं क्त्वा देवोमम्बेति ध्यात्वा मनसादेवि 
इ्ागच्छ इहावाद्च एतत् पाद्यं ॐ मनसा 
देव्यं नमः। इत्यनेन यथाशक्ति मन्धपुष्यधूप 
दौपनेवेदयानि दयात् । ततोऽनन्तादौन् 
नागान् पूजयेत् तव्र चौर सर्पिरनैवेदयं प्रधानम् 
अ्रनन्तादिकं पाद्यादिभिः संपूज्य । 
ॐ योऽसावनन्तरूपे ब्रह्माख्डं सचराचरम् । 
पुष्यवट् धारये ननि तख नित्यं नमो नमः ॥* 
इत्यनेन चिः पूजयेत् । एवं प्रणवादिनमोऽन्तन 
स्वस्वनाच्ा पूजयेत् । ॐ वासुकये नमः । ॐ 
शङ्गाय नमः। ॐ कम्बलाय नमः । ॐ कर्का- 
टकाय नमः । ॐ ग्ककाय नमः । ॐ कालो- 

- वाय नमः । ॐ तच्चकाय नमः । ॐ पिङ्गलाय 
नमः) ॐ महापञ्मप्य नमः । ॐ कुलिकाय 
नमः । ॐ मखिभद्राय नम; । ॐ धन्याय 
नमः। ॐ ओेषाय नमः! ॐ पेरावताय 
नमः । अथक्लौ मन्धपुष्याभ्यां पूजयेत् । निम्बः 
पत्राणि हे खःपयेत् ब्रान्जदेभ्यो दद्यात् 

यित्वा 

। खयं भतयेशच । चभयदिने पूव्वाद् सुहभ्तान्यन 
पञ्चभोलामे पूत्बेदिने पूजा युगम्मात् ) खावस्ठां 
पौणमास्यां खाच्मावग्यकम् । इति कत्यतत्वम्॥ 
खवशानत्त्रसम्बन्धिनि, वि ॥ 

खवा, स्तनो, दध्यालोकडच्चः । इति मेदिनो। 
खावणिकः,पु, (खवा पौषमास्यस्मिब्रम्तौति। 
कणा + “विभाषा फाल गुनो खवणाकान्तिकोः 
चेवोभ्यः।” ४।२।२६। इति ठक् । ) अावव- 
मासः) इत्यमरः ॥ 

खावणो.स््ो,(ख पथेन नचचे युक्ता पौरं मासो, 
अवश + न्तत ख युक्तः कालः।” ४।२।२। 
इत्य् । ख्गेप् ।) चावशमासोयपूिं मा । यथा, 
“पौखमामो तथा माघौ खावणौ च नरोत्तम । 

इति खातकम् ॥ 
हच्चविशेषः। मुण्डो इति योलकुडिया इति च 
इहिन्दौभाषा। तत्पर्य्यायः मुण्डितिका २ 
भि्ञः२ अवणशोर्विका४ अवणा५ प्रव्रजिता 
परिव्राजौ 9 तपोधना ८। भ्रस्या गृणाः। 

॥ अपिच। 
“सुखौ भिद्धरपि प्रोक्ष: अावणौ च तपोधना 
खवणाह्का सुख्डितिका तथा अवखभौर्षिका ॥ 

कदम्बपुष्पिका च स्यादब्यथा तु तपसखिन 
शु पाके वौर्ययोष्णा मधुरा 

मेष्या गर्हा पचो छच्छक्मियोन्यत्तिपाण्डुन 
श्लोपदारुख्पस्मारद्नोहमेदोगुदात्तिष्टत्। 
महासुख्डो च तत्त्॒था गुखेरुक्ता महषिंभिः ॥ 

मुख्डितिकाअव्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

उभ ०-सक०-सेट् । ) अ, अयति खयते । इति 
दुर्गादासः ॥ 

इति सिडान्तकौमुदो ॥ (यया रघुः! ११।६१। 
“भास्कर दिग्मध्युवास् यां 
तां चिताः प्रतिभयं ववाथिरे ॥” 

पक्त; । यथा, रामाये । २। ५६।२८। 
लच्छणशः पुरुषव्याप्रमय राघवमब्रवोत् । 

अयं सब्ब: समस्ताङ्गः चितः छष्यदगो मया 
देवता देवस्ाश यजस््र कुशलो सि ॥”) 

चितवान्,[व्] शि, (चि + वतु । “छक 
किति।2।२।११। इति इड्ाममो न ) 

। इति बिद्वान्तकौमुदौ ॥ 

(चि, अ शचेवने । इति कविकस्पदुमः ॥ ( म्बा | 

त 1. 

एतांस्तु जरादकालान् वै नित्यानाह प्रनापतिः॥ 

कषायत्वम् । कटत्वम् । उष्यत्वम् । कफवाता- ` । 
मातिसारकासविषच्छ्िनागित्वश्ध इतिराज- 

महा्रावथिकान्धा तु खा ख.ता भूकदम्बिका ` | | 

लषः : 

नतष. श 

इति भावप्रकाशः ५ ` { 

५ -५= खलो.ोपत्तनाख्यदेषः। इति विकार्ड. 
॥ च 

;, चि, (विष्टा जातः। + खविष्ठा + 
“खविष्ठाफल्गुन्यतुराेति।”४।३।२३४।१तिङ्ख्) 

सिदान्तकौमुदौ ॥ ̀ 

खतः, वि, (चि + कः । “शुकः किति ।*०२।११ 
इति इडागमो न । ) सेवितः। आरायितः। ~. 



| |  शो.जग याक) इति कविकल्पदुमः ॥ [क्रया ०- 

` ओौःस्लो,(खथतोति। चि + “किप्यचिप्रच्छोति। 

“यच्च देवदेवस्य प्रज्ञो नारायणस्य च या ॥* 

` धरणिः ॥ ठदिः । सिद्िः । इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

कक क क 

शौः 

भियंमन्या. स्तो, श्रालानं यियं मन्यते या । इति । 
म्ग्धबोधनव्याकरणम् ॥ (यथा, भट्टिः । ५।७१। 
मिष्य व ओः खिवंमन्या योमन्मन्यो खषा 

इरिः ॥*) 

श्रिष, उ दादे ¦ इति क विकल्यटु मः ॥(म्बा ° पर० 
सक०-सेट्ः ¦ ) कावर । ) उ, खषित्वा चिष्टा। 
इति दुर्गादासः ॥ 

उभ०-सक०-सेट् ! ) ज ग योाति चौणोते । 
इति दुगादासः॥ 

उच्षा०२। ५७) इति क्रिप् दोघ ।) लच्छो 
( यथा, विष्णुपुराे । १।८।१३1 ` 

ल्लवङ्म् । इत्यमरः ॥ वेशस्चना । शोभा । 
(यथा, रामायणे । २।८४।१०। 
गवमादिभिराकौयः खियं घुष्य वयं गिरिः ॥*) 
सरस्वती । सरल चः । चिवगः। सम्पत्तिः ! 
(यथा, 
“न् दत्तं नोपभोक्त वा शक्रोति क्षपण 

, . , -श्िंयम्.॥*) 
विधा । डपकरणम् । विभूतिः । मति; इतिं 
मेदिनो ॥ श्रधिकारः। परभा कौत्तिः। 

उत्ताहन्माता । इति हेमचन्द्रः ॥ कमलम् । 
: विल्वहतच्तः। हदिनामौषध्वम् । इति राज- 
निघसः ॥ »# ॥ देवादिनाखः पृव्वे ओौशब्द्- 
प्रयोगः कत्तव्य: यथा; 
“देवं गुरु गुरुस्थानं चेतरं चेचराधिदवताम्। 

सिद सिदाधिकारःंख योपृव्वं समुदोरयेत् ॥ 
दति . रा्वभट्ष्टतप्रयोगसारद् शनात् स्वगं 
गाभमित्वादिना सिडोऽधिकारो यषां नराणां 
इत्यनेन जीवतां न्रोन्दादित्वं नान्नः। नतु 
तानां तथेति शिष्टाचारः। इति संस्कार 
तत्त्वम् ॥॥ पतष्ष्ठं ओशब्द् दानप्रमाणं पत- 
शब्दे द्रष्टव्यम् ॥ ( एकान्षरच्छन्दो विशेषः । 
यथा. छन्दोमन्नयथाम् । “ग् यौः" उदा- 
हरणम् । “यस्त । सास्ताम्॥") 

। पञ्चमौ श्रणावरौ। 

खौः, पं, (खि + क्विप् दौषंच ।)रागविशेषः । स 
तु हनुमन्तं षडरागान्तगतपञ्चमरागः। 
गरथिव्या नाभितो निगतः। अस्य जाति 
सम्पा । तस्व खरावलिः। षक्छगमपध 

. निञ्स्यण्टहं षड़जस्वरः हमन्तर्तौ अप- 
राद्ध माएनसमयः । रागमानलायां च्रस्याकारः। | 
भरन्दरपुरुषः। शुक्तवस््रपरो धानः । ̀  भ तान्तरे | 
रक्तवस्तरपरोधानः। स्पाटिकपद्चरागमखि- 
भालागलः। पश्मपुष्यदस्तः। विचित्रसिंहा- 
सनारूदुः। ्रस्य संमुखे गायन्ति गायकाः ॥ 
हनुमन्मते श्रम्य भाय्याः पञ्च । यथा । प्रथमा 

मालग्रोः। [तम्य सम्पर्णजातिः। अस्या 
च्लरावलिः । षकटगमपधनि। अस्यार्हं 
षड़ूजखरः ! हिमरततौ दितोयगरहरदिवसे मान- | 
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समयः! रागमालायां तस्याः खरूपम् । रक्त 

वर्णा स्त्रो कोमलाङ्गो । पौतवस््परोधाना । 
कौतुकादभ्मन्तौ सतो नायकादभित्रा सखो- 
गणेन सह इास्ययुक्तास्रतसतलोपविष्टा ॥ १॥ 
दितोया मारवा अथवा मालवा । भध्याः 
षाडवजातिः ¦ अस्याः खवरावलिः। षयग 
मध नि। भस्या गड षड़जस्ररः। हिमत्तौ 
ओेषकवेलायां गानसमयः। रागमालायां तच्याः 
खरूपं यथा । खण्वस्त्रपरोधाना । पुष्यम।स्थ- 
धरा । नायकमेलनार्धमेकाकिनोसङ्क तस्थानोष 
विष्टा ॥२॥ ढतौवा धनाशौः । अस्याः षाड़व- 
जातिः! अस्याः सखरावलिः। षयपधनिक 
ग । छं षडजस्वरः । हिमत्तौ दितोयप्रहर- 
दिवसे शेषवेलायां वा गानसमयः। राग- 
मालायां तस्याः सरूपम् । वियोगिनी नारो। 
रक्ञवस्त्रपरोधाना । वियोग सन्तापेन दुःखि 
तातिक्लथा । रकाकिनो रोरुद्यमाना बकुल- 
तरूतलोपविष्टा ॥ २ ॥ चतुर्थ वखन्तरागिणौ । 
अस्याः सम्य. जातिः । अस्याः खरावलिः । 
घषचक्छगम्पधनि) अस्या गहं षड़जस्वरः। 
हिमंत्तौ मध्याङ्के वसन्तरत्तौ दिवा मातरे च गान- 
समयः।  रागमालायां तस्याः खरूपम्। 

-सुन्दरपुरुषा कतिः \ कस्यचिन्मते श्यामवर्णा । 
रक्तबसना.। .मयुरपुच्छशिखा । अज्ब्मकुल 
इस्ता । यौवनमदनमदमत्ता । पुष्यमास्यगल- 
टेथा । पृष्याद्यनि सह नत्तकोसुस्ररगायनोभिः 
सुखेन रागरङ्गयुता । वामहस्तष्टतताम्बल- 
चटिका स्लोमणसहिवहास्यकौतुकक्रौडा 

.| कत्यगोतवाद्यासक्ता । रागमालान्तरे उक्तगुणं- 
युक्ता ओकष्णमूततिसटशमूत्तिलिंखिता ॥४॥ 

रस्या श्रौडवजातिः। 

अस्याः सखरवलिः। धनिष्रमप) अस्या 

 ग्णेहं घेवतस्धरः । हिम्तौ दितोयप्रहरदिवसे 
गानसमयः । रागमालायां भ्रस्याः खरूपम् । 
श्यामव्या स्तो । कोमलाङ्गो । श्वेतशाटौपरि 
धाना । कपु रानुलेषना । इस्तपदयोवंडत्खपं 
वेष्टिता केशेवेदचुड़ा । जलमध्यस्पवतगुडा- 
यामुपव््टा) रागमालान्तरे उक्गगुशयुक्ता 
दच्तपतवद़कटिदेशा नम्ना लिखिता ॥५॥५॥ 

शरी खण्डः 
विषैणो श्रथवा तिरवनो र्गौरौ केदारा ४ 
मधुमाधवो ५ पाडहाडिका श्रथवा पाहाड़ौ ९ । 
। पुचाः पूर्व्वोक्तमतद्यतुल्याः। तग््ते 

श्रस्य रागस्य रागिणोसदहितस्य शिशिर 
गानममयः ॥ * ॥ भरतमते पञ्चमरागोऽयम् । 
अस्य रागि्यः पञ्च । यथा । सिन्धुवो १ । कापी 
२ दुमरो ३ पूर्वदेशे विस्तार इति श्थाता। 
विचित्रा ४ शिरदटौ अथवा सोरहदौ ५ 
तन्मते अस्यष्ट पुच्चाः यथा। ओौरमणशः १ 
कोलाहलः २ सामन्तः र शङ्करः ४ राक्षे 
श्वरः ५ खटरागः & वड़डंसः ऽ देशकारः ८। 
तेषां भाा वथा । विया १ धाय्यार्द्घुग्धाश 
सुनो ४ शरदा ५ चेमा ६ ण्शरेखा ७ सुर 
सतौ ८ । इति नानासष्गोतथास्नतः संग्टहो- 
तम् ॥ 

कण्ठः, पुं, (ओखः शोभा कण्ठे यस्य ।) थिवः 
इत्यमरः ॥ कुरुजाङ्नलदेशः। स तु इस्तिना- 
ॐ उत्तरपञिमे वत्तते। इति हेमचन्द्रः ॥ 
(प्चिविशेषः। यथा, हडइत् रुंडितायाम् । 
८& 1 [4.3 | 

“स्नोसंन्ना भासभषककपिश्ौकणंिक्षराः। 
शिखिओोकणपिष्यौकसरश्येनख दच्तिष्ठाः ॥*) 

:, पं, ( ओकण्ड इतिपदं 
लाज्छनं यस्य ! ) भवभूतिः। सतु मारतौ- 
माधवादिनाटककत्तां। इति शब्टमाला॥ 
(यथा, उत्तर चरिते प्रस्तावनायाम्। 
“अस्ति खलु तत्रभवान् काश्यपः योकण्ट- 
पदलाञ्छनो भवभूतिर्नाम ॥") 
द (खोकण्डस्य महादेवस्य सखा । 
खमाषे २च् ।) कुबेरः । इति इलायुधः ५ 

, सनो, (योः भोभा तद्युक्तः कन्दो 
यस्याः । ). बन्ध्वाकर्कोटको। इति राज- 
£ १ 

ज्ञौ, रज्ोत्यलम् । इति विकाय्डगओरेषः ॥ 
„ घं, विच्छ: । इति चिकाण्डयेषः+ स्मति- 

्रन्यकारविगेणः। यथा) ओओकराचार्ग्यादि- 
ग्रन्थादरपराहतविवेकानाम् । इति दावभागा 
यन्ञोकरौमायां योक्नष्णतर्कालङ्कारः ५(चियः 
शोभायाः करः) । ओरौकारके, वि ॥ 

भस्य यु अष्टौ । यथा । सिन्धुः १ मालवः २ करणं, जतो, (खः क्रियतेऽनेनेति । क + करे 
गौं इः ्रथवा गोण्डः २ शरस्य खानं केचित् 
कल्याणः इति कंचिच्च हामौर इति पठन्ति । 
सुणसागरः ऽ कुम्भः ५ गन्मौरः ६ शङ्कर 

ल्यट् । ) लेखनो । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
खौकान्तः, पृ, (शिया; कान्तः! ) विषुः । इति 
शब्दरन्नावलो 

भरथवा श्रागड़ः 9 विदागरः ८ ॥ * ॥ कल्धि- योकारौ, [न्] पु,(खियं शोभां करोतौति । क + 
नाथमते ओौरागः प्रथमरागः अरस्य भार्य्या षट्। 
यथा। गौरो १ गमौलाहलोर धवलो ३ | 
रुद्राणो ४ मालकौश्च अर्थात् कौशिकौ ५देव- | 
गान्धारौ ६ । तन्मते पुचा र्टौ इनुम्मत- | 

िनिः। ) खगविशेषः । तत्पर्य्यायः । शिखि 
युप: २ कुरङ्ः.. महायवः 8 यवनः ५ वेमि 
हरिणः ६ जङ्कालः ७ जाहिकायः ८ । भरस्य 

मांसगुखाः । लघुत्वम् । ह दत्वम् । बलप्रदत्श्च 
तुल्याः । किन्तु गौँडशङ्करविहागरख्थाने | इति राजनिघग्टः ॥ 
कल्या ख श्रागड्ा विगड़ा ` लिखिताः ॥%॥ 
सोमेश्वरमतेऽपि प्रथमरागोऽयम् । 

, ष, क्रौ, (सवः शोभायाः खण्ड इव 
शरस्य (ॐ ।) चन्दनम् । इति तिकाख्डगे षः ॥ (यथा 

रागिख्खः बट् । यथा । मालवो रथव मरवा १। मौतमो विन्दे । ९ । १० । 



शौचक्र 

““तदुगुक्घं विपरौतकाश्णि तव स 

ओतांशस्तपनो हिमं इतवहः करौ डासुदो 
यातनाः 

ओ मभेः,प् (खोगंमेऽस्य ।)विष्छुः । इति चिकाख्ड 
ओषः ॥ ख्ख; । यथा,-- 
“श्रसिरिषशनः खद्गस्तोच्छधारो दुरासदः । 
ओगर्भो विजयस व धर्मापाल नमोऽस्तु ते ॥* 

इति तिष्यादितक्छम् ॥ 
ओओ ग्रहः, पं, (खियः रहो यब्र) पच्िणः पानोय- 
शाला। तत्पर्व्यायः। शकुनिप्रपा २। इति 
इारावलो ॥ 

योधनं, ज्ञौ, (खिया चनम्।) दधि । इति जटा 
धरः ॥ 

ओोघनः, पुं, (चथा बुद्धया घनः ।) बुः । इत्य 
मरः ॥ 

योचक्रं, की, (थियाशक्रम् ।) चिपुरदन्दय्धाः 
पूजायन्त्विशेषः । यथा, 
“खौचक्रस्योचतिं वच्छे तव पूजाप्रसि्ये । 
विन्दुगभे वि कोणन्तु क्त्वा चा्ारमुदरेत् ॥ 
दथारदयमन्वक्लाष्टारषोडशकोणकम् | 
तिरेखालकभूगीहदे्टितं यन्त मालिखेत् ॥” 

इति मन््रमहोदधौ १९ तरङ्गः ॥ 
अपिच । अथ शखौचक्रम् । यथा बिन्दुमत् चख 
शरष्टकोणं एतचयं संहा रचक्रम् । दिदशारं 
चतुहशारं ख्थितिचक्रमेतच्चयम् । अष्टपत्रं 
षोडशदलं हत्तचरयम् । भूसदनव्यं चतुहार- 
समायुक्षमेतत् ष्टयात्मकम् । तदुक्तं यामले । 

““विन्दुविकोणवसुकोणदशारयुम्म- 
मन्दस्लनागदलसङ्गतषोड़गारम् । 
इत्तवरयच्च धरणोसदटनव्रयच्च 
शौचक्रराजमुदितं परदेवतायाः ॥ 

चक्रराजं चिन्टूरकुङ्कुमादिना लिखितं सुवणं 
रजतपञ्चरत्रस्फटिकतास््रायुत्कोथे कुर्यात् । 
ला भूतभेरवतन्त् । 

अक्त्वा सुसमा रेखां नालिख्य सुसमं सुखम् 
योऽत्र यन्ते प्रवर्तेत तस्व सव्वं' इराम्यद्म् + 
यस्या यत्र खितिर्हवि तत्र तां नाचयेद्यदि । 
तन्मंखरूधिरेणेव पारणा तस्य जायसे ॥ 
पशोरालो कनं न स्यात्तथा कुरुत यत्नतः । 
यदि देवात् पशोरथे लिखितं विदयते कचित् । 
ममाङ्गकतिरेवाच क्रियते पापददहिना 
लथा भूतभेरवे। 
“योऽस्मिन् यन्देमहेशानि केशराणि प्रकल्पयेत् 
योगिनोखहितास्तस्य हिंसां कुर्व न्ति मैरवाः॥ 
इति वचनान्रात्र केशराणि । 
न राव्रावङ्भयेत् यन्' साधकस्तु कदाचन । 

प्रमादादङ्किते यन्ते शापो भवति तत्चखात् ॥ 
तव्रापराजितायुष्ये करवौरे जवासु च। 
वव देवौ वकषेच्नित्यं तद्यन्त्रं पूजनं मम ॥ 
तथा सच्छन्दभेरवे । 
“कुयाञ्च खरि यन्तरं हस्तमात्रं सुखुन्दरम् । 

ख्रीजः, पु, (श्यः जायते इति । जन् + डः) 

श्रोतालः, पु, (ओौयुक्ञस्तालः !) तालदच्तसहशः 

निघेर्टः # 
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श्रोतालः 

रब्नादिषु च निम्याखे मानांमिच्छावशाद्वेत् ॥ 
एकतोलं हितोलं वा वितोलं वेदतोलकम् 
इतोऽधिकं नरः क्त्वा प्रायचित्तौभवेत् ध्रुवम् 1 
रक्तेन रजसापूय ओोचक्र भुवि पूजयेत् । 
नश्यन्ति सव्वविनघ्नानि प्राप्यते च यथेख्ितम् ॥ 
दशभागं सुवर्णस्य ताम्रस्य दादश तथा । 
षड्दशं रजतस्याथ चेतज्ञोहतयं भवेत् ॥ 
चक्रोऽस्मित् पूजयेद्यो हि स सौभाग्यमवाष्टुकात 
अणिमाद्यष्टसिद्धोनामधिपो जायतेऽचिरात् ॥ 
विद्भुभे रचिते यनव पद्मरागीऽथवा प्रिये । 
इनद्रनोलेऽथ वैदूर्य स्फाटिके मरकतेऽपि वा । 
धनं पुवं तथा दारान् यथांसि लभते ध्रवम् । 
तास््रन्तु कान्तिदं प्रोक्त सुवण ̀  शत॒नाशनम् ॥ 
राजतं चेमदश्चे स्फाटिकं सव्बसिदिटम् ॥ 
एतदद्यन्मात् न्न यम् ॥५॥ अथ योचक्रनाओे 
प्रायञ्चित्तम् । 
दग्ध च स्फुटितं यन्तं हृतं चौरेण व प्रिये 

उपवासं प्रकुर्व्वोत दिनमेकमतन्द्ितः ॥ 
लच्तमाव्र जपेदिदयां होम तपणपून्वकम् । 
सद्क्चा च गुर तोष्य ब्राह्मणानपि भोज- 

येत् ॥* | 
लच्तं ज्वा दशांशहोमः तदशां गच्च तपणम् । | 
लक्तमयुतसित्येकं । 
कदाचिललुघचिह् वा स््.टितादि विदूषणम् 

भग्न करोति यो मर्त्यो त्यस्तस्य दरुतं भवेत् 
तस्माच तौोधैराज वा गङ्कादिसरितां वरे ॥ 
समुद्रं वा च्विपेदं वि चान्यथा दुःखमाप्रयात् ॥ 
इदन्तु यन्तरमाव विषयम् ॥ * ॥ अथ योचक्रा- 
पादोदकमाहाव्मयम् 1 
“गङ्गा पुष्करनम्य दासु यसुनागोदावरोमोमतो- 
गङ्गाद्ारगया प्रयागवदरोबाराणसोसिन्धुषु । 
रेवासेतुसरस्रतोप्रतिषु ब्रह्माणडभाण्डोदरे 
तीर्थ्ञानसहस्रकोटिफलदं ओोचक्रपादोदकम्” 
अथ दशनफलम् । 
"सम्यक् शत टू र सत्वा यत् फलं समवाघ्रयात् 
तत् फलं लभते भक्तया छत्वा ओचोचक्रदशनम् ॥ 
षोडशं वा महादानं क्रत्वा यल्लभते फलम् । 
तत् फलं समव।प्रोति त्वा यौचक्रदर्शनम् ॥ 
सादंविक्ोटितोर्धेषु खात्वा यत् फलमञ्रते। 
तत् फलं लभते भक्तया कत्वा खौचक्रदर्भनम् ॥ 

इति तन््रसारः ॥ 

कामदेवः । यिया जातत्वात् । शाग्बः। इति 
कोचित् ॥ 

उकच्तविशेषः । तत्पर्य्यायः । खदुतालः२ लच्छौः 
तालः ३ खदुच्छटः ४ विशलपवः५ लेखां 
६ मसोलेष्यदव्वःऽ शिरालपत्रकः८ याम्योद्- 
भूतः । अस्य गुणाः । मधुरत्वम् । शोतत्वम् । 
ईषत् कषायतवम्। पित्तनाशित्वम्। कफकारि 
त्वम् । ईषदातप्रकोपणत्वश्च । इति राज- 

खीपरसिं 
यदः, पु, ( धियं ददातीति) दा+कः।) 
कुबेरः । इत्यमरः ॥ शो भादातरि, वि, ॥ 

योधरः, पु, (धरतौति) छ +अच् । चिया 
धरः ।) विष्णुः । (यथा, सुङकन्दमालायाम् ।९। 
मा भेमन्दमनो विचिन्त्य बद्धा यामोधिरं 

यातना 
नामो नः प्रभवन्ति पापरिपवः खामौ ननु 

अधरः । 
्रालस्यं व्धपनोय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायशं 
लोकस्य व्यसनापनोदनकरो द!सस्यकिन 

च्म: ॥* 

भूतार्द्मेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ शालग्राम - 
चक्रो, क्तो, । यथा,- 
“श्रतिच्ुद्र' दिचक्रन्तु वनमालाविभरषितम् । 
ओोधरं देवि विज्ञ यं चोप्रदं टद्दिणां सदा ॥* 
इति ब्रह्मवैवत्त प्रकतिखण्डं १८ अध्यायः ॥ 

ओरौनन्दनः, यु, (शिया; नन्दनः \) कामदेवः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ लब्छोपुचख ॥ 

श्रौ निकेतनः, पु ,(चियं निकैतयति बासयतौति। 
नि+कित+ किच्+चल्यः।) विष्णुः। इति 
शब्दर न्नावलो ॥ (यथा, भागवते । ९।१८।१३ । 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः ओरौनिकेतनः ॥ 

शियः आख्याने, वि । यथा, भागवते । ३। 
३।२०॥ 
स वाचा पौयष्कल्पया । 

। चरित्रं शानवद्येन खोनिकेतेन चात्मना ॥) 
ओौनिवासः,पु (शयो निवास श्र!खयखानम् । 
विष्णुः । इति विकार्ड शेषः ॥ 

श्रौषं, वि, (खो +पा +कः!) रियं पाति यत् । 
इति मुग्धबोधव्याकरष्म् ॥ 

, स्त्र, ( खियः सरखत्याः पञ्चमो । ) 
माघशक्तपच्चमो । यथा,- 
“चतुर्थी वरदा शक्ता तत्र गौरो सुपूजिता । 
सौभाग्बमतुलं कुर्य्यात् पद्म्यां योरपि यम् ॥ 
सरस्वत गौड़ाचारः। अत्र 
ओोपञ्चम्यामारभ्य प्रतिमासं षड्ब्द्समाप्यं 
ओोपच्चमीब्रतं कुर्व्वन्ति पठन्ति च । इति संव 
ल ॥ 

पतिः, पुं, (खियः पतिः ।) विष्णुः 1 इत्यमर 
मुङ्न्दमालायाम् । १६॥। 

“सेव्यः पतिरेव सर्व्वजमताभमेकान्ततः 
साक्िषः 

प्रद्वादख विभोषणश्च करिराट् पाच्चाल्य- 

पृथिवोनाधः । इति मेदिनो ॥ 
खोपथः, पु, (खियः पन्याः । “ऋकपूरन्धूःपथा 
मान्ते +” ५। ४) ७४ । इति अः 1.) राज- ` 
पथः । इति हेमचन्द्रः ४ 

ग्रौपर्णै, ज्ञी, ( ओविशिष्टानि पर्णौनि यस्य । ) | । 
पद्मम् । अग्निमन्यदच्चः । इति मेदिनो 

खरौपर्णिका, स्तो, (पर्णी एव । खां कन्। ). 
कटफलहचः । इत्यमरः ॥ 

ष ह 3, लीन क 

इव्याध्रवः॥*) 

न >= ^ = 

८ 



श्रौभाग 
यपर. खो,(योगुक्ञानि पर्णानि यस्याः । ङनैष्) 
गम्भारोढठक्तः। इत्यमरः । कट फलहत्तः । इति | 
मेदिनो॥ शाल्मलोहच्तः । इठहत्तः। इति 
हेमचन्द्रः अग्निमन्यहत्तः। इति राज- 
निघण्टः ॥ 

ओखोपिष्टः,पु, (ियः सरलदुमस्य पिष्टः !) सरल- 
उत्तरसः । इत्यमरटो कायां रामानः ॥ 

ओोपुचःपु, अश्वः! इति विकाण्डगेषः ॥ (य 
पुत्चः। ) कामदेवञ्च ॥ ए 

खोपुष्य, क्तो, (ओोयुक्तं पुष्यमस्य । ) लवङ्गम् । 
इति राजनिघर्टः ॥ पद्मकाष्ठम्। इति रन्र- 
माला॥ 

ओओफलः, पं, (ओोयुक्तं फलमस्य । ) विल्वष्ठत्तः । 
इत्यमरः । राजादनो । इति राजनिधेर्टः ॥ 

ओोफला,स्त्नो,(खो विशिष्टं फलमस्याः। ) नोलो । 
च्ुद्रकारवेज्ञो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

ओओफलिका,स्त्ो, (खोफला + सार्थे कन् । टापि 
अत इत्वम् ।) तद्र कारवेन्नो । महानोलोहठतच्तः 
इति राजनिघंश्टः ॥ 
ओोफलो, स्त्रो, ( यो युक्तं फलमस्या: । ङेष् ।) 
आमलक । नोलो । इति मेदिनो ॥ 

ओभद्रा.स्त्रो, भद्रमुस्त कः । इति शब्द्रल्नावलो ॥ 
ओभागवतं,क्तो,(योमत् भागवतमिति मध्यपद- 
लोपिसमासः । ) अष्टाद रमहापुराणान्तर्गता- 
्टादशसदसन्नोकयुक्तपुराणविशेषः ! (तत्त मत- 
भेदेन विष्छुभागवतदेवोभागवतमेदात्। इिवि- 

, धम् । ) यथा, 
अष्टादशं भागवतं सारमाक्तष्य सव्वतः। 

कतवान् भगवान् व्यासः शकञ्चाध्यापत् सुतम्॥ 
स्कनध्दादशभिरयुक्तं ब्रह्मविद्यःषमन्वितम् । 
वेदवेदान्तखारं तत् पुराणानाञ्च सत्तम ॥ 
यब्र संकोत्तितः कृष्णो भगवान् वे पटे पदे । 
ओखौभागवतमित्येव ये स्मरन्ति नराः कचित् । 
मुच्यन्ते सव्वपापेभ्यो यथा नाच्ना गदा्धेतः ॥ 
महोशतां यथा मेरुदवानां केशवो यथा । 
सुरभि ५ प्वरस्प् यथोव्वंभो ॥ ` 
क्ारष्णानां रो रान्नां दाशरथिर्यथा। 
सप्तोनाञ्चव गन्धर्व्वा नटौनां जाद्कवो यथा । 
युराशाना तथा राजन् खोभागवतसुत्तमम् ॥ 

अम्बरोश उवाच । 
पुराणं तं भागवतं पट मे पुरती इरेः। 
चरितं देत्यराजस्य प्रह्वादस्य च मत्पतेः ॥ 

गौतम उवाच । 
अम्बरो शुकप्रोक्त नित्यं भागवतं खण । 
पटस खमुखेनापि यदोच्छति भवच्चयम् ॥ 
स्कन्धे स्कन्धऽवमेधस्य फलमाप्नोति मानवः । 
प्रत्यध्यायं राजसूयफलेन परि युज्यते ॥ 
प्रतिन्लोकं वाजपेयफलं तस्योपजायते । 
पदे पदे महाराज तोर्थल्ञानफलं लभेत् ॥ 
एतद्भागवतं देवि पुराणं मुक्तिसाधकम् । 

१६७ 

श्मौमान् 

ओपार्व्वत्यवाच । 
सथ्वञ्च इरिलोलाच्यं ओोमद्भागवतं यदि । 
स्कन्धस्य दशमस्यायं महिमा केन हेतुना ॥ 
रासलोलेति त्रापि कथ्यते सर्वतोऽधिका 
तवर मे कारण खोतुमुतकण्ठा वहते अणम् ॥ 

ओओसद्ाशिव उवाच । 
खयं भगवतो जग्प तस्य लोला च व्यते । 
खुतोनाञ्च स्ततियेत्र सव्वषेदाथेसम्धिता ॥ 
स्वयं भगवतो लौ सवशक्तिख दर्भिता । 
दथमस्कन्धमादात्य' एतद कारणं मतम् ॥ 
तवापि रासलोलाया यश्माहात्मयसुदोरितम् । 
तत्रापि कारणं वच्मि शृणु पवतनन्दिनि ॥ 
यः खयं भगवान् छष्णः पूर्शेष्वय इतो ते । 
स सव्वशक्तिसम्पुखः सवलोलाप्रकाकः ॥ 
तस्यैव शक्तयो गोप्यः प्रोक्ताः सर्व्बोत्तिमा यतः । 
शल्तीनाश्च शक्तिमतो लोला यत्रैकतः खिता । 
सा लोला खवंतः ष्ठा कौर्तिता परम- 

पिभिः ॥” 
इति पाञ्च पातालखण्डे ०१ अध्यायः ॥ 

( तथाच शिवपुराणे! 
“भगवत्याखच दुगायाश्चरितं यत्र विद्यते । 
तत्त॒ भागवतं प्रोक्त नतु देवो पुराणकम् ॥” 
श्रस्य विशेषविहतिस्तु पुराणशब्ट-भागवत- 
शब्दयोद्र्टव्यम् ॥ ) 

श्रोभ्वाता, पुं, (शियः श्वाता ससुदरेजातत्वात् ।) 
अ्रष्वः। इति राजनिर्घण्टः ॥ चन्द्रः । समुद्रो 
त्यब्रत्वात् ॥ 

तिः, सनो, राधा यथा,- 
"ओराधा यौोमतिः चेष्ठा खेष्ठरूपा अुति- 

प्रिया ॥* 

इति नारदपञ्चरात्रे तस्याः सडस्नामस्तोतम्॥ 
तो, सनौ, ( योर्विद्यतेऽस्या इति । मतुप । 

डप्) योयुला । योषिनरान्नः पूत्वै एतच्छब्दो 
योज्यः । इति शिष्टाचारः ॥ 

खोमस्तकः,पु,(चोयुक्तं मस्तकमस्य !) रसोनः । 
इति विकाण्डशेषः ॥ ( यो मस्तकः । ) 
लच्छो शिरश्च ॥ 

खोमान्, [त्] पु, (योर्विद्यतेऽस्येति । मतुप।) 
तिलकदहन्तः। इत्यमरः ॥ अर्वलयद्न्तः । इति 
राजनिघंण्टः ॥ विष्णुः । इति शब्द्रन्ञावलो ॥ 
शिवः। इति विकाण्डश्ेषः॥ कुबेरः । इति 
शब्दमाला ॥ 

गन्, [त्] वि, (खौ + मतुप् । ) मनोन्नः। 
(यथा, माघे! १।१। 

श्रियः प्रतिः चमति शासितु' जगत् 
जगनत्रिवासो वसुदेवसद्मनि। 
वसन् ददर्थावतरन्तमम्बरात् 
हिरण्यगमाङ्गमुवं सुनिं हरिः ॥*) 

धनो । इति मेदिनो ॥ तत्पर््यायः। च्छौवान्र२ 
लच्छणः २ यौलः ४ । इत्यमरः ॥ ( यथा, 

तचापि दशमस्कन्धः सव्वभक्तमनोडरः । 
तब्रापि राबलोलाव्य। पञ्चाध्यायो महाफला ॥ 

३५३ 

खौमन्नाथ भवद्वशोविटपिन्रः ते तारका 
कोरकाः 

शोमूर्तिः 
स्तेषामेकतमः पुरा विकथितो यः परिमा 

चन्दट्माः) 

| तेनेदं शरदिन्दुसुन्दरसुधरास्यन्देजंगत् मख्टित 
शेषेष्वे षु विकस्दरेषु भविता कौटक् न जानौ- 

मदे ॥” 

दति कालिदासः ॥ ) 
= स्रौ; धन्त्रपव्रा। इति. राज- 

निघण्टः ॥ 
खः, पु, कालचक्रस्य सपमवस्रः ! इति 

केचित् ॥ पत्रणृष्ठ ओोशब्दलिखनम् । इति लोक- 
प्रसिदिः॥ भोभायुक्तानने, क्तौ ॥ 

श्ोमू्तिः, स्तो, (योयुक्ता मूत्तिः।) देवविग्रहः। 
विष्णुप्रतिमा । यथा । चथ ओोमूत्तयः। एकाः 
दशस्कन्धे । 
“शैलो दारुमयो लौह लेप्या लेख्या च सकता 
मनोमयौ मणिमयो प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 
चलाचलेति दिविधा प्रतिष्टा जौोवमन्दिस्म् । 
उडासावाहने न स्तः स्थिरायासुद्वाचने ॥ 
शरखिरायां विकल्यः स्यात् खण्डिले तु भवेत् 

† इयम् । 
खपनं त्वविज्लेप्यायामन्यव्र परि माव्नेनम् ॥ 
मोपालमन््ोदिष्टत्वात् तच्छरौमूर्तिरपेलिता । 
तथापि वेष्णवप्रोत्ये लेख्याः खोमूत्तयोऽखिलाः॥” 
अथ योमूत्तिलच णानि । इयशोषपञ्चरात्े। 
भगवच्छोहयशोषेब्रह्म संवादे । 
अआदिमूत्तिर्वासुदेवः सङ्षंणमयाखजत् । 

चतुम्तिः परं प्रोक्त एकंको भिद्यते विधा ॥ 
केशवादिप्रभेदेन सूत्तिहादशकं ख तम्। 
पड्जं दच्चिणे दद्यात् पाञ्चजन्धं तथोपरि ॥ 
वामोपरि गदा यस्य चक्रं चाधोव्यवखितम् । 
अदिमूत्तेसतु भेदोऽयं केशवेति प्रको त्ताते ॥१॥ 
अधरोत्तरभावेन क्तमेतत्त यत्र वे) 
नारायखाख्या सा मूत्तिः खापिता भुक्तिः ` 

मुक्िदा ॥२॥ 

सब्याधः पङ्कजं यस्य पाञ्चजन्यः तथोपरि । 

दच्चिणोद्ध' गदा यस्य चक्रं चाधोव्यवख्ितम् ॥ 
श्रादिमूरतेसतु भेदोऽयं माधवेति प्रकोत्ताते ॥३॥ 
दक्िणाधःस्थितं चक्र गदा यस्योपरिस्थिता ॥ 
वामोष्घ॑संखितं पद्म शङ्क चाधोव्यवखितम्। 
सङ्षंणस्य भेदोऽयं मो विन्देति प्रकौत्तायते ॥४॥ 

दक्विणोपरि पद्यं तु गदा चाधोव्यवस्धिता | ` 
सङ्घंणस्य भेदोऽयं विष्णुरित्यभिशन्दयते ५५४ 
दक्तिणोपरि शङ् च्च चक्र' चाधः प्रदृश्यते । 

वामोपरि तथा पद्म गदा चाधेः प्रदृश्यते ! 
मधुसदननामायं मैदः सद्कर्ष शस्य च ॥६॥ 
विविक्रमसूततिंमाद। 
दक्तिणोद' गदा यस्य पङ्कजं चाप्यधः स्यतम् । 
वामो" संस्थितं चक्रमधः शङ्खं प्रदृश्यते । 
ब्रह्माण्डगं वामपादं दक्षिणं शेषष्ष्ठगम् ॥७॥ 
ओओोवामनमूत्तिमाह । 
बल्िबेश्षनसं युक्त वामनं चाध्यधःस्थितम्। 
वामो कौमोदौ यस्य परर्डरो कमध-ख्यितस्॥ 



ओौमृ्तिः 
दक्षिणो सहस्रारं पाञ्चजन्यमधःख्थितम् । 
सप्ततालप्रमाणेन वामनं कारयेत् सदा ॥८॥ 
ऊं दश्चिशतक्रमधः पश्च व्यवखितम् । 
वामो कौमोदौ यख्य पाञ्चजन्धमध-खितम्) 
पश्चा पञ्चकराः वामे पाशे तस्य व्धदद्धिता । 
च््िनो वाष्युपविष्टो वा सानुरामविलासवान् ॥ 
पद्यस्य हि भेदोऽयं ओधरेति प्रको ते॥२॥ 
दचिणोहं' महाचक्रं कौोमोदौ तदध्ःख्थिता ॥ 
बामोकं नलिनं यस्य रध शङ्क विराजते 

१६८ 

श्रीरामः 

| निजनिजेरव मन्वे: खखेऽष्ट मूर्तयः 
शालग्रामातके रूपे नियम नेष विद्यते ॥ 
दिशुजा जलदश्यामा विभङ्गो मधुराकतिः॥ 
शव्या ध्यानानुरूपैव चौमू त्तिः छष्णदेवतेः ॥ 
अन्य।् विविधाः ओोमटवतारादिमूत्तेयः। 
प्रादुभोदविधावथ लेष्यास्तत्तदिथेषतः ॥ 
नित्यकर्प्रसङ्गेऽव्र मृत्तिजप्रतिष्टयोः। ` 
विधिब्र लेखितं योग्यः म तु लेखिष्यतेऽग्रतः। 

इषोकेशेति विज्ञ यः खापितः सव्वकामदः॥ १० 
दक्तिणोदं पु रडरौकं पाञ्चजन्धमधस्तथा । 
वामोह' संख्थि तं चक्र कौमोदौ तदधःस्थिता॥ 
णद्यनाभेति सा मूत्तिःस्थापिता मोक्तदायिनो११ 
दक्षिणो पाञ्चजन्यमधस्तात्त कुशेशयम् ॥ 
सव्योहं कौमोदौ देवो हेतिराजमधःस्ितम् । 
अनिर्स्य भेदोऽयं दामोदर इति स्थितः५१२। 
पनेषान्तु स्त्रियौ काये पद्चशोणाधरे शमे । 
इति क्रमेण मागादिमासाधिपाः कंशवादयो 

इादटश॥*॥ अध सिहाधरंडितायां चतु 
व्विंशतिगूत्तं यः 
“वासुदेवो गदाशङ्चक्रपञ्मधरो मतः! १। 
पञ्च शङ्क तथा चक्रं गदां वहति केशवः ॥२॥ 
शङ्क पद्यं गदां चक्र धत्त नारायणः सदा।र। 

` गदां चक्र' तथा शङ्क पञ्च वहति माधवः ॥९॥ 
चक्रः पद्म तथा शङ्क गद्ाच्च पुरुषोत्तमः ।५ 
पद्म कौमदटकीं शङ्क चक्र धत्त ऽप्यधोच्तजः॥६॥ 
सङ्षणो गदाशङ्कपञ्मचक्रधरः स्मतः) 9) 
चक्र गदां पञ्मशङ्ौ गोविन्दो धरते भुजे ॥८॥ 
गदां पद्मं तथा शङ चक्र विष्णुविभत्ति यः।€। 

चक्र शङ्कं तथा पड्म गदाञ्च मधुसदनः॥१०॥ 

गदां सरोजं चक्रञ्च शङ्क धत्तेऽच्यु तः सदा।११। 
गहः कौ मोद कों चक्रमुपेन्द्रः पद्मसुदड त् ॥१२॥ 
आङ्क्वक्रग दापद्मधरः प्रद्यु उच्यते । १३ । 
षद कौमोद कों चक्र शङ्कं धत्ते चिविक्रमः॥१४१ 
शङ्क चक्र' गदां पद्म वामनो वहते सदा ।१५। 
यञ्च चक्र गदां शङ्ख ओओोधरो वहते भुजे ॥१६॥ 
चक्र पद्म गदां गदं नरसिंहो विभक्ति यः) ९७। 
पट्च सुदशनं शङ्क गदां धत्ते जनान: ॥१८॥ 
अ्रनिरुदथक्रगद शङ्पद्चलसद्.जः । १८ । 
छभोकेणा गदां चक्र पद्म शङ्ञ्च धारयेत् ॥२०॥ 
पद्मनाभो वदेत् शङ पद्म चक्र गदां तथा।२१। 
पश्च चक्र गदा शङ्क धत्तं दामोदरः सदा॥२२॥ 
शाङ्खं चक्र सरोजञ्च गदां वहति यो इरिः।२३। 

शङ कौमोदकीं पद्म चक्र कष्णो विभति 
यः ॥२४॥ 

एता मृत्तयो ज्ञेया दकिणाधःकरक्रमात् ॥” 
मख्यपराणे च। 

^णतदु -शतः प्रोक्त प्रतिमालक्षणं तथा । 
विस्तरेण न शक्रोति हस्प्रतिरपि दिजाः ॥” 

षति) 
सेवानिष्ठा इरेः खो मदष्णवाः पःश्चराब्निकाः। 
प्राकय्यादखिलाङ्गनां श्रौमूत्तिं बड मन्धते ॥ 

इति ओौहरिभक्तिविलासे १८१ विलासः ॥ 
क चि, (खया युक्तः । ) लच््ोविशिष्टः। 
ओओमान् । जोवत्पुरुषनान््रः पूवे दातव्योऽयम्॥ 

शरोयुतः वि, (शिया युतः । ) लच््ोविशिष्टः । 
ओौमान् । जोवत्पु रुषना्रः पू दातव्योऽयम् ॥ 

(खौरसः प. (खियः रसो निर्यासः ) यौवेष्टः । 
इति राजनिघंण्टः ॥ 

शोरङ्गपत्तन, क्तो, देशविशेषः । सारंपटन् इति 
भाषा । इति मादराजाख्यदेशे प्रसिदम् ॥ 

[खौरामः, प, षड़ रागाणां मध्ये ढतोयरागः। 
हलायुधः । अस्य रागिख्यो यथा, 
"गान्धारो देवमान्धारौ श्रालवयोच.सारवीो । 
रामकौयपि रागिण्यः ओौरागस्य प्रिया 

इमाः ॥ 
. इति सङ्ोतदामोदरः ॥ 

विस्तारस्तु चौशब्दे दष्टन्बः ॥ 
बोरामः पुं (योयुतो सामः । ) रामचन्द्रः । इति 
शब्द्रत्रावलो ॥ 

खो, (खओौरामस्य नवभो तज्जन्म 
दिनत्वात् ।) चैव्रशक्गनवमौ । सा च ओरौरामस्य 
जन्मतिथिः । । तदब्रतकथा वथा.- 
“पुरेकदा सुखासोनं ब्रह्माणं जगतां पतिम् । 
उवाच सहसागत्य सनकः संजितेन्दरियः ॥ 

सनक उवाच। 
रान्ना दशरधेनेव राज्ञया कोशख्थयापि वा । 
कस्मात् कमवशा्नब्धः पुच्तोऽसौ जगतोपतिः। 
दूर्व्बादलश्यः*९1मो विस्ता कथय मे ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
साध षष्ट त्रया वतम जगतां हितकारकम् । 
पुरा राजा दशरथः कौशल्या च सम!दिती ॥ 
जजाप मन्त दुर्गायाः शिवस्य च विशेषतः । 
तयोर्जपेन तुष्टः सन् शिवः प्रत्वच्चतां मतः ॥ 

दशरथ उवाच । 
अद्य मे सफलं जच्छ अद्य मे सफलं तपः ¦ 

अद्य मे सफलं चच्तुयतस्त्नमवलोकितः ॥ 
ओोशिव उवाच । 

किन्ते काम्यं महाराज कथयख ददामि तत् ॥ 
दशरथ उवाच । 

देवदेवाप्यपुच्चोऽहमिति दुःखेन दुःखितः । 
चिरं विषाय मनसा शिवाराधनतत्परः ॥ 
इति शरुत्वा महादेवस्तमुवाच दयापरः । 
कुरु राजन् वंशयन्न' ततस्ते जमतोपतिः ॥ 
ओखोरामनामा पुच्चोऽसौ कौश्च्यायां भविष्ठति। 
इत्यक्ञा तं महादेवस्तयोरन्तद्हितोऽभवत् ॥१॥ 

णौरामः 
इति रुद्रमुखात् गुत्वा राजा दशरथः मुश्वो। 
ततखक्र वशयन्न स देव्या सह तत्परः ॥ 
ततः काले महारान्नो मभ घनत्ते मनोहरम् 
चेवं मासि सिते पचते नवम्थां शोभने दिने। ` 
श्रतिपुख् संलग्नं जातो रामः स्यं हरिः१ 
पनव्वस्द चमं युक्ता सा तिथिः सव्यकामदा । 
ओओरामनवमो प्रोक्वा कोटिसूखयरहाधिकप १ 
श्रस्मिन् दिन महापुख्छं राममुदिश्य भक्तितः। 
यत्किञ्चित् क्रियते कम्य तदच्चयकरं स्मतम् ॥ 
उपोषण्षं जागरणं पितनुदिश्य तपंणम् । 

तम्मिन् दिन तु कत्तव्यब्रद्मप्राभिमभोपसुभिः। 
लभ्मिन् दिन मह्ापुख्यं र!ममुदिश्य भक्तित 
जपेदकान्त अरमोनो यावत् स्यादशम दिनम्# 
तेनव स्यात् पुर्य्यां द शम्यां भोजयेदिनान्। 
भच्यभोज्येरवद् विधेर्भक्या दद्याच्च दचिणाम्। 
छ्तक्तत्यो भवेत्तेन सद्यो रामः प्रसौदति ॥ 
यस्तु रामनवम्यान्तु भुङक्तं मर्त्यो विमूटृधोः। 
कुम्भोपाकषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः ॥ 
कुर््याद्रामनवम्यां य उपोषणमतन्दरितः । 
न शेतं माठजटठरे खयं रामो भवेत्त सः ॥ 
ओोरामनवमो नाम पुख्यात् पुख्यतमव्रतम्। 
इति श्ुत्वा सुसंतुष्टः सनकः युनरन्रवोत् । 
विधिना केन कत्तव्य वद मै कमलोद्धव ॥*॥ 

ब्रह्मोवाच । ` 
व्रतपृव्बदिने खात्वा सक्ड़ का निरामिषम् । 
त्यक्ता च योषिच्छयन श्योत खण्डिले कुशं ॥ 
ब्राह्मे मृदतं चोलयाय क्त्वा प्रातःक्रियां ततः। 
प्रातः स्नात्वा शएचिभू त्वा सङ्कल्य विधिनाचरेत् 
प्रतिमायां घटे वापि पटे वा यन््रतोऽपिवा। 
शालग्रामशिलायान्तु तुलसोदलकल्पिता ॥ 
पूजा रामचन्द्रस्य कोटिकोटिगुशाधिका। 
कौशल्या पूजनोयादौ राजा चेव ततः परम् ॥ 
षडङ्ग पूजयेत्तव लच्छमणादोन् विशेषतः । 
पूजयेत् परया भक्तया परिवारं ततः परम् ॥ 
ततो ग्रहांश्च दिक्पालांस्तदस्तराणि च पूजयेत् । 
उच्चस्थं ग्र डपञ्चके सुरगुरौ सेन्दौ नवम्यां तिथौ 
लग्नं कक्कटके पुनव्व सुदिने मेषं गते पूषखि : 
निह ग्धं निखिलाः पलाशसमिधो मध्यादयो 

ध्यारणे 
राविभूं तमभूदपूव्वं विभवं यत्किञ्िटेकं मड: ॥ 
ततो बाद्यादिकं क्रत्वा दद्यादध्यं विशेषतः। 
मूलमन्त्रेण द दाद भक्तया पुष्याच्धलिव्रयम् # 
एवमष्टसु यामेषु रष्टधा च जपेदत्रतौ । 
इतिडाखकथां खुत्वा मोतन्लैरिंशां नयेत् ॥ 
ततः परदिने प्रातः खानं कत्वा विधानतः 
गामं दूर्व्वादलश्याम भक्तया भक्तया प्रपूजयेत्। 
दक्छिणां विधिवदत्ता ततोऽच्छिद्रवधारयेत्) 
भोजयित्वा ततो विप्रान् खयं पारण्माचरेत्। 
य इदं शृणुयान्नित्यं पुख्याहं च विशेषतः । 
वहपुचो धनाव्यशच भन्ते ब्रह्मत्वमाप्र यात् ॥ 
सगरामे वैरिणो इन्ता सर्वत्र विजयो भवेत् 
राजहारे महाघोरे संग्रामे गतरुसङ्ले ५ 

नि याक 0 

क क 
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श्नौवज्लौ 
दृव्वादलश्यामरामस्तस्य रच्ताकरो मवेत् ॥ 
भका यः खगायाद्रोगो उज्ञाषः स भषेत् खदा 
बश्ध्या पुचवतौ सा च पतिचित्तानुवत्तिनो । 
सपन्रोदर्पदलनो सा मवेचाव संशयः ॥ 
दरिद्री लभते वित्तं भोतो भवतिं निभेवः। 
यन्नटानतपांस्यस्य तोधंल्ानादिकाः क्रियाः ॥ 
न राम्ननवमो-नाम-व्रतस्येककला-समाः। 
यस्ते कछ न दातव्य न प्रकाश्यं कदाचन ॥ 
शिष्याय मश्ियुक्ताय शचयेऽपि प्रदापयेत् । 
शठाय परतन्त्राय विकलयनरताय च॥ 
रमादपि न वक्तव्य यदौच्छेदात्मनो हितम् । 
मयैतत् कथितं वत्स तव श्नेहादव्रतोत्तमम् ॥ 
यषश्दं कुरते मक्ता खोरामनवमौव्रतम्। 
सव्वपापप्रमुक्तखच अन्ते ब्रह्मत्वम्ुयात् ४" 
कति श्ौरामभक्ितरङ्कि्यां ब्रह्मखनकषंवाटे 
खौरामनवमोत्रतकथा समापा 

ओखौैलः,चि, (योविंदतेऽस्व ति । खो + चिष्मादि- 
त्वात् लच् । ) खच्छोवान् । इत्यमरः + योभा- 
सुकतख्च ॥ । 

शौलता, सनो, ( ओौविशिष्टा लता।) महा 
ज्योतिष्मतो । इति राजनिघण्टः ॥ 

खोवव्सः,पु ,(ओोयुक्क वच्छ वच्तो यस्य ।) विष्शुः। 
विश्छुचिद्कविशेषः। स तु वत्तस्यशुक्तवण- 
दच्वि्ावत्तलोम वलो । (यथा, रघुः । १०।१०। 
^प्रभानुल्लिपश्रौवव्स' लच्छो विभ्रमदये खम् । 
कौस्तुभाख्यसपांसारं बिभ्राखं हहतोरसा ५") 
श्रहतां ष्वजः। इति हेमचन्द्रः ॥ खुरक्गामेदः। 
दूति व्रिकार्डयेषः ॥ 

ओौवब्को.[न्]पु, ओोवच्छकः योवस्वत् चि्- 
मस्त्यस्येति । ग्रौवनव्छकं + इनिः ।) छद्टक्रावत्तः 

। इति ई मचन्द्रः ॥ 
, ओव्द्धत्, पु, ( ओोवच्छ बिभर्तीति, + 

किप् ।) विष्छुः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
ओवच्छलाञ्छनः, पु, विष्णुः । इत्यमरः ।१।१।२२॥ 
“ओरौवर्ो लाच्छनं चिङ्क' यस्य योवन्स लाञ्छनः 
वच्चस्यनन्यम इायुदषलकच्चशं प्वेतरोमावत्तं - 
विधेषः खौवक्छ इति सव्व स्वं । यौवनतो दत्- 
सङ्कतमशिविश्ेषः कौस्तुभवदिति कष्दासः।” 
इत्यरम्रटोकायां भरतः ॥ 

खौवक्छाङ्ः, पु. ( खविक्छः श्रकखिद्कं यस्य । ) 
विष्ुः। इति इलायुधः ५ ( यधा, बृकं- 
हितायाम् । ४३।३। 
“लन्धवराः चोरोदं मत्वा ते तुष्टवुः शराः 

खन्द्राः। 

खौवच्छाह कौस्तुभमपिकिरयोद्धालितोर- 
स्कम् ॥") 

ओोवराहः, पु, (ियः युक्तो वराहः 1) विषुः 
इति विकाण्डेषे; ॥ . ५ 

शरीवक्ञो.ख्ो,(योयुतः वष्टो ।) कच्छकतद्मेदः। 
तत्पर्यायः । शिववन्नौ २ कष्टवल्लो ३ शाबलो 
४ अग्रा ५ कटुफला ६ दुरारोदा 9 । भ्रस्या 
मुखाः । कटुलम् । श्र्नत्वम् । वातभोफकणा- 
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। तत्फलं तेललेपन्नमत्बब्ड । 
परम् । इति राजनिचष्डटः # 

,स्मौ,नागवज्ञोभेदः । इति शाजनिर्घष्टः॥ 
;, षु, (चियं वारयति कामयते इति । 

ठ + शिच + ख्युल् । ) सितावरथाकः। इति 
राजनि्घंर्टः # 

¦, घु, ( चियं खरलदठच्ं वासयतौति । 
वख + चिच + घच् । ) सरलठच्चरखः । टार 
पिन् इति भाषा । तत्पर्यायः । पायसः २ हक 
धपः ३ ओौवेष्टः ४ सरणद्रवः ४५। शत्यमवः ॥ 
नैलपर्णी ६ श्रौपिष्टः 2। इति जटाधरः ॥ 
खौवेः ८। इति शब्टरब्रावलो ॥ भरस्य गुणाः। 
“वासः सरलं पूतिः कुन्दुसग्रन्यिप्श कम् । 
सिद्धकः परमा मासो देवदारु भुरा नख्खम्' 
सरववेऽमौ परमा स्मो रचोघ्ना च्वर- 

नाश्चनाः ४ 

इति राजवज्ञमः ॥ 
खौवेशटयब्दे दृष्टव्यम् ॥ (धियो ल्म 

| वासः ्राश्रयस्थानम् ।) पञ्चम् । (यथा, राजेन्द्र 
कर्णपूरे । ४२। 
“ओोवासो यशसां पदं श्चममसामप्याख्मदं सम्पदां 
यवागच्छति मो चरं नयनयोः काश्नोरमोन- 

ध्वजः ॥”) 

रत्रावलो ॥ 
साः, [स्] यु, खियं सरलहक्तं वासयतौति। 

वस + णिच् + भरञमुन् ।) सरलद्रव । इत्यमर 
टौका॥ 

खा, स्रो, (श्रिया विद्या ।) महाविद्यावि 
शेषः। सातु विषुरन्दरौ। तस्याः षट्चि श 
ड़ दाः ग्रन्थबाड्श्यभिया न लिखिताः! भय 
खौविद्या । तव भेदः । श्वाना । 
“भुमिशचन्द्रः थिवो माया शक्तिः लष्णाध्व- 

मादनौ । 
।| अइचन्द्र् विन्दुख नेवार्थो मेशश्यते ॥ 

महाचिपुरसुन्दर्था मन्वा मेरुखमुडवाः । 
सकला भुवनेश्यानौ कामेशौ बोजमुद््टतम् 
अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने ॥ 
श त्यन्तस्त यवर्थोऽयं कलमधष्यं सुलोचने । 
वाग्भवं पञ्चवर्थाव्छ' कामराज धोच्यते ॥ 
मादनं शिवचन्द्राख्ं शिवान्तं मौनलोचने। 
कामराजमिदं भद्रं षड़ वं ` ख्व्व मोहनम् ॥ 
शक्तिचौजं व रोहे चन्द्रां सव्वं मोहनम् 
एतामुपास्य देवेशि कामः सर्ववाङ्गसन्दरः । 
कामराजो भवेदेवि विद्ययं ब्रह्मरूपिौ #” 
श्रस्याथः। शक्तिरेकारः तू दकारः तेन 

भवकटम् । चिवो इकारः चन्द्रः सकारः तेन 
इकारसकारलकारमहामाया इति कामराजः 
कूटम् । चन्द्रः मकारः तेन सकारककारलकार- 
महामाया इति गशद्धिकूटम् । तैन विभिः कटेः 
काम्रराजविद्येयम् ॥*) भद्यः; घ्यानं वथा, 

श्रौहसि 
बालाकमर्डलामासां चतुर्बाड़' विलोचनाम् 

पाशाङ्कशथथरांखापं धारयन्तीं शिवां खये ॥* 
एवं ध्यात्वा मानखपूखादिकं कुयात्) इति 
तन््रसारः ॥ 

¦, पु, (जौप्रदः खौप्रियो वा हषः । णाक- 
पार्थिंवादिवत् समासः ।) ् रष्लयषहन्तः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ विखठच्चः । यथा, 
“दूषि मास्यसिते पक्ते नवम्यामादरयोगतः । 
चोहक बोधयामि त्वां यावत् पनां करो- 

म्यम् ॥ 
इति तिथ्यादितक्वष्टतयौ दुगा बोधनमन्बः ॥ 

(विष्णोर्वच्चस्थःलस्यएभावत्तविथेषः, यथा, 
विश्छुपादादिकेान्तवख्नस्तोते । २८ । 
व्च; यो हच-कान्त मधकरनिकरश्यामनतं 

श्ाङ्गपाचे 
शं साराध्वशमारतैरपवनमिव यत् शेवितं तत् 

प्रपद्ये ४* 
अश्वस्य छदावत्तः । इति माचरौकायां मति- 
नाथः। ५।५६॥) 

ख्रोहच्तकः, यु, (ओोषठच्च एव । खाये कन् । ) 
अश्वस्य छदावत्तंः। इति विकार्डयेषः ॥ 
( भ्रख्छ प्रमाणं माघे। ५।५६। द्त्यख्य् 

टौकायां द्रष्टव्यम् ॥१॥ ) 
विष्णुः । इति मेदिनौ ॥ चिवः। इति शब्द ;+पु, (शियः सरलषहच्स्य वेष्टः निर्यासः) 

सरलठत्स्य निर्यासः । तत्पर्य्यायः । 
“ओौवेष्टो वचचप चितागन्धो रसायकः । 

श्रौवासः श्रोरसो वष्टो लच्छोवेष्टस्तु वेष्टकः ॥ 
बेषटसारो रसाषेष्टः च्ौरथोषंः सुधपकः। 
धुपाङ्स्तिलपणख सरलाङ्गोऽपि षोड़श ५ 
तद्गुखाः । 
“ओोवैष्टः कटुतिक्ष्च कषायः क्षं सपिक्लजित्। 
योनिदोषजाजोशं व्रणत्राष्मानदोषनुत् ॥ 

दूति राजनिर्घण्टः ॥१५ 
अपिच) 
"वासः सरलः खावः ओरौवेष्टो इचचधपकः। 
ओौवासो मधुरस्तिक्षः खिग्धोष्णस्तुवरः खरः ॥ 
पित्तलावातमू्ासिख्वररोगकफा पः । 
रच्तोऽयोखे ददौर्गख्ययकाकर्डव्रणप्रणुत् 1 

इति भावप्रकाथः॥ 
;, पुं, ( श्रिया शेः । ) विष्णुः । ( यथा, 

मुग्धबोध । 
“ओ्रौशोऽपिशेतेऽदहिमधिहितोऽचि- 
मध्यास्य घोषं मथरामनष्य। 
यो इारकामध्व षितो विकुण्ड- 
सुपावसच्चावसतात् स न्नः ॥*) 

खौरामः ¦ इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
ककार एकार ईकारलकारमहामाया वाग्- [चोसंज्ञ, क्तौ, ( चियः खन्वा खन्ना वख ।) 

लवङ्कम् इत्यमरः ॥ 

खहोदरः, पु, (अयाः सोदरः घमुद्रलात- 
त्वात् । ) चन्द्रः। इति कैचित् ॥ 

श्ौहस्तिनो, स्तो, (योयुक्षा इस्सौगौव ।) ठच- 
विशेषः। इातिश्ूडा श्ति माषा तत्पर्ग्मायः 



श्तबो 

भूरुष्डो २ । इत्यमरः ॥ नामदटन्तौ ३। इति 
लटाधरः ॥ 

छ, गतौ । इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा°-पर०- 
कञ०-्रमिट्। ) यवति। रेफरदहितोऽप्यय- 

भिति केचित् । शवति । इति दुर्गादासः ॥ 
+न गतौ। श्रुतौ । इति कविकल्यदुमः ॥ 
(खा०-पर०-सक.-अनिदट्) न, शणोति। 

रक्चांसौति पुरापि संश्णुमदहे । इति सुरारौ 
व्यतोदारादात्मनेपदम्। संख्णुष्व मयाख्या- 
लम् । इति गणक्ञतानित्यत्वात्। ब्राख्यात 
शब्द्स्य क्रियाविशेषणतयाकर्कत्वं समो 
गरष्टेत्यादिना म वा । इति दुर्गादासः ॥ 
म्बा, पु, विकङ्तदस्षः। इति रत्नमाला 
अन्निका, सनो, सच्जिंकाक्लारः ! इति रब्रमाला॥ 
चत॑.करौ,(युयते ख यदिति। चु + क्षः) पास्लम्! 
इत्यमरः ॥ (यथा) रघुः । २।२१॥। 

“सुतस्य यायादयमन्तमभक- 
स्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः 
अषेच्छ धातोगमनाथमर्धवित् 
चकार नाख्ना रघमातसम्भवम् ५”) 

श्ववशगोचरः। इति शब्दरन्रावलो ॥ ( यथा, 
माण्डक्धो प निषदि । ३।२।३। 

नायमाला प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बद्धा शुतेन ५ 

य, कालिन्दौगभेजातः ष्णस्य पुच्चविशेषः । 
यथा. भागवते! १०।६१।१४। 

“चुतः कवि घो वौरः सुबाडुर्भद्र एकलः । 
आन्तिर्द्ः पुणमासः कालिन्याः सोमको- 

$वरः ॥*) 

खुतःःति,(श्ु + क्ः।) अव्टतः । इत्यमरः ॥भराक 

रितः, इति भेदिनौ ॥ ( यथा,.रुः ।१।७८। 
^खश्ापोन त्वया राजन् न च सारथिना 

` शुत ॥") 

अतकोर्तिः, सनौ, (च्युता कौत्तियंस्याः ।) जनक- 
भ्वाठङ्यध्वजराजकन्धा । सा शवुश्रपन्नो । यथा 
शव प्रश्चापि धममात्मा भ्रव्रवौग्धिधिलेश्बरः । 

अुतकोत्तमहाबाहो पाणिं रद्नोष्व पाणिना॥ 
इति वाख्मो कौये रामाये दालकाण्ड० २सगेः॥ 
अपि च। 
एव भवतु भद्र ते कुगशष्वजसुते इमे । 

प्रौ भजेतां सहितौ चर प्रभरतावभौ ॥ 
इति तच व ७२ सगः ॥ 

देवर्षौ, पृ । (द्रौपदौगभेजाते अल्लंनस्य पुत्चे च । स्तो,(-खयतेऽनयेति । खु + “खुयजिस्तुभ्य 
पं। यथा, महाभारते । १।६२।९२०। 

"अन्लुनात् अुतकौर्तिञ्च णतानोकख 
नाकुलिः ॥") 

कौर्तियुक्त, त्रि । इति कचित् ॥ 
तदेव, ख, ( चतस्य शास्त्रस्य देवी । ) सर 
खतो । इति हेमचन्द्रः ॥ 

शुतबोधः, प,(खुतस्य बोधो यस्मात् । चुतमाव्र 
ोधयतौति वा । बध + रिष् + अच् ।)कालि- 
दासकछतच्छन्दोग्रन्यबिपेषः ! यथा, 

| २. 
शतिः 
1 लवणं येन शतमात्र श बुध्यते । 
तदषं कथयिष्यामि अुतबोधमविस्तरम् ॥” 

इति तदुग्रन्यस्यायस्नोकः ॥ 
्ः, पं, (शुतप्रधान ऋषिः \) ऋषि विशेषः। 

सतु सुखुतादिः। इति विकाण्डशेषः। यथा.- 

"संहिता ऋग्यजुःसारां सहितास्ते यत- 
षिंभिः। 

सामान्याहं क्षताञ्चेव दृश्यन्ते हापरे तवि ॥ 
इति मच्छ १२० अध्यायः॥ 

ऽनुजः,पं, (खतखव सोऽनुजः 1) शनखर- 
। इति हारावलो ॥ 

चुतो, स्तो, द्रवन्तो । इति भावप्रकाशः ॥ 
-यताटानं, ज्गौ, (खतस्यादानम् ।) ब्रह्मवादः 
इति हारावलो ॥ 

चि, शरुतस्य शास्त्रस्य श्रध्य- 
यने सम्पन्नः युक्तः । ) ध््मशास््न्नः। यथा, 
याच्नवल्कयः । 
शुताध्यायनसम्पत्राः कुलोनाः सत्यवादिनः। 
राज्ञा सभासदः काव्याः शत्रौ भित्र चये 

समाः ॥?” 

इति व्यवद्ार तत्वम् ॥ 
:, वि, (चतेन अशास्त्र ण अन्वितः 1). 

शास्रन्तः । यथा, 
“अभूवृपो विबुधसखः परन्तप 
खुतान्निलो दशरथ इस्यदाद्कतः । 
गुणेव्वरं भुवनद्दितच्छलेन यं 
सनातनः पितरसुपागमत् स्वयम् \” 

इति भट्टिः) १।१॥ 
॥ पं, ( श्रुतोऽ्थः। ) शाब्दबोधविषयो 
भूताः । खवणमाव्रबोष्योऽर्थः । यथा,-- 
°ुताथस्व परित्यागादश्ताथस्य कन्द्रनात् 

प्राप्तस्य वाधादित्येवं परिसद्या विदोषिका ॥” 
इति प्राय्ित्ततच्वम् ॥ 

(चि, खुतोऽर्थो येन सः! यथा, हरिवंशे । 
११५। २७ ॥ 
तार्थो देव गुह्यस्य भवान् यवर वयं 

खिताः ॥") 
खुतायुः.प, खयधवंभौो यराजविभरेषः । स तु कुशस्य 
चतुदेशपुरुषः । यथा, 
नाभागस्याम्बरौषोऽभूत् सि्धुदौपस्ततोऽभवत् 

ततः खतायुः पुचचोऽभूत ऋतुपालस्ततोऽभवत्॥ 
इति माद्छे १२ भ्रध्यायः॥ 

करणे ।* ३! २।९४। इत्यस्य वार्तिकोक्तया 
करये ।* क्तिन् ।) वेदः । (यथा, मनुः ।२।१९१। 
“तिस्तु वैदो विन्नेयो धर््मशास्वन्तु वे स्मतिः॥*) 
कणः । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते ।९।४।१८। 

“करौ इरेमन्दिरमाच्जनादिषु 
शतिं चकाराच्य तसत्कथोदये ॥*) 

गर्भस्थस्य पश्चमासैः श्ुतिभवति ! इति सुखः 

बोधः ॥ शुतीन्दियग्राद्यः शब्दः शब्दत्वादिः। 
चधा 

श्रुतिः 
“प्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्म,तः} 
तथा रघो रसन्नायास्तया चब्दोऽपिच 

श्तेः ॥* 

द्राति भाषापरिच्छेदः ५ 

कंस्य शुभा शभलक्तणमाइ । 
“रक्ताल्यपरुषभ्मश्यु करणः स्यः पापर्त्यवः। 
निग्ासेशिपिटेरभोगाः कपणा इखकणकाः॥ 
शङ कर्णाच राजानो रोमकर्णा: शतायुषः । 
हहत्कर्णाख्च राजानो धनिनः परि कोत्तिताः॥ 

इति गारुडं ६६ श्रध्यायः॥ 
खु +भावे क्तिन् 1) ओखोव्रकम्य । (यथा, भाग- 
वते। ९। ५।१६। 

“यद्वामयुतिमाच ख पुमान् भवति निम्प्रलः 
तस्य तो्धंपदः किंवा दासानामवशिश्यते ॥”) 
वार्ता } इति मेदिनो ॥ (यथा, रघुः ।१। २७॥। 
“व्याहतता यत्यरस्खे भ्यः युतौ तस्करता 

खिता ॥*) 

शवणानत्ततरम् । इति शब्दरन्नावलो ॥ षड 
जाद्यारञ्िका | इति हेमचन्द्रः ॥ शोरत् इति 
भाषा ! (यथा, चिशपालवधे । १।१०१]. 

^“रणद्धिराघटटनया नभसख्तः 
षएथक्विभिन्र्तिमण्ड लैः स्वरे: ॥) 

साच इाविंशतिप्रकारा यथा,-- 
“नान्दो चालनिका रसा च सुमुखो चित्रा 

विचिता घना 

मातङ्गो सरसाख्ता मधुकरो मेव शिवा 
साधवो, 

बाला शाङ्गरवो कलाः कलरवा माला विश्राला 
ज्या 

| मातेति खुतयः पुगाणकविभिर्दाविंशतिः, 
कोत्तिताः॥ 

नान्दी-वि्ाला-सुमुसदो-विचिव्रा सम्भवः सदा। 
षड़जो मतो सुनोन्द्रे भरतेन शिवेन च ॥ 

चित्रा घना चालनिका निवेशात् 
संजायतेऽसौ ऋषभस्तर्धै व । 
खरोऽपि माला सरसानिबेशात् 
गान्धारनामा प्रितः एथिव्याम् ॥ 

मातङ्गो माधवो मैत्रो शिवाजातस्तु पञ्चमः। 
कला कलरवा बाला शाद्गःरव्यास्तु पञ्चमः ॥ 
जायाखतारसानान्तु संयोगादैवतसवरः। 
मात्रा मधघुकरौ योगात् निषादः संप्रजायते ॥ 
श्ुतिख्थाने स्वरान् वक्त्' नालं ब्रह्मापि तत्वत 
जले च सतरां मार्गो मोनानां नोपलच्छते ॥ 
गगने पक्षिणां यदत् तदत् स्वरगता अुतिः। 
खुतिनौदवशा प्रोल्ना तधाच्चा च कला 

मता। 
यथा तैलगतं सपिर्यथा काष्टगतोऽनलः । 
ज्ञायतेऽत्रोपदेशेन यथा सखररगता शरुतिः ॥ 
वोणादेस्तु खुतिज्ञानं स्वर ज्ञानन्तु वंशजम्। 
अशिनौ वसवो. रुद्धाः सद्ेखाङ् न शुशुवुः ॥ 
प्रशशंसुहरेरनादमतो इाविं शतिः शतिः ॥ 

इति सङ्गौतदामोदरः। 



श्रुतिवै 
न्यच । 
« तोतब्राकुमुदतौमन्दान्दोवत्यस्तु षड्जगाः । 

दयावती रच्नौ च रतिका ऋषभे स्थिताः ॥ 

सैद्धौ क्रोधा च गान्धारे वचिकाध प्रसा- 
रिशो। 

प्रोतिख माच्जंनोत्येताः श्तयो मध्यमाचिताः ॥ 
न्ती रक्ता च सन्टोपन्यालापिन्यपि पञ्चमे । 

प्रदन्तौ रोहिणो रम्येत्येता चैवतसंश्रयाः । 

उग्रा च चोभिषोति चं निषादे वसतः शरुतो ॥* 
दूति सङ्गोतरन्राकरः ॥ 

शतिकटः, पु, (तिं कटतोति । कट्.+ भच् 1) 
प्रा्चह्ञोहः। भरहिः। पापशोधनम् । इति 

मेदिनो ॥ 
सुतिकटुः, पु, ( अतौ कटुः । ) कठोरशब्दः । 

अलङ्गरस्य टोषविगरेषः । यथा,-- 

“यतिकर चातमंस्कतिरक्रमोक््यनुचिताकवि- 
जुष्टविमन्धिकाः।* उदाहरणम् । 

«वाचा मधुरया तन्वि स्मितापाङ्तरङ्गया। 

मनाम्बदनमुत्तोल्य कार््ताथ्यं कुर् मादृशाम् ॥” 
इति काव्यचन्द्रिका ॥ 

ुतिकथितः, वि, ( शुतौ कथितः । ) ुल्यक्तः । 

वेटोक्लः । इति लोकप्रसिदिः ॥ 
चु तिजोविका.स्तरौ,(शुतिरेव जोविका यस्याः । | 
धर्मशास्तम् । यथा. 
“समृतिर्धनयसंडिता च संहिता चुतिजोविका ।” 

इति शब्ट्रद्रावलो ॥ 
वेदजोवनोपायख ॥ 

खुतितत्परः.वि, (सुतौ तत्परः) सकण; । इति 
जटाधरः ॥ वेदाभ्यासरतख् ॥ 

च्ुतिधरः, चि, ( शरुत्या यवखमाचेक धरतोति। 
छ + श्रच। अओुतिमाचधारकः। यवणमावे- 
शाभ्यासकरत्ता। (यथा, गौोतगोविन्दे । १।४। 
“^स्पर्चो कोऽपिन विखुतः श्रुतिधरो घोयौ कविः 

च्छापति; ॥") 
तदौषधं यधा,-- 

इरिरुवाच । 
“इस्तिकणंस्य वै सूलं हत्वा चर्णयदर । 
सर्वरोगविनिरमक्तं चुं पलशतं शिव ॥ 
सत्तौरं भसितं कुर्य्यात् सप्ताहेन ठषध्वज । 
नरं ज्ुतिधरं शूरं खगीन्द्रगतिविक्रमम् ॥ 
पद्मगौरप्रतोकाशं युक्त' दशशतायुषा । 
घोडशाब्दाक्रतिं विग्र सततं दुग्धभोजितम् ॥ 
मधुसर्पिःसमायुक्त जग्धमायुष्करं भवेत् । 
तव्जग्ध' मधुना सादं टशवषेसहसिणम् । 
डुर््याब्ररं ुतिधरं प्रमदाजनवल्लभम् ॥” 

4 इति गारुड ९८ १ अध्यायः. ॥ 
श्ुतिवब्नितः, वि, (खुत्या वर्जितः । ) वधिरः । 
इति जटाधरः ॥ वेद्रहितख्च ॥ 

खतिवेधः, पु, (तेः कणस्य वेधो यत्र ।) कणे - 
बेधः। तस्य विहितकालो यथा दौपिकायाम्। 
“नो.जन्मन्दुभमाससूररविजच्माजाइसुताचुयते 
अस्तेऽकें लघुयुग्मविष्णुखदुभे खात्युत्तरादित्यमे 

१७१ 

शेखिः 

रिग 

रोजोऽष्दे खुतिवेध इत्यसितमे लग्ने तु काले 
शुभे ॥” 

इति ज्योतिस्ततवम् ॥ 

न्च । ततर तिथयः रिक्ताभिन्नाः प्रशस्ताः । 

वाराः बृहस्पतिवुधशुक्राणां प्रणस्ताः। नक्त 
 व्राणि.अश्विनो र्वतो इस्ता चित्रा पुनव्वेसु- 
धनिष्ठा खमधिरः पुष्यः खवणानुराधा उत्तर- 
फलगुनो उत्तराषाढा उत्तरभाद्रपत्स्वातौ । 
लग्नानि हषतुलाधनुर्मोनसंन्न कानि । अयुम्म- 
वर्षे । जग्मासचेत्रपौषाय्रहायणभिव्रमासाः 
प्रशस्ताः । शक्तपक्ते चन्द्रतारादिश्दौ इरि- 
शयनभित्रकाले कालश्दौ खुतिवेधः कायः। 
इति ज्योतिषम् ॥ 

तेस्फोटा, सनो, (शतिं स्फोटयतोति। स्फ ट् + 
अच । टाप्। ) कणंस्फोटा लता । इति राज- 

| निघण्टः ॥ 
५, पं, (खु +कः ) यागः ¦ इति जटाधरः ॥ 

खे, कतो । इति केचित् ॥ 
1, सनो, मूव्वा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

पु, विकङ्तहच्चः। इति राजनिर्घण्टः 
शरदौ, स्तो, अङ्भतिशेषः। भिन्नं भित्रं यत्किञिद्- 
द्रव्यादिकमेकोक्रियते तद्ग णनायाः खेव्या मिख 
प्रायत्वात्तद्रणनानन्तरमारब्धः ओेटोव्यवदह्ारः। 
इति मुनोश्वरगणकक्ततलौो लावतोटोका ॥ अ- 
स्याद्यसत्रं यथा । अरय सेदौव्यवह्ारे करण- 

सत्रम् । 
“सैकपदघ्नपदाद मेका 
दङ्कयुतिः किल संकलिताख्या । 
सा दियुतेन पटेन विनि्नो 
स्यात् विद्ता किल संकलितेक्यम् ॥” 

उदाद्रणम् । 
^एकादौनां नवान्तानां एधक् संकलितानि मे 
तेषां संकलित क्य प्रचच्च गणक दतम् ॥* 
न्यासः । १।२।३।४।५।६।७।८।९। 
लब्धान्ये तेषां संकलितानि।१।२।६।१०। 

१५।२१९।२८। ३६ । ४५। रथ तेषां संक- 
लितेक्यानि। १।४।१०।२०।३५।५६। 
८४ । १२०। १६१५। तस्व शेषसूत्रं यथा ¦ 
करणसूत्र सादमार्य्या । 
^पादात्तरमिते गच्छे गुणवर्मफलश्चये दिगुे । 
समहनत्तानां संख्या तदर्गो वगंवर्गेखच । खख 
पदोनौ स्यातां अदसमानाञ्च विषमाणाम् ॥” 
उदाहरणम् । 

“समानामहतुल्यानां विषमाणां एथक् एथक्। 

हत्तानां वद मे संख्यामनुषट.पन्द सां दतम् ॥” 
न्यासः उत्तरो दिर्गुणः गच्छः ८ लब्धा सम- 

ठत्तानां संख्या २५६। तथा समानश्च ६५२८० 

विषमाणाञ्च ४२८४८ ०१०६ ०। इति लौोलावतो॥ 
षिः, पु, स्तो, ( अयति जोयते वा । चि +- 
म्वहियिखुयुद्िति।" उशा० ४।५९१। दति 

सौम्येसखपायतिकोणकण्टकगतेः पापेस्िनाभा- 

शेष्ठः 

णिः। ) निज्किद्रपंक्तिः। तत्पायः । पंक्तिः २ 

णो २ विच््नोलो ४ वधौ अलिः ६ 
पालिः 9 आवलिः ८ ्रालो€ पालो.१० 

भ्रावलो ११ बोधिः १२ वोधिका १३ राजो१४ 

राजिः १५ रेखा १६ लेखा१० । इति शब्द् 

रन्रावलो ॥ (यथा, कुमारे । ५।९। 
«न षटुपदृश्रेणिभिरेव पद्जं 

प्रकाशते ॥"): 
समानशिल्पिसं इतिः । इति मेदिनो ॥ कोम्पानि 

इति शङ््रेजोयभाषा ॥ सेकपाव्रम् । इति 
विश्वः ॥ 
बरेणिकः, पु, मगधदेभौयराजविशेषः ! इति 
डेमचन्द्रः ॥ 
बरौ, सनो, (णि + छदिकारादिति ङष्) 

खेणिः । इति शब्दरनब्नावलो ॥ ( यथा, रघुः । 

१।४१)। 

“सेणोबन्धात् वितन्बद्धिरस्तम्भां तोरणसखजम् । 

सारसैः कलनिद्वादिः कचिदुन्रमिताननौ ॥* 

शेयः, [ख)क्ञी, ( इदमनयोरतिशयेन प्रशस्यम् । 

प्रशस्य +- ईयसुन् । “प्रशस्यस्य अः ।*५॥। २। 

६० । इति खः 1) धर्नाम् । सुक्तिः ) इत्यमरः ॥ 

(चतुव एव खेयः। यथा, मनुः । २। २२६१ 

“धभार्थावुच्यते ्रेयः कामार्थो धे एव च । 

श्रथ एवेह वाखेयस्िवगे इति तु खिति; ॥” 

न्धशरर्धकाम।तकः परणष्डराविरुस्नरिवगे एव 

पुरुषार्थतया चेय इति विनिखयः। एवच्च 

बभुचुन् परतयुपदेथो न सुमुचुन् । सुसुचुणान्तु 
मोत्त एव खयः इति षष्टं दच्यते।* इति ` 

तद्नोकायां ुङ्ग.कः ॥) शभम् । इति मेदिनो ॥ 

| रघुः । ९। ७९ 1 

'प्रतिदक्न!ति हि खयः पृन्यपूलाव्यतिक्रमः॥") 
्रेयसी, सो, . ( इयमनयोरतिशयेन प्रश्स्या । 

प्रशस्य + इयसुन् । प्रशस्यस्य चः । ̀  उभगित्वात् 

ङ्गेष् ! ) इरोतकौ । पाठा । ` करिपिष्यलो । 

दत्यमरः ॥ राला । इति विष्ठः ॥ शएभयुक्ता च॥ 

यां सः, पु, हत्तारंदिशेषः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
शेयान्, [स] चि, (अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः। 

प्रशस्य + इय सुन् । “प्रशस्यस्य खः ।*५।२।६* । 

इति खः! ) खेष्ठः । इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः । 

१०।११२॥1 
“्रतिग्रहाच्छिलः खयां स्ततोऽप्डुच्छः प्रशस्यते॥* 
शभयुक्ताञ्च ॥ 

श्रेष्ठ, ज्ञो, ( अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः । 
प्रशस्य +- इष्ठन् । प्रशस्यंस्य खः ५। २ । ६ ° । 
इति खः ।) गोद्ग्धम् । इति विकाण्डगेषः ॥ 
ष्ठः, पु, (प्रथस्व + इष्टन् । ) कुवेरः । दपः । 

दिजः। इति शब्दरब्रावलौ ॥ विष्णुः) इति 
तस्य सहख्नामस्तोतरम् ॥ ( महादेवः । यथा, 

महाभारते तस्य सदखनामस्तोव्रे ।१२।१७।४०। 
स सयं ख ्ठो बलवोरो वलो गणः॥*) 
पः, वि, (प्रशस्य + इन् ।) प्रशस्तः । वरः । 
(यधा, रामायथे। २।१।३०। 



श्रोशिः 
“¶ष्ठस््रे च पितुः चेष्टो बभूव भरताग्रजः ४) 
तत्पर्यायः } चयान् २ पुष्कलः ₹ सत्तमः 
परतिशोभनः ५। इत्यमरः ॥ सुख्यः & वरेख्यः७ 
प्रमृश: ८अप्रः< अग्रहरः १० उत्तमः १९१ 

प्रग्रहः १२ अअ्रनुत्तमः १२ भ्रग्रोयः १४ प्रवैकः१५ 
थ्यः १६ अग्रियः १७। इति शब्द रब्नावलो ॥ 
पनवरः १८ अध्रिमः १९ प्राप्रः२० प्राग्रइरः२१ 
प्रः २२) इति जटाधरः ॥ ददः। ज्येष्ठः, 
इति शण्ट्रन्नावलौ ॥ 

यठकाष्टः, पु, खेष्ठं काष्टमस्य । ) याकहच्चः । 
षति राजनिर्घण्टः # 
चष्टा,खो,(इयमासामतिशयेन प्रथस्या । इष्ठन् । 
टाप् । ) खलपद्चिनो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
मदा । इति केवित् ॥ उत्तमा नारौ च ॥ 

अष्टा, क्तो, (खे अश्म् ।) ठचाच्म् । इति 
राजनिघष्टः ॥ 

खडाश्रमः, पु, ष्ठ भ्रायमः।) रहस्यात्म: । 
अआद्रमव्रयाखां पालकत्वात् ॥ 

श्रटौ,[न्] पु,(गे छ धनादि कमस्घस्येति । इनिः) 
कलोत्तमशित्यौ । यवा,- । 
~कुक्लोकस्तु लोष्टो कुलश्र छिनि शिल्यि- 

नाम् ॥ 

इति जटाधरः ॥ 
(यथ, बृहत्संहितायाम् । २९ । १०। 
५ग्ं हौ सुवणंपुष्यं ; पञ्च विप्राः पुरोहिताः 

कुमुदः ॥") 
ऋख्खटे। इति कविकल्पदुम: ॥ ( म्वा०-परण- 
अक०-भनिट्! ) खायति रौद्राज्ञोकः। इति 
दुर्गादासः ॥ 
ओ म पचने! इति कल्पद्रुमः ॥ म्वा०-पर०- 
सक.- अनिट्!) म, प्रयति) इति दुमा 
दाखः॥ 
योश, ऋ संघाते । इति कविकल्यदुमः॥(भ्वा ० - 
पर०-सक०-सेट् । )ऋ अश्योष्त् ¦ संघातो 
रापौकरणम् । इति दुर्गादासः ॥ 

ओरोखः, पुं, (ज्रोणतोति । चोण संघाते + श्रच्। 
खड़ा छृणोतोति । शु खवशे वादलक्रात् नः । 
इस्यणादिटौकायां उल्जुलदत्तः ।३।६। ) पङ्गः । 
इत्यमरः ॥ ̀ 

ओरोणा, खो, (गोण घाते + च् । ) खवणा- 
नत्वम् । ( यथा, भागवते । ८। १८। ५। 
“चोशायां यवणहादण्यां मुह्क्तेऽभिलिति प्रभुः 
खव नक्तव्रताराद्याख् स्तच्ज अदक्षिणम् ॥") 
काञ्जिकम्! प्रक्ष, वि। इति कंचित् ४ 

चणिः, स्रोः, (गोण संघाते +इन् । यदा, खु- 
खव + "वदिथिदुष्विति।" उणा० ४ । ५९। 
दूति निः) ) कटिः । इत्यमरः ५ (यथा, बृत्- 
संहितायाम् । ५६ । ॐ। 
“कब्जतोरटुपात्तंसाः सङ्कमग्रोणिमण्डलाः। 
पलिनाभ्य ्रतोरस्या इंखहासाञ्च निन्गाः ॥*) 
सातु गभख्धस्य माषयेन भवति। इति सुख- 
बोधः ॥ पन्या: । इति शब्द्रत्रावजो ॥ 

१७ब् 
श्रोचियः 

व क्ते (खोखिः फलं फलकमिव \)करिः 
इति राजनिघंष्टः ॥ 

, कौ, ( ओोणिफल ~+ खां कन्!) 
कटिपाश्वः। तत्पर्य्यायः) कटः २। इत्य- 
मरः ॥ फलकं चर्म तदाकारत्वात् ओखः 
फलकमिव ओशिफनलकम् । कट्यते भ्ाव्रियते 
कटः कटे वषावरण्योः रल् । कटिः! इति 
केचित् । इति भरतः । 
पो णिविम्ब , कौ, कटिम् । इति धन्यः ॥ 
खोपिसूे, क्तौ, ( श्रा णिस्थितं सूत्रम । ) खन्न- 
बन्धनस्व्रम्। परनला इति इडन्दोभाषा ॥ 
कटिबन्धनसत्रम् । इति केचित् ॥ घुन्भो इति 
भाषा॥ 

श्रोषौ,स््नो,(गरोखि + वा ङ्नेष् कटिः । पन्वाः। 
इति भरत दिरूपकोषः ॥ 

श्रोतः, [स्] ज्ञौ.(खु + असुन् । तुट् च ।) कथः । 
नदोवेमः । इति जटाधरः ॥ इन्द्रियम् । यथा, 
“षो कमच्चं करणं यतः खं विषयोद्दरियम्॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
खोतव्यं, चि, (खु + तव्य । ) खवणौयम् । यथा, 
“भ्ध्यं तव्यं न चान्धेन ब्राह्मणं चचियं विना । 
ओखोतच्यनिह शूद्रेण नाष्य तव्य कदाचन ॥ 

इति तिष्यादितक्वम् ॥ 
श्रोता, [ऋ] बि, ( ख्षोतोति। खु+ढच्।) 
खवणकत्ता । यथा,-- 
“श्प्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता खोता च दुलभः ॥” 

इति हितोपदेशः ॥ 
पुराणखोढत्वे प्रमाशमादइ । 
“पठेदथ बुध्यमानः श्रावयेहं नरोत्तमे । 
योता तु प्राद्न.खो भूत्वा शृणुयात् भक्ति- 

तत्परः ॥” 
ति पाद्मं पातालखण्ड ०१ अ्रध्यायः ॥ 
| को, (च.यतेऽनेनेति । खु + “इयामास्ु- 

भमिभ्यस््रन् "उका ५। १६७। इति तन् ।) 
कणम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, रघुः । ७ । १६ । 

“इल्यद्रताः पौरवधूमुखेभ्यः ` 
खखन् कथाः योचसुखाः कुमारः ४") 

शरोचियता । इति विकार्गेषः ॥ 
खोवियः,पु,(ृन्दोऽघोते इति छन्दस् + ओतियं- 
ग्डन्दोऽधोते ।*५।२।८४। इति घन्प्रत्ययेन 
साधुः । ) ̀ बेदाध्येढब्राद्मणः। तत्पर्य्यायः । 
छान्दसः २। इत्यमरः ॥ यूयते धम्प्राधन्मावनेन 
इति ओरोत्रो वेदः वासुसिति वः खोव्रं ठेत्ति 
अधोते वा खोवियः ढघे कादिति इयः। छन्दो- 
ऽ्ौते इत्ये इये छन्दःगब्दस्य ओओत्रादेथः । 
इति परे, छन्दो वेत्ति ्रधोतै वा छान्दसः । 
इति पूर्वे ष्णः! इति भरतः ॥*५ तस्य लचयं 
यथा.-- 
“जन्मना ब्राह्मणो न्यः संस्कारेदि'ज उच्यते 
विद्याभ्यासो मवेदिप्रः खोतिवस्तिभिरेव हि ॥” 

दति पाञ्न उत्तर खण्डे ११६ भअरष्यायः ॥ 
मानवे माकंष्डेवपुराचचे चाप्येवम्॥*%अपिच। 

शाख्ठां सकल्पां वा षड्भिरङ्ेरघीत्य च 
षट् कम््रनिरतो विप्रः खोवियो नाम ध्रवित् ॥ 

इति दानकम्लाकरः ॥ 
चियता, खनो, (ओखोवियस्य भावः । खोिय + 

तल् ।) खोविरधग्द्ः । तत्पर्यायः । योषम् २। 
इति वििकार्ड शेषः ॥ 

ख्ौतं, क्तो,(छती भवम् । जुति + चर् ।) गाद 
पत्वाहवनोयददिषाम्नयः । यथा,-- 
“चयो ये माइ पत्याइवनोयदच्िणाम्नयः । 
इदमम्निविकं खौतं तेताम्निषहोवमित्यपि ॥* 

इति जटाघरः.॥ 
पौतः, चि, (तौ भवः सति + भख।) अुति- 
विहितघश्ादिः। यथा.-- 
“धम॑न्ने विहितो धर्मः यौत: स्मार्तो द्धा हिः 
दानाग्निद्धोरसम्बन्धमिज्या खौतस्य लचशम् ॥ 
खरता वर्णय्माचारो मेख नियमेर्युतः। 
पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह ओतं सपषषेयोऽन्रवन् ॥ 
ऋचो यजेषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि सा जतिः 
मन्बन्तरस्यातो तस्व खत्वा तश्बनुरब्रवीत् ॥ 
ततः स्ात्तः खम,तो धर्मो वर्णाश्रम विभागशः । 
एवं वै हिविधो धरः शिष्टाचारः स उच्यते ॥ 
दज्यावेदात्कः खौतः स्मार्तो वर्णा यमातकः॥ 

इति माक्छं १२० अ्रध्यायः ॥ 
अपि च। अरधिकरणमालाङ्लन्माधवा चा 
छलप्रराशरभाय्ये शातातपः । 
“खौं कर खयं कुथादन्योऽपि ्मात्तमाचरेत् 
अशक्तौ खौतमप्यन्धः कुादाचारमन्ततः ॥” 

इति तिथ्यादि तत्वम् ॥ 
सौव, क्तो, सोतवमेव । प्रन्नादित्वादण् ।) कः । 
(ओवियस्य भावः कर वा 1 “इायनान्तयुवा- 
दिभ्योऽण।*५। १। १३० । इत्यण । “योति- 
यस्य यलोपख वाच्यः।* इति यलोपः। ) 
खकियकम्यर। तत्पर्य्यायः! ओौतियता २। 
इति शब्द्रल्ञावलो ॥ ( योत्स्य भावः कथा 
वा। भ्रण ।) योत्रकरम च ॥(योत्राणां समूहः 
“भिक्तादिभ्योऽण् 1” ४।२।३८ । इति श्र ६) 

गरौषट्,व्छ. दे वदविदानम् । इत्यमरः! टेवडहवि- 
दानं इत्यनेनायं मन्त्रः सूचितः । इति भत- 
मतम् ॥ 

+क्त, सिय आह्वा रद्रा यस्य!) पद्म् । 
इति केचित् ॥ 

, ‰ ङ सर्पे । इति कविकत्पद्रुमः ॥ (म्बा - 
श्रात्^-सक०-सेट् ) अरन्तःस्यदढतोयवर्थ- 
गुक्षादिः। इ.अ्द्यते । ङ, अरङ्ते । सर्पो गतिः 
इति दुर्गादाखः ॥ 

+ वि, (किष अालिङ्ने + “ञ्जिषेरञ्चोप- 
धाया: ।*"उखा० ३।१८ । इति कखः अकार- 
खोपधायाः 1) अल्पम् । इत्यमरः ५ मनोहरम् ; 
इत्युणादिकोषः ॥ (यथा, मनुः । २ । १५८ । 
“अदंस्येव भूतानां कायै ओर योऽलश्ाखनम् 
वाक् चेव मधुरा ्रचूणा प्रयोज्या धम- 

मिच्छता ॥") 



अष 
श्रच्छकं, को, पूगफलम् ) इति राजनिघष्टः ॥ 
( चि, अच्छमेव । खाये कन्!) मनोष्रच्च \ 

अच्छत्वक, [ च] पु, ( श्रच्णा मनोहरा त्वक् 

यस्य ।) भरश्मन्तकहत्चः | इति राजनिघण्टः ५ 
सुन्दरवस्कलख ॥ 

ज्जग,द् व्रजे इति कविकल्पदुम ॥ (म्बा०-पर० 
सक*-मेट. । )। भ्रन्तःस्यटतोयवणयुक्घताल 
व्यादिः) इ, अह्ने) इति दूर्गाटासः ॥ 

श्थ.त् क दोम्बल्ये। इति कविकल्पदुमः॥ 
(अटन्तचुरा०-पर-श्रक०-मेट्। ) श्न्तस्थः- 
कलोययुक्ञादिः। क, धयति) इति दुर्म 
दासः ॥ 

इअध,वि, (श्जथयतौति । श्रथ + भ्रच् 1) शिथिल. 
यथा} ^“शियिनः प्र्नथः थः!" इति जटा- 
केदः ॥ (यथा, माके । ऽ । ६२} 

“्धशिरसिजपातभारा- 
दिव नितरां नतिमदिरंसभाभेः #*) 

द्भ्व लः ति दथघात्वथदरेनात् ॥ 
च्ञाख, ट व्यापौ। इति कविकस्पटूमः ॥ (म्वा० 
पर-सक०-सेट् । ) भन्तःखठ तोययुक्षः । ऋ, 
अगन्ञा्वत् । इति दुर्गादासः ॥ 

्ञाच,ऋ रू कथने । इति कविकल्पद्रुम: ॥ (भ्वा० 
श्राव्म०-सक०-तेट्। ) भन्तःखटठतोययुक्तः 

। तालब्यादिः । कथनं प्रशंसा । ऋ, श्रश्चाघत् । 
रू, साधते गुणिनं गुशो। इति दुर्गादासः ॥ 
च्राघा, सनो, (शच कलने +श्ः। टाप्) 
प्रगंसा । (यथा, रपुः! १।२२। 

“जामे मौनं खमा णक्षौत्यागे | 
मृणा गुणानुबन्धित्वात् सस्य सप्रसवा इव ॥*) 
परिचर्यया । भ्रभिलामः । इति मेदिनी ॥ 

` जाष्य,वि,(श्चाघ + खत्।) श्राघनोयः। प्रथं्यः। 
यथा, 

१७३ 
श्चोपदं 

रूदृम्। क्िष्यति कामपोति जयदेवः । प्राप्ता- 
व्ययम् । शिष्यति क्तं लता । इति दुर्गा 
दासः॥ 

, क सषि इति कवषिकल्दुमः ॥ (चरा ०-पर० 
सक ०-वेट । ) भन्तःखदढतोययु्लः । क, प्रेष- 
यति । इति दुर्गादासः ॥ 

त्रिषा, सनौ. भ्रालिङ्गनम्। विकार्डगेषः ॥ 
सिष्टः, वि, (ज्जिष +कः ) खेषयुक्श््टादिः। 
भिव्राथंकंकरूपान्वितवाक्यम् । तस्य लवणं 
यथा,-- 
“ज्जिष्टनिष्टमविस्यषटमेकरूपान्वितं वचः ।” 

इति सरस्वतो कणडाभर शम् ॥ 
स क्तौ. (खौयुक्ते हहिमत् पदमक्रेति। एषो 

1दित्वात् साध्व ।) स्फौतपादादि। मोद 
दूति भाषा । तत्पर्य्यायः । पादवस्मीकम् २। 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, श्रा््यासप्तश्त्याम् । 
४८५। 
“यच्रोपकारकं यत्र भूषणं यत् प्रकोपमातनुते। 
गुरुणापि तेन काय्यं पदेन किं श्चोपदेनेव ॥*) 
श्रध श्रौपदाधिकारः) सवर श्चौपदस्य विप्रकृष्टं 
निदानमाडइ। 
“पुराणोटकभूयिष्ठाः सरवव्तुषु च शतलाः । 
ये देथास्तेषु जायन्ते ञ्ञोपदानि विशेषतः ॥* 
विशेषत इति वचमेनान्यवापि श्ौपदं भवति 
इति बोध्यते ॥*॥ सामान्यं लक्षणम इ ॥ 

“यः सञ्चरो व चणजो शात्तिः 
शोधो दृशां पादमतः क्रमेण । 
तत् श्नौपदं स्यात् करनेवरकणं- 
शिश्रो्ठनासास्लपि केचिदाइः ॥" 

तत् विविधम् । वातिकं पेत्तिकं श श्िकच्चेति। 
मेषां लचणमाइ । 
“वातजं छष्णरुक्तं हि स्फ टितं तौव्रबेदनम् । 

- ओषः 
स्लौपटमिति शेषः ॥२॥ 
धत्तरेण्डनिग्र्डोवर्षाभूभिग्रम्षपेः । 

प्रलेपः ्रोपदं इन्ति विरोयमपि दासणम् ॥२४ 
असाध्यमपि यात्यन्तं ञ्ञोपदं चिरकालजम्। 
मूलेन सडचराय।स्तानलमियेण लेपनात् ॥ 
तालस्य फलरसो ग्राह्यः ॥४॥ 
सप्तलास्थूलपत्राणां कल्कं तप्तेन वारिणा । 
समष्टं लवकोपैतं सेवितं श्रोपदं इरेत् ५५५ 
शाखोटवल्कनक्राथं गोमूबेण युतं पिवेत् । 
ज्लोपदानां विनाशाय मेदोदोषनिहन्तये ॥५॥ 
रजनो रुडसंयुकां गोमूत्रेण पिके्ररः। 
वर्षों च्लौपदं हन्ति ददुकुष्ठ' विशेषतः ॥७॥ 
वर्बाभृचिफलाच णे पिष्यस्था संह योजितम् । 
सत्तीद्रं ्लौपदं लिद्रात् चिरं श्च पदं जथेत्॥ 
गन्घव्व॑तेन सिहां इरौतकीं गोऽष्वना पिबति । 
शक्लोपदविषन्धमुक्तो भवत्यसौ सपराचेण ॥” 
| एरण्डतेलम् । गोऽग्बुना गोमूत्रेण + 

इति श्रोपदाधिकारः ! इति भावप्रकाथः ॥५॥ 
तस्य क्विपाको थथा । गोतमोऽपि क्षचिद् 
विशेषमाद ! श्रदरतवागुल्वरो मुम दः संसग्ब- 
वाक् जलोदरे दारत्यागी कूटसाक्तौ श्नौण्दौ ॥ 
इति मिताक्षरायां प्रायचित्ताष्यायः ॥ कूटमा 
च्यस्य सुरापानस्मत्यं नानुपातकत्वात् तव्वम्पर 
जन्यश्नोपदरोगयुक्तेन पराकव्रतं क्तव्यम् । ६ति 
मन्वादिमतम् ॥ 

:, पु, (चलीपदवत प्रभवतीति । प्र + 
भू + भ्रच।) ्राख्ठसः, इति शब्टमाशा॥ 
पदापदः, पं, ( श्रौपदं भरपदन्तोति ! इन 
+डः । ) पुच्चलोदहच्चः। इति चिकार 
शेषः ॥ 

लः, तरि, ( ओीर्विद्यतेऽस्येति । श्रौ + लच् । 
रस्य लः। ) लच्छीबान् ! इति ओ्रौलथष्ट् - 

“नौरविताद्वाचायमिशाः श्चाष्यास्तव्रभवन्- | अनिमिन्नरुजं चास्य बहशो ज्वर एव च ॥ | टौकायां खाभो ॥ 
सुखाः” | पित्तजं पो तमङ्गाशं दादइचज्वरयुतं अशम् । १ पं, (श्जिष + घञ् ।) संयोगः । तत्पथ्यायः॥ 

इति त्रिकाच्डगेषः॥ | सी शिकन्तु भवेत् च्विग्धं तथा पार्ड गुर स्थिरम्| सन्धिः २। इत्यमरः ॥ दाहः । आलिङ्गनम् । 
(ववा, रषुः। ११।८६। वरख्यप्येतानि जानोयात् न्नोपदानि कफो- | इति क्िषधात्वयं दर्शनात् ६० (यथा चाण 

“श्राडितो जयविप्रयोऽपिने च्छयात् । | सपसत्याम् । ३८८ । 
ञ्राष्य एव परमेखिना त्वया ॥”) गुत्वश्च महच्वश्च यस्माब्रास्ति विना कफत्॥"| “पुलकितकठोरपौवरकु चकलग्न्नेषवेदना- 

ज्रिकु, क्रो, ( द्विथति प्रड़ादौनिति। त्रिष | श्रसाध्वमाह। भिच्रः। 
“श्रिषैः कञ्च ।"उथ1० १।३२। दति कु: ¦ कथा-| “वसी कमिव संजातं कण्टके सपचीयते शम्भोरुयवोतफषो वाच्छति मानय 

` न्तादेयः ।) च्यो तिःान््म् । इत्य रादि कोषः ॥ | सर्व्बामकं मडक्वन्तु वव्जंनोयं विथेषतः ॥ देव्याः #" «५ 
ज्जिकुः, पु. (किष श्रालिङ्ने + कुः।) भत्यः! इति 
सिडान्तकौमुद्यामुादिहत्तिः ॥ षिकः । इत्य 
शादिकोषः # 

शिण उदाद्े। षति कविकष्पटु मः १(भ्वः°-पर० 

सक०-सेट्। छ वेट. ) भर्तःसखढठतौययुक्कः। 
त ख, शेषित्व विष्टा । इति दुर्गादासः ॥ 
 च्िषभ्रोयष्टचि चष, इति कविकल्पदुम 

(दिक०-पर०-सकष०-श्रनिट् ।) श्रन्तःसटठतोय- 
मुक्ादिः। भौ चेष्टा।य, शिष्यति, ख 
अशिषत् । मालिङ्घ्ने तु शरक्जिचत् । चि द्विष्टो 
ध्ति। भालिक्गनम । तश्च बाडइभ्याभिव 
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यत् ज्ञेखलाहारविद्धारजातै- 
नतं तथा भूरिकफस्य पुसः । 
सासावमप्यव्र तु स्वलिङ्ग 
सकर्छकं वापि विवग्नीयम् ॥**॥ 

श्नोपदस्य चिकित्सा । 
““लङ्कनालेपनसखेदरेचने रक्षमोचखेः ) 
प्रायः चेहरे इष्णं: श्ोपदं समुपाचरेत् ५१४ 

सिदाधशोभाच्ननदेवदार 
विश्लौषरमंुतेः प्रलिम्पेत् । 
पुभनवानागर सपार 

कल्केन वा काश्िकमिश्रितेन ॥ 

च्ि्यतौति । क्चिष + “ष्यादयधाखसलिति । 
३।१।१४१ । इति णः) शब्द्ालङ्धारदियेषः + 
तस्य लच्षशादियथा, 

वाखमेदेन भिन्ना यद्युगपद्धाषणस्पशः। 
ष्यन्ति शब्दाः स्ेशोऽमावश्लरादिभिरषटधा ॥” 
श्रथमेदेन शब्दभेद इति दर्थने काष्यमाे खरो 
न गण्यते इति चन ये वाक्यमेटेन भिन्ना भपि 
शब्दा यदृयुगपद्ारणेन शिष्यन्ति भिर 
खरूपमपड्कवते स सेषः ॥१॥ स॒ च वेणपद् 

लिक्भाषाप्रकतिप्रत्यय विभक्तिवचनानां मेदा 
दष्ट्वा । क्रभेशोदाहइरणम्। 



श्चेषः 
“श्रलङ्गारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 
दिशो्णाङ्ने भङ्गो वसु च ठष एको बइवयाः 
अवष्येयं ख्ाकोरपि भवति सर्व्वामरगुरो- 
विषौ वक्तं मूर्हि, खितवति वयं के पुनरमो ॥ 
एय॒का्तस्वरपावर भूषितनिःशेषपरिजनं टेव 1 
दिलसत्करेयागदनं सम्प्रति सममावयोः सदनम् 

भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिणो नोलोत्यलस्प दिनो 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेरनीते हितप्राप्तये! 
नावस्यैकमडहानिधौ रसिकतां लच्छ)टशो- 

म्तन्वतो 
युकं कुरुतां भवात्तिशमनं नवे तलुव्वा 

इरेः ॥” 

एष एव वचनश्चेषोऽपि । 
“मदे खुर सन्धम्प्र तमवसमासं गमागमा 

रणे । 

इर बड शरशं तं चित्तमोहमवसर उभे 
सहमा ॥ 

अयं सर्व्वाणि शस्त्राणि ह्रदि न्ञषु च वच्यति 
सामर्थ्यक्तदमि वाणां मिचाणाच्च पाजः ॥ 
रजनिरम्णमीलेः पादपद्ावलोक- 
तशसमयपरापा पूवव सम्पत् सहसखम् । 
प्रघमनिवहमध्यं जातु चित्तप्रसादा- 
दहमुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा मे ॥ 
सर्व्वस्व' इर स्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसस्युख्यमायाखि तनुवर्तनम् ॥१ 
-भेदाभावात् प्रज्ञत्थादेरभेदोऽपि नवमो भवेत् ॥ 
नवमोऽपोत्यपिभिंच्रक्रमः। उदहरणम् । 
“योऽसल्त् परगोत्रा णां पचच्छेद चणच्तमः। 
शतकोटिदतां विभ्चदिबुधेन्द्रः स राजते ॥* 
अच प्रकरशादिनियमाभाकात् दवप्य्यौ वाच्यं 
ननुःखरितादिगुणमेदात् भिब्रप्रयत्नोचार्य्याणां 
तदभेदादभि्रप्रयतोचार्व्याशाञ्च शब्दानां बन्धे 
$नियमेना लङ्ारान्तरप्रतिभोत्पत्तिद्ेतुः। शब्दः 
च्ेषोऽ्थश्रेषेति दिविधोऽप्ययमर्थालङ्ारमध्वे 
गखितोऽन्येरिति कथमयं शब्दालङ्कारः । 
छच्यते । इइ दोषगुणालड्गाराण्णं शब्द्थमत- 
त्वेन यो विभागः सोऽन्वयव्यतिरेकाभ्याभेव 
व्यवतिष्ठते । तथा हि कष्टत्वादिगाडत्वाद्यनुप्रा 
सादयो थत्वा दि प्रौदृलाद्यपमादयः सङ्खावत 
दभावानुविधायित्वादेव शब्दाधेगतत्वेन व्यव- 
प्यन्ते । तथाहि । 
“खयद्च पञ्लकातास्दभ। खत्करविराजिता ।* 

इत्वभङ्गन्ेषः ॥ प्रभातसन्ध्यं वा श्वापफललुग्धे 
हितप्रदेति सभङ्गगब्ट्ञ्ेःखेति इावपि शब्दे- 
कसमा्रयाविति योरपि ब्द श्नेषत्वमुषपच्म् 
न त्वाद्यस्याधस्चेषत्वम् । भथन्चेषस्य तु स विषय 
यते शब्द परिवर्तनेऽपि न सेषत्वखखरख्छना । 
यथा, 
“स्तोकेनोत्रतिमावाति स्तोकेनायात्यधोगतिम 
अदो खतसटष्यो ठत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य. ॥ 
न चायमुपमप्रतिमोत्पत्तिहहेतुः सेषः। अपि 
त श षप्रतिमोत्पत्तिहेतुरुषमा। तथा हि) 

१७8४ 
श्ेष्मघ्रा 

मित्यादौ गुणसाम्बे क्रियासाम्ये उभयसाम्ये 

च सितांशविम्बभिषेत्यादौ शब्टमाव्रसा्यं - 
ऽपि युक्षव तथा द्यक्त रुद्रटेन) स्फटं 
र्थालङ्ारावेती उपमासमुचयौ किन्तु । 
अायिल्ये शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवत 
द्ति। न च कमलमिव मुख्यमित्यादि साधा 
रशधण्प्रयोगशून्य उपमाविषय इति वक्त 
युक्त पूर्णो पमाया निविषयत्वापन्तेः । देवत्वभेव 

भूमिरेको लोकत्रयात्मकः इत्यादिश्च षस्थ 
चोपमाद्यलङ्गारविविक्तोऽस्ति विषयः । इति 
दयोर्योग सङ्कर एव उपपत्तिष््यालोचने तु 
उपमाया एवायं युक्तो विपयः अन्यथा विष- 
यापार एव पूर्णोपमाया; स्यात्। नच 
अविन्दुुन्दरौ नित्य गलज्ञावर्छ बिन्दुकेत्यादौ 
विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः अ्षः। अपितु 
प्रतिभोत्यत्तिहेतुर्विंरोधः । न छव्रा्थदयप्रति- 
पादकः शब्दः ञ्रेषः दितोया्धेस्य प्रतिभात- 
मात्रस्य प्ररोहाभावात्। नच विरोधाभास 
इव विरोधः) स्र वाभास इव श्चं षस्तस्मादेव- 

न्तरमेव साधौयः। तथा च सद शसुक्तामणि 
नौन्यः कविरिव खल्यश्नोको देव मदान् भवान् 
अनुरामवतौ सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःखरः । 

अदो दैवगतिश्चित्रा न तथापि खमागमः ॥ 

यथा कमलमिव सुखं मनोन्नमेतत् कचतितरा- 

वा उपमा तथा सकलकन्लं पुरमेतव्नातं संप्रति 

पातालमाशानां त्वं निबन्धनम् । तवञ्चामरमरूद् 

मादिषु वाक्येषु श्रं षप्रतिभोत्पत्तिरहेतुरलङ्ार 

शेष्रा 
सेमप्नो,स््नो,(्न पाणं इन्तोति । रन + टक् । 
टित्वात् डेष् । ) ज्योतिष्रती । इति जटा- 
धरः॥ महिका) इति मेदिनो ॥ विकटुः) 
दति शब्ट्रब्रावलो ॥ 
षणः, वि, (ञ्जेष्मा श्रस्तास्येलि सेन् + 

“लोमादिपामादिपिच्छादिम्बः भनेलचः।५ 
२।१००। इति नः।) कफो} इत्यमरः ॥ 
श्र मणा, स्तरो, ( श्रे पन् + पामादिल्वात् नः । 
टाप् ।) हच्तविशेषः । यथा.- 
स चश्चष्मणा च दापि च।* 

इति शब्दमाला ॥ 

बरे खलः, चि, ( श्र ्रास्तास्येति। श्ंखन् + 
““सिष्यादिभ्यख्च ।*५। २।८० । इति लच् ।) 
सो अयुक्तः। इत्यमरः ॥ 

श्च मलः, पुं, ञं अन् + लच ।) घच्चविशेषः । वडू- 
यार इति ख्यातः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
श्न खहः, पु, (ञ्चे भणं हन्तोति । इन + डः ।)} 
कट. फलहच्चः। इति शब्दचन्द्रिका) कफः 
नाशके, चि ॥ 
३ भा, [न्] पु, श्िष + “सव्वधा तुस्थो मणिन् ।* 
उणा० ४।१४४। इति मणिन्। ) कफः । 
इत्यमरः ॥ तस्य प्रकोपहैतुर्यथा,-- 

“गुरुमधुररसातिलिग्धद्ग्धं त्षुभव्य- 
द्रवदधिदिननिद्रापूपसर्पिःपरपूरः । 
तुहिनपतनकाले ख खणः संप्रकोपः 

प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते ॥” *॥ 
तस्य लक्षणं यथा, 

आदाय चापमचलं क्त्वा होनं गुणं विषम- | “स्तैमित्यं मध्रास्यता शिथिरता शौक्तय 
दृष्टिः प्रसेको मल~ 

य्िव्मच्य. तश्यो लचमभाङ्गोब्रमस्तख्ये ॥* | प्राचय्थे खिरता रस लवणः कर्ड्रतिसखस्पता 
इत्या दावे कदेशविवर्तिरूपश्चे षव्यतिरेकसमासो| आलस्यं चिरकारिता कठिनतः भोधारुचिः 
क्तिविरोचत्वमुचितं नतु ञ्जषत्वं शब्द्ञ्चष दति न्िग्धता ` 
चोच्यते, भर्थालङ्धारमध्यं च लक्षत इति | तन्द्रा ढ् पटेहकासगु रता रताः ककोक्रा 
कोऽयं नयः किन्तु वेचिव्रामलङ्कारः इतियतैव सज: ॥**\ 
कविप्रतिभासंरग्भगोचरस्तव्रोव विचिव्रतेति 
सेवालङ्गारभूमिः। भर्धमुखमपेचित्वमेतेषां 
शब्दानामिति चेत् अनुप्रासादौनामपि तथेति 
तेऽप्यर्थालङ्ा राः किं नोच्यन्ते र सादिव्यच्क- 
सवरूपवाच्यविशेषच्यपेचचेत्यनुप्रासादौनामल- 
इारताशब्दगुणदोषाणामप्यर्थापेक्चयैव गुणदोः 
षता) श्रथगुणदोष्ालङ्काराशां शब्दापेत्चयैव 
व्यवस्थितिरिति कैऽपि थब्दगतत्वेनोच्यन्ताम् । 
विधौ वक्रं सूदं च्ितवतोत्यादौ च वर्णादि- 
खं षे एकप्रयन्रोच्चा ओत्वे ऽथे ञ्च षत्व शब्दभेटेऽपि 
प्रसज्यतामित्येवमादि खयं विचाय्यम् । इति 
काव्यप्रकाशे शब्दालङ्ारनिषंयो नाम < 
चल्ञासखः # 

छ अकः,पु, (क रा एव । खाये कन् । ) कफः। 
इति शब्द च्द्रिका ॥ 
ल सन्ना, स्तो, (स भणं इन्तौति । दन + टक् 
भ्रभिधानात् टाप् ।) मक्षिका । केतक । इति 
विश्वमेदिन्यौ ॥ श्रं अनाशके; वि ॥ 

अस्य प्रशमताकारखं यथा, 
“गुरुशोतखदुखिग्ध मधुरख्िरपिच्छिलाः \ 
श्च अणः प्रशमं यान्ति विपरोतगुखेगखाः ॥ 

रूचत्तारकघायतिक्तकटकव्यायामनिष्ोवन- 
स््ोसेवाध्वनियुद्धजागररतिक्रौड़ापद घातनम् ` 

घ मात्यष्णशिरोविरेकवमनसखे दोपनाडादिक 

पानाहार विद्ारभेषजमिदं ख पाणसुग्र 
जयेत् ॥**॥ 

सच पञ्चविधो यथा,-- 
अवलम्बक इत्येकः क्त टकः श्च अकोऽपरः । 

बोधकस्तर्पकथ ति स्च खा पञ्चविधः स्मतः ॥** 

एतेषां लक्तथानि यथा, 

कफधाश्छान्तु शेषाणां यत् करोत्यवलम्बनम् । 

ततोऽवलम्बकाख्यातिं श्ञ खा प्राप्रोत्युरःखितः॥ 
अामाश्ययायितः खोऽब्रङ्ग दनात् क्तदक 

खम तः ॥२॥ 

जेमकः ञ्च खन्धे; ख च सन्ध्यां वव- 

त खितः ॥३॥ 



 श्रस्य स्थानानि। 

` शाकम् , २१ मधुकुक्टिका | बड़वार- | 
` टकफलम्ः ५२ पटोलना!डो ५२ कुष्माण्ड 

शेरा 
रसनावखितस्त्वे ष लोघको रसवोधनात् ।४। 
शिरसि प्रस्थित्ासौ तपको नेचतर्पणशात् ॥५॥ 

“उरःकर्डशिरः क्रोम परव्वीख्यामाशयो रसः । 
मेदो घ्रागाञ्च जिद्भा च कफसथानमुरः परम् ॥" 
तद्मकतिकलच्तखम् । यथा, 
गम्भोरबदिः स्थलाङ्गः खिग्धकेशो महाबलः 

स्वप्रे जलाशयालोको चेष्मप्रकतिको नरः ॥*॥ 
खो बन्धः स्थिरत्वच्च गौरवं हष्यता वलम् । 
चमा एतिरलोभख्च कफकम्राविकारजम् ॥” 

इति सुखबोधः ॥*॥ 
श्जकरद्रव्याणि यथा, - 
"भोजनानन्तरं खानं जलपानं विना ठषा। 
तिलतैलं च्िग्धतेलं जिग्धमामलकोदरवम् ॥ 
पव्येषिताव्रं तक्रञ्च पक्तरम्भाफलं दधि । 
मायाम्बृशकरातोयं सुखिग्धस्थलसेवनम् ॥ 
नारिकेलोदकं रूक्षघ्नानं पय्यु षितं जलम् | 
तरुमुच्ञापक्रफलं सुप्रककर्कटो फलम् ॥ 
खातस्नानच्च वर्षाषु मूलकं स्च सकारणम् । 
तव्जलं ब्रह्मरन्ध च महदोयविनाशनम् ॥*४॥ 

इति ब्रह्मवेवत्तं ब्रह्मखण्डे १६अ्रध्यायः 
श्रपिच। एरण्डतेलम् १ अनपदेशवारि २ 
वाषिकपानोयम् ३ पाल्वलजनलम् ४ सामान्य- 
शालिधान्यम्५ माषः ६ अ्रतसौ ७ नूतनधान्धमर 
मधुरनारौचशाकम् < कञ्चटशाकम् १० 
कलम्बोशाकम् १९१९ उत्यदिकाशाकम् १२ 
मध्यमकु्रार्डफलम् १२ श्रलावफलम् १४ 
शओोणठरन्तफलम् १५ चेलानम् १६ दोघपटो- 
लिका १७ अ्रलावुनाडिका १८ पिर्डालुकम्१< 

करोषपलालच्तितिवेशुभ्यो जातं ङतिका- 
शाकम् २० विशेषतः पलालजातसंस्वं दज- 

फलम् २३ वालाम्तिकाफलम् २४ चौरुकम् २५ 
पक्रकरटाफलम् २६ करटाफलास्ि २७ पक्- 
कदनम् २८ तादन्मद्छयः २९ पाण्डरमत्साः.२०. 
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शोण 
“वर्जयेत् मधमांसञ्च भौमानि कवकानि च) 
भृस्त शं शिग॒क्च्चवश्चष्रातकफलानिच॥*) 

च्र भान्तकः, पं, (स षणा खसवनजनितकफोन 

अन्तयति नाशयतोति । रन्त +णिच-+ खल।) 
इत्षतिरेषः । वदयार इति वक्कभाषा ) लसोडा 
द्रति हिन्दौ भाषा । तत्पर्य्यायः । बडवार 
पिच्छिलः १ दिजकुत्मितः ४ शेलुः ५ शोत- 
फलः & शतः © भाकटः ८ कञ्वदारकः € 
भूलद्रुमः १० गन्धयु्यः ११। श्रस्य गुणाः । 
कटुत्वम् ¦ हिम चम् म्रत्वम्। कषायत्वम् । 
ष्वादूत्वम् ! पाचनत्वम् क्मिशूलहरत्वम् । 

पामासर रोष म्रलरोधवदुव्र णाति विस्फोटान्तिः 
खरत्वम् ¦ कफकार कत्वञ्च । इति राजनिघग्टः॥ 
अस्यामफलगुशाः । विष्टश्ित्वम् | रूक्तत्वम् | 

पित्तकफाख्नाशित्वञ्च। तत्पक्फलगुणाः। मधु 

रत्वम् ¦ च्विग्धत्वम । श अत्वम् । शौोतलत्वम् 
गुरुत्वश्छ । इति भावप्रकाशः ॥ 

श्रमिक, ति, (श्ण शमनं कोपनं वा) 
अन् + “वातपित्तश्चे भभ्यः शमनकोयनयोः। 
५।१।३८। इत्यस्य वार्तिकोक्तया ठञ् । 
ककशमनम्। कफकोपनम् । इति व्याकरणम्) 
श्रो ओहवम् । श्ोखमम्बन्धोयम्। इति ख्ेष्- 
शब्दात् ख्खिकप्रत्ययेन निष्यव्रम् ॥ (यथा, 

सखुते। १।२। 
“^चिकितसाप्रविभागोये वाताभिष्यन्द्वराणः। 
चैत्तिकस्य श्ल पिकस्य रौधिरस्य तथेव च ॥*) 

प्ओोक, ऋ ङः संघाते । वर्ज्जने । सव्जेने। इति कवि 
कल्पद्रुमः ५(म्वा०-अ्रात्म०-अक०-सक०्-च-सेर्) 

मात ईड छन्दो विशिष्टवाक्यरचनम्। क 

श्रशुद्नोकत् । ङ, ग्रोकते कविः । इति दुर्गा- 
टाः ५ 

ख्रोकः, प. (श्नोक्धते इति \ सो कसं घाते + घञ्।) 
पयम् । यथः । इत्यमरः ॥ £ ॥ (वाक्) इति 
निचय्ट्,; । १। ११९ ॥ “रु अवे “दण भोका- 
पाशसवतिमचिभ्यः कन्" इति कन्प्रत्ययो 
वाहुलकद्ववति गुखः कविलकादित्वाक्ञत्वम्। 
ख्यते इति होक: यद। शोक संघाते "एमि 

न्नपथां घः।' श्रोक्धते पद्यते रूपेण संहन्यते 
कविभिः श्लोकः!” इति तद्टौका ॥) स्रोकनाम 
कारणम् । यथा,-- 
“मर निषाद् प्रतिष्टां लमगसमः णाखतोः समाः 
यतक्रौच्चमिदुनाटेकमवधौः काममोदितम ॥ 

स्यम न्रुवतचिन्ता बभूव दि वो चतः 
णोकात्तनास्य शकुनेः किमिदं व्याद्ृतं मया ॥ 
चिन्तयन् स महाप्रान्नख्चकार मतिमान् मतिम् 
सिष्यद्ेवाव्रवौद्ाक्वमिदं स सुनिपुद्कवः॥ 
पष्टबन्धोऽचरसमस्तन्त्रोलयममन्वितः ।. 
गोकात्तस्व प्रहनत्तो मे लोको भवतु नान्यया ॥* 
दति रामायै वास्मो कोय बालकाण्ड रख्वगं ;। 

दोण, ऋ सहाते। इति कविकल्पदुमः॥ (म्बा०- 
पर०-सखक०-सेट्)) ऋ, रगुश्ञोणत्.। संडातो 
राशोकरणम् । इति दुगादासः ॥ 

१७६ 

¶्वनिशा 
श्वः, [स्] व्य, अनागताः । इत्छमरः ॥ कालि 
इति भाषा \ (यथा, रामायणे 1२। ६४।३६। 

श्वःखेयसं, क्र, (शवः अरागामिकाले खेयो यच । 
वसोयःयेयसः।*५।४।८०। इति 

अच।) कल्याणम् इत्यमरः ॥ (यथः, 
भटिः। ४ ।दे८) 

परमात्मा । शन । इति मेदिनो ॥ कल्याण 
युक्ते, वि॥ 
क, इ ङ सर्पे। इति कविकल्पदुम ॥ (म्बा ०- 

श्रात्०-सक०-सेट् ।) वकारयुक्तादयः। द, 

शङ्यते, ङ ङते। सर्पो गतिः। इति 
दुर्मादासः ॥ 

श्वगण, ए, (शुनां गणः ।) कुक्ररसमूदः। यथा 
हारदेयवयोरिमुमौ स्यातां शित्तदिते परे । 
श्वाप्दन्यङ्कोस्तुवा) नतु श्वगणगप्रथतीनाम् । 
इति सुग्धवोधव्याकरणटैीकायां दुर्गादासः ॥ 
(यथा, इरिवंओे भविच्यपव्वणि ! ८।१४॥। 
ध्वगणा नाव्र दृश्यन्ते पिशाचा मांम- 

„ङः 
भोजनाः ॥*) 

| गत्याम् । इति कविकल्पटुमः ॥ 
च, इङ् ) (ग्बा०-श्राल°-सक०्-सेट)) डौ 
वकारयुक्तादौ) पुनःपाठादा्यो नेदनुबन्धः। 
ङ्तितुहौ। एक रएवैत्पाठबलादाध्य इति 
नियमात् । ङ, श्वचते। इ, श्वयते । ङ, 

-| उच्चते । इति दुगादासः॥ 
न (० इति 
उ. इक „) कविकल्पदरुमः॥ ( चरा०-पर० 
सक°सेट.।) डौ वकारयुक्घो पुनःपाटादादो 

श्वर्डयति जनः । गच्छति किमपि स्करोति 
वा इत्यथः । संस्कारगत्यारि ति केचित् । इति 
(नन 

टत् क दुर्व्वाचि। इति कविकल्यटुमः॥ 
(अदन्तचुरा०-पर' -खक०-सैट ।) वकारयुक्लः) 
श्लटयति नौचः। कुत्सितं वदतौत्यथः । रमा- 
नाथस्तु सम्यग्भाषण्ये इति मत्वा श्वठयति 

इति दुर्गादासः ॥ 
षदं दक, पु, ( शनो दंषटव कष्कोऽस्य ।) 

। इति राजनिघग्टः ॥ 
, स्त्रो, (शनो दंषटरंव कर्टकाठतत्वात् ।) 

गोन्ञरकः। इत्यमरः ॥ (यथा, सुते ।१।५६। 
“पिष्यल्यादोनां श्वदं व चुकासवः कुष्मारूडा- 
दौनां दार्ब्वीकरासवः ॥” ) 

ष्वपृत्तःःपु, (णनि पत्तस्त बश्च कत्वात् ।)खमालः । 
इति शब्द्रन्नावलो 

निशे. क्तौ, ), ( शना निशा। ^सुराेना- 
निशा, खो, । 
इति लिङ्गानुशास्नसुव्रेण विभामया ज्गौव- 
त्वम्) शरनां निथा। इत्यमरभरतौ ॥ मन. 

“श्वो मया सद गन्तासि जनन्या च समेधितः॥*) 

“श्वः खेयममवापासि श्चाटठमभ्यां प्रत्यभाणि सा॥*) 

सम्यम्बदतोत्यये इत्या । सम्यग्भाग इत्यप्य क 

¶्वफट्कः 

2 । यथा.- 
नयस्यां मत्ता निशि श्वानः श्वनिशं निशा च 

सा" 
इति जटाधरः ॥ 

१ [चा (श्वानं पचतौोति ) पच + क्किप् ।) 
चण्डालः । यथा । निषादः । श्वपचः श्वपक । 

इति भरतष्टतवो पालितः ॥ (यथा, मनुः ।३।९२ 
| पतितान श्वपचां पापरोगिणाम् । 
वायक्षानां कमोषाञ्च यनकंनिव्ठपैत् भुवि ॥") 

चः, पं, (श्वानं पचतीति । एच + रच् । ) 
चण्डालः) इत्यमरः ॥ तस्य सन्ना अन्त्याव 
मायी । तस्य धर्मो यथा, - 
“चण्छालग्वपचानान्तु बह्धिर््रामात् प्रतिखयः। 
अरपपावाखच कन्तव्या धनं येषां श्वगर्दभम् ॥ 
वासांसि खतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् । 
काष्णीयः ममनडरः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ 
न तेः समयमन्विच्छेत् पुरुषो धम्पमाचरन् । 
व्यवद्धारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशः सह ॥ 
श्रव्रं येषां पराधीनं देयं स्याद्धि्रभाजने । 
रात्रौ न विचरेयुस्ते यामेषु नगरेषु च ॥ 
दिवा चरेयुः कार्य्याथे चिद्धिता राजशासनैः) 
श्रबान्धवं शवञ्च निहरेयुरिति खिति: ॥ 
वध्यांश्च इन्य् : सततं यधागासत्र कृपाज्ञया। 

वध्यवासांसि ग्टह्वोयुः शय्याखाभरणानि च ॥*। 
चाण्डालः श्वपचः चत्ता यृतो वैदेहकस्तया । 
मागधायोगवौ चैव सप्तेतेऽन््यःवसायिनः ॥" 
तस्यात्रभत्तरै प्राय्ित्तं यया-- 

“अन्त्यावसायिनामवमश्रोयाद्यस्तु कामतः। 
सतु चान्द्रायणं कुर्य्यात् तक्ञच्छमधथापिवा॥” 

इति प्रायञित्तच्वे्टलाङ्िरोवचनम् ४ 
नेदनुबन्धः । व्यः भरथः । क, श्वाटयति। इ क[दपाकः, पु, (नां पाकः काग्यत्वेन यस्व ।) 

चर्डालः । इत्यमरः ॥ तस्येत्पत्तियया, 
“चत्तूजीतस्तयो ग्रायां श्वपःक इति को त्ते ॥" 

शति मानवे १० बरध्यायः ॥१५॥ 
रजस्लायास्तस्य स्यशंने प्रायित्त' यथा, -- 
“चाण्डालेन श्वपाकेन संस्पृष्टा चेत् रनखला। 
अतिक्रम्य तान्यदानि प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ 
चिराच्रसुपवासः स्यात् पद्धगव्येन ष्यति । 
तां निशान्तु व्यतिक्रम्य स्लत्यक्षन्त कारये्॥* 
इति बचनान्तरद्श्रनात् एतत् कामतः! अत्रा- 

बस्तिः । 
पतिताग््यश्वपाकंस्तु संस्पृष्टा श्लो रजस्वला । 

तान्यदानि व्यतिक्रम्य प्रायञित्त समाचरेत् ॥ 
प्रथमेऽद्ि चिरा वन्त॒ हिते इयम चरेत् । 
अहारात्र छतेयैऽङछ्ि चतुथे नक्ञमे चरेत् ५” 
चतुर्थऽक्नोति शदिल्ञानात् पूव्वम् । इतिप्राय- स घं (श्वभ्रियं फलमस्य !) वीजपुरः । इति 
रत्रमाला ॥ 

श्वफल्कः, पु, दश्शिपुचः । स च शक्र रपिता) 
यथा । भनमिनस्यान्वधेऽन्या हष्िः । तस्मात् 
श्डफल्ेः । तयमावः कथित्श्वे शपरस स्यान्य 



 श्वयथः,पु, (टु भ्रो श्वि गतिहदोः+ ^दटि्तोऽ- 

 भ्वस्क, क भाषे इति कविकल्पदुम: । (चुरा ०- 

॥ वज्ञ वेगे) इति कविकल्पद्रुमः॥ (भ्वा०-पर०- 

¶वेशुरः 

कनोयान् चित्रको नाम राता) श्वफल्काद- 
क्ररो गान्दिन्धामभवत् ) इति विष्णुपुराणे ४ 

अंशे १४ श्रध्यायः॥ 
भोः, पु, (शनः कुक्् रात् भोरभयथोलः ।) 
शगालः । इति शब्दमाला ॥ 

खभ्व,क विले। गतो । तके । इति कवि कल्पद्रुमः ॥ 
(खुरा०-पर ०-सक ०-तङ्गः श्रक०-सैट्। ) विलं 
गन्भृकरणम् । क, ष्वभ्वयति भाण्डं बालकः । 
तङ्कः इति तकि टौः्धे इत्यस्य रूपम् । उवभ्च 
यतिं दोनः दुःखेन जोवतोत्ययः। तङ्ख्ाने 
तन्त्र इत्यपपाठः । इति दुर्गादासः ॥ 

अदभ्च, क्रो, (श्वभ्नयते यदिति। श्वश्च विले + 
कर्मणि घञ् ।). छिद्रम् । इत्यमरः ॥ ( यथा 
माकंण्ड ये । ४३।.२८ । 
“पततो यस्य वै मत्ते खघ्रे दारं पिधौयते । 

 न"चोत्ति्ठति यः श्वभ्डात्ं तदन्त तख जोवि- 
तम् ॥*) 

यच ।* ३। २) ८९. । श्रथच।) शोधः । इत्य 

मरः ॥ (यथा, बुहत्सुंडितायाम् ¦ ३२ । १०। 
यथुग्वासोन्ादज्वरकासभवा बखणिक्- 

सोडा ॥") 
ऋयोचो, सनो, (्वयतीति । श्वि गतिठदोः + 
^्वयतेयित् ।"उणा० 8 । ७१ । इति ईचिः। 

 वाङ्ष्।) पोड़ा। इति सिद्ान्तकौमुदो ॥ 
डल, वेगी । इति कविकल्यदरुमः॥ (भ्वा०-पर०- 
अरक०-सेट् | वकारयुक्तादिः। शखेलति। वेगः 
ओघ्रगतिः। इति दुर्गादासः ॥ 

पर ०-सक०-सेर. ।) वकारयुक्तस्तालव्यादिरन्तः-. 
श्यठतोयोपधः । क, स्कयति । माषः कद्य- | 
नम् । इति दुर्गादासः ॥ 

श्रक°-सेट।) वकारयुक्तादिः लद्यान्तः। 

-श्व्भति । बेम: भोघ्रगतिः। इति दुर्गादासः ॥ 
 टत्तिः,स्तो,(एनः कुकषरस्येव पराधेौना हत्तिः। 

अवा, इत्यमरः ॥ चाकरो दति भाषा। शन 
व्र त्ति; परपिष्डोपलौव नात् । इति भरतः॥ 

 भपिच। 

` ^सल्याद्रतन्तु बाणिज्यं तेन चैवापि जौव्यते । 
खेवा श्वठत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजंयेत् ॥ 

शति मानवे ४ श्रष्याये € ञ्चोकः॥ 
“देवा तु दौनटदरटिखन्दर्थनसवामि तव्ननोच- 
क्रियादिधम्परयोगात् शन इव ठत्तिरतः ट 
क्ता तस्मात्तां प्रतो ब्राह्मष्दख्यजत् 1” इति 

` कुटक्रभटः ४ 
 ऋव्याघ्नः, प, (एनो व्याघ्रः ।) हिंखपषः । यथा, 
 “यादूलः पुष्डरोक दोप्रौ चाथ खगादनः। 

शगाप्रस तरख व्यादख् श्वापदः खमौ ॥* 
` इति जटाधरः ॥ 

श्वशरः, पु, (ए रागु भ्यते व्याप्यते इति । 
चश्च + “"शावगरेराप्तौ ।*"खा० ६।४४। इति 

^~] 

शशुरौ, पं, ( खसखस श्वशुर ती। 

१७७ 

वस् 

उरन् । “शशब्टोऽव्राणशब्दाभिधायो । भ्राश 

ता 

षवाचरतोति क्तौ साध्यम् “दति दुर्गादासः ॥ 
व्याप्तव्यः खुर इति धातुपारायणम् !” इति (ष्वस, लु र खभ्न ¦ इति कविकल्यदुमः ॥(अ्रटा०- 
तद्टौ कायां उच््वलदत्तः ॥) पतिपन्नोः पिता 
इत्यमरः ॥ (यथा.- 

“श्रसारे खलु संसारे सारः ष्व्रमन्दिशम्। 
हिमालये इरः येते हरिः येते महोदधौ ॥* 

इत्यु्टः ॥) 
पूज्यः । इति मेदिनो ॥ 

श्वशुर 

श्वखा ।” १।२। ७१ । इति पािक एक- 
शेषः । ) श्वश्रश्वश्रौ । दिवचनान्तोऽयम् । 

इत्यमरः ॥ श्वशुर शाशडो इति भाषा ॥ 

राजश्वशुरात् यत् ।*४।१। १३० । इति 
यत् ।) देवरः । श्यालः । इत्यमरः ॥ ( यवा, 
कथासरि्ागरे । १९ । ४०। 
ददौ वैदेदेशे च राज्यं गोपालकाय सः} 
सत्कारडेतोढ्र पतिः श्वशर्ययायानुगच्छते ॥*) 

ष्वः, स्त्रो, (श्वशुरस्य स्तो । शुर + ^भ्वशुर- 
स्योकारलोपञ्च ।*8 । १ । ६८! इत्यस्य वाल्ति- 
कोक्या ऊङ् उकारलोपञच)) पतिपन्नयोः प्रसूः । 
इत्यमरः ॥ शाशडो इति भाषा ॥ # ॥ तस्याः 
खुषाभिः सडाविश्वा सकारणं यथा, 

ध्वन्या उवाच। 
“मया ते दुहिता दत्ता पु्चाधं वरवणिंनो । 
सा च लद्वाया प्रोक्ता दुहिता जन्तुघातिनः॥ 
अतोऽथेमागतोऽदं ते ग्ड प्रति समोक्धितुस । 
श्राचारं देवपूजाख्च भरतिधोनाश्च तयशम्॥ 
एतेषाभेकमप्यव्र कुव्वद्रपि न दश्यते । 
तद्ग्टदं गन्तुमिच्छामि पितृणां खादकाम्बया॥ 

खग्रहे नव भुच््ञामि पितणां कायमिल्युत। 
शरदं व्याधो जोवधघातो न तु तल्लोकहिसकः ॥ 
मतता जौवघातस्य यदू त्वत् सुतेन च । 
त्वन्मडत्वश्च संप्रा प्राय्॑ित्तं तपोधन ॥ 
एवमुक्ता स चोयाय श्चा नारीं तदा धरे। 
माचखषाभिः समं श्वा विश्वासो भवतु कचित् 
माचदख्रषा कदाचित् स्यात् या श्वस् 

लौवतोमिषेत् । 
एवमु्ा गतो व्याघः ख्यं प्रति भामिनि॥ 
शति वाराहे आादिक्ततहत्तान्तनामाष्यायः ॥ 
श श्चश्वश्रौ, प, (श्व श्वशुर तौ ।) श्वय 
उश्यरयोः सोक: । तत्पर्यायः ! वश्रौ २। 
इत्यमरः ॥ 
श्वस,घ लु प्राखने। इति कविकस्पटुमः ५(अरदा° 
पर०-अक०-सेट \) “वकारयुक्कादिः। घलु, 
श्वसिति लोकः जोवतोत्यर्थः। अाण्वसेगुनिंशा- 
चरान् । इति भदौ । न विष्दसेत् पूवव विरो- 
पितस्ेति । पञ्चतन्त्रे । 
“न विष्वसेदविश्वस्तं विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।* 
इत्यादौ च मक्जतमनित्यमिति न्धायात् शपः 
खित साध्यम् । भ्रथवा द्वादे गाक्तिगणत्वात् 
तब द्रष्टव्यम् । वस्तुतस्त॒ “परचादित्वादनि शड् 

पर०-श्कम-सेट्)) खु, श्वस्ति) र, वैदिकः। 
| दुर्गादासः ॥ 
ग्वसन,क्तौ,(वस + स्यट् 1) सितम् । निश्वामः। 
ति मेदिनो # ( यथा, किराते । १० । १४। 

“शवसनचसितपञ्जवाधरोष्ट 
नवनिहितेच्धमिवावधमयम्तौ ॥* * ॥ 

स्पशनम् ! इति योधरखयामो ॥ यथा, भागवते . 
२।२।२९ । 

५व्राशेन गन्धं रमनेन वै रसं 
रूपच्च दृष्टया श्वसनं त्वचैव ॥") 

शखः, पं, ` ( श्वश्यरस्यापत्यमिति ! वश्चर + [ष्वसनः, पु, श्वसिलोति । स + वथः । ) वायुः 
( यथा, बतसंहितायाम् । २४ ।२। 

“न्द्रयमवरुणनिच्छ ति 
श्व सनेशपितामहाग्निक्षताः ॥*) 

म्रटनहच्ः ) इत्यद्मरः ५ 

शवसनाशनः, य, (श्वसनो वायुर शनं भच्यं यस्य । 
सपंः। इति इारावलो ॥ ( यथा, राजतर 
ङ्विण्छाम् | १। २२५॥ 
“जगाद तं दिजन््ानं निश्वस्य खसनाश्नः ॥”) 

श्वसनेश्वरः, पु, ( श्वसन ईश्वरो यस्व ।) भरमम 
। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

श्वसनो त्सुकः, पं, (वसनाय उत्चकः । खपः। 
इति शब्दरन्रावलो ॥ 

श्वसितं, क्रो, (शस + कः । ) श्वासः । यथा, 
“वासस्तु श्वसितं सोऽन्तमुखे उच्छास रार 
अनो वडिमेखस्तु स्याचिःश्वाखः पान एतमः। 

इति रेमचन्दरः ॥ 
श्व सुनः, पं, (श्वस + बाइलकात् उगन् ।)चतघ्न- 
ठत्तः। इति शब्दचन्द्रिका \॥ कुकुरशोङ्गनं ` 
इति भावा ॥ 

| चरि, (श्वो भवम् । श्वस् + “एषमोद्यः 
अबसेऽन्यतरस्याम् ।*४ । २। १०५ इति त्यब्- 
भावै खद्युलौ तुट् च । ) भविष्यदस्तु । इति 
शब्दमाला ॥ ८ यथा, भागवते। ११।८। 
१२। 
सायन्तनं श्वस्तनं वा न संग्टस्लौत भिकः । 

मचिका इव खंग्टह्कन् सड तैन विनश्चति ॥”) 
भविष्यत्काले, क्त । इति राजनि्धंष्टः ॥ 

श्वसथं चि, ( श्लो भवमिति । खस् + “रषमोचः 
शवसोऽन्यतरस्याम् ।*६।२।१०५। इति व्यव् ।) 
श्वोभववस्तु । इति शब्दमाला ॥ 

, [न्] पु, (श्यति गच्छतोति । श्िगतौ + 
“श्वन् उच्तन् पृषद्रिति !” उशा० १। ११५८ 
इति कनिन्प्रस्ययेन खाधु 1 ) कुष्टुरः। तत् 
परव्यायः। 
"कुक रः श्वा च मषकः मको भमदंशकः। 
कौलेयको रन्तिदेवः सारमेयो रतब्ररः ॥ 
कुक् रो दौर्घसुरतः श्वानो ग्रामण्टगोऽपि उ। 

वक्र पुच्छः अयालुः स्यात् शरस्कास्बरतनब्रपः ॥ 
श्रौषधादियोयितः श्वा स्यादस्ततौऽप्यसतैकः। 



वासः 

खगयाङ्शलः श्वा तु विश्व कटुः पुमानयम् ॥” 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

श्वागशिकंः, चि, श्वगणेन चरति यः । “बग- 
शात् ठञ् च ।*४।४।११। इति ठञ् । श्वगणेन 
चरति। श्वागणिकः श्वागणिकौ श्वगणिकः 
शबगणिको । इति सिद्धान्तकौसुदो ॥ 

श्वादन्तःःप, (शनो दन्त इव दन्तो यस्य । “शुनो 
दन्तदंषटरे ति ।*६ । ४। १३७। इत्यस्य वार्ति- 
कीक्या रोधः ।)कुङ्ग रदशन: । इति सिदान्त- 
कौसुदौ ॥ 

श्वानः, पु, ( श्वौ एव । श्वन् + स्वार्थे रण् । ) 
कुक्करः! इति शब्दरल्नावलौ ॥ (शुनां समूह 
ख्डरिडिकादित्वात् श्रज_। कुक्.रसमू र, करौ ॥) 

श्वानचिक्ञिका, सनौ, ( श्वानप्रिया चिल्िका । ) 
शनकचिज्ञो । इति राजनिघं र्टः ॥ 

श्वानो, सनो, (श्वान + स्तियां ङेष्। ) कुक रो । 
इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

श्वापदः, पुः, (शन इव पदं यस्य! “शनो दन्तः 
दं ्ाकणेकुन्टवराडइपुच्छपदेषु ।” ६।४।१२७ 
इत्यस्य वात्तिकोक्तया दोघं: । ) हिंसरपशः !दति 
हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, विष्णुपुराणे ।१।५।५१। 
“बापदो हिखुरो हस्तो वानरः प्तिपञ्चमः। 
रौदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरोखपाः॥*) 
व्याघ्रः \ इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

श्वावित्, [ध्] पु, ( श्वाने विध्यतोति । व्यध + 
क्किप् । “नहि छतोति ।*६ । ३।११६ । इति 
दोर्घः। ) शल्यः! इत्यमरः ॥ सजार् इति 
भाषा ॥ ( यथा, मनुः! ५।१८। 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खङ्धकूमशशां स्तथा ! 

भच्छान् पञ्चनखेष्वा इरनुद्रांशच कलो दतः ॥*) 
शा विद्,(घ)पं (श्वानं विध्यतोति । व्यध + किप् 
““नदद्ठतोति ।*६ । २।११६ । इति दौर्घः ।) 
शस्य: । इत्यमरः ॥ सजारु इति भाषा ॥ 

श्वाश्वःपु,(ष्वा कुक रः अश्व इव वाइन यस्य ।) 
भरवः । कुङ्घ रवाइनत्वात् ¦ इति केचित् ॥ 

,पुः(ष्डसित्यनेनेति । श्वस + करणे घञ् । 
यदा, श्वसितोति ! शवस + “श्यादयधैति ।* ३। 
१।.१४१ । इति शः ) श्वसितम् । वायुः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ तत्पर्य्यायः । प्राणः २; इति 
राजनिर्घण्टः ॥ (बथा, साहित्यदपंशे।१।१४७। 
“भ्वाखान् सुद्धति भूतले विलुठति त्वन्मागे- 

मालोकते 
दषे रोदिति वि्तिपत्बत इतः ्तामां भुजा- 

वज्ञरोम् ॥*) 
रोगविशेषः । स तु बलवान् महापातकनः। 
वथा,-- 
““उन््ादख्च त्वचां दोषो राजयच्छ्ाश्मरौ तथः। 
श्वासञ्च मधुमेहौ दवदरो पापसंज्ञकाः ॥ 

इति नारटोक्तम्॥ 
ति शुंद्धितत््वम्! स च होनवल उपपातकनज 
यथा- 
“जलोदरयक्तत्नोहशूतरोगब्रण्णानि च । 

१७८ . 
श्वासः 

श्वासाजोर्ख ज्वर च्छरिभ्नममोरगलग्रह्ाः । 
रकञा्ुदविसर्पाखा उपपापोद्धवा गदाः ॥* 

इति मलमासतत्म् ॥ * ॥ 
श्रथ श्वासाधिक्षारः। तत्र निदानमाइ। 
“यैरेव कारणे हिका देहिनां संप्रवर्तते 1 
तेरेव बहुभिः श्वासो व्याधिर्घोरः प्रजायते ॥ 
श्वासस्य भेदानाह | 

“महोदेच्छिव्रतमचतद्रेदैस्तु पञ्चधा । 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥* 
पूव्वरू पमा । 
.“प्राग्रपं तस्य छहत्पौडा शूलमाध्मानमेव च । 
श्रानाहो वक्तवेरस्यं शङ्कनिस्तोद एव च ॥*५॥ 
संप्रातिमाह । 
“यदा सखोतांसि संरुध्य मासतः कफपूरत्तकः। 
विण्वनात्रजतिसं सदस्तदा श्वासं करोति सः ॥ 
स्रोतांसि प्राणोदकान्रवहानि ) कफपूव्वंकःकफः 
पूर्वः प्रधानं यस्य सः । विश्वग्व्रजति स्वैतो 
विमार्गान् याति । संरु: कफोन रदमागेः॥*॥ 
मडहाश्वासस्य लच्तणमाइ । 
“उद्ययमानवातो यः शब्दवत् दुःखितो नरः। 
उज्चैः श्वसिति सन्रददो मत्तर्वभ इवानिशम् ॥ 
प्रनष्ट ज्नानविन्नानस्तथा विभ्वान्तलोचनः। 
विहता च्छाननो बद्मूच्रव्चा विशोर्णवाक् ॥ 
दोनः प्र्वसितं चास्य दूरात् विन्नायते शम्। 
मडहाश्वासोपङ्ष्टस्तु चिप्रमेव विपद्यते ॥* 
डष्ठ यमानवात 
शब्दवत् शब्दं बथा स्यात् कटक् स शब्दस्तद्ः 
बोधयितुमाह । मत्तर्षभ इव खच; सितो 
त्यन्वयः। सब्रहः भानः भानाष्युक्त इति 
यावत् । च्नानं शाखम् । विच्नानं तदथयविनि- 
खयः \ विशोर्णवाक् सलितवचनः। दौन 
ग्लानः । मारकशचाथे मडाण्वासः ॥ *॥ ऊं - 
श्वासमाइ । 
“ऊं श्वसिति योऽत्यरथे न च प्रत्याहरत्यधः । 
श्ल सादतमुखसखरोतः कर चगन्धवहारिंतः। 
छं ट्ट विंपश्यस्तु विश्रान्ता च इतस्ततः । 
प्रुद्यन् बेदनात्तेख शुष्कास्यो रतिपोडितः # 
ऊद खास प्रकुपिते छधः्वासो निरुध्यते} 
मुद्यतस्ताम्यतदोडं श्वासस्तस्येव इन्तयसून् 
सर्वेषु श्वासेषचं ` श्वसते, अत्र अत्यथैमिति 
विशेषः। न च प्रत्याहरत्यधः ने. शासमध 
करोति श्रे माहतेत्यादिः। ष्व अणा आहतं 
यच्छुखं सख्ोतांसि च तेः क्र. हो यो गन्धवहस्ते 
नादितः! विपश्यन् इतस्ततो विक्ततं यथा 
स्यादेवं पश्यन् । अ्रधःश्वासो निरुध्यते खासो 
नाधः प्रवत्तत इत्यथः ॥ *॥ ऊद श्वासस्यारि- 
टस्य लकच्तणमादइ । सुद्यतो मोदं प्राप्र वत 
ताम्यतो म्बानिप्राप्र वतञ्च ऊद श्वासः असून् 
प्राणान् हन्ति । तस्यैवेति न तु मोडग्लानिः 
रहितस्य ॥ ५ ॥ हिव्रष्वासमाह । 
“यस्तु श्वसिति विच्छिन्न सर्वप्राणेन पोडितः 
न चाश्वसिति दुःखार्त्ता मर्मच्छेदरुजादिं तः॥ 

ष्व नौयमानो वातो यस्य सः 

¶्वासः 

श्रानाहस्वं दम च्र्तो दद्यभानेन वस्तिना ) 
विश्च ताक्तः परिचतौणः श्व सन् रक्तं कलोचनः ॥ 
विचेताः परिशष्लास्यो विवणेः प्रलपनब्ररः। 
दि्रश्वासेन विच्छिन्नः स शोघ्रं विजहात्यस्न्॥” 
विच्छित्रं सविच्छछेदम् । सव्वप्रःशेन यावदलेन । 
ममयीच्छेदस्जार्दितः रदयभिरग्केदबेद नयैव 
पौडितः। दद्चमानेन वस्तिना डपलक्ितः। 
विश्च ताः भअश्ुपूशंनेवः। विचेता उदिगन- 
चित्तः । छिक्रश्वासेन विच्छिन्नः सः) यस्तु 
श्वसिति विच्छिन्रमित्यादिलक्षणयुक्तो यःस 
नरभ्छित्रश्वासेन विच्छित्रः पौडितोःवोहव्य 
इत्यर्थः । मारकञ्चाय विच्छित्रश्वासः ॥ * # 
तमकश्वासमाइ। 

प्रतिलोमं यथा वायुः खोर्तांसि प्रतिप॑व्यते। 
ग्रोवां शिरश संग्टह्य श्चोाणं समुदोय च॥ 
करोति पोनसन्तेन कस्टं घुघरक तथा । 
अतोव तो त्रवेगच्च' शासं प्राणप्रपोड़कम् ॥ 
प्रताम्थति स वैगन त्रस्यते संनिरुष्यते। 
प्रमोहं कासमानख्च स गच्छति सुडग्ब् इः ॥ 
श अणा सुच्यमानेन शं भवति दुःखितः! 
तस्यैव च विमोत्तान्ते मुह्त्ते लभते सुखम् ॥ 
तथास्योद' सते कण्टः छच्छाच्छक्रोति भाषितुम् 
न चापि निद्रां लभते शयानः खासपोडितः ¶ 
पाश्वं तस्यावग्टह्नाति शयानस्य समौरणः । 
श्रासोनो लभते सौख्यमुष्णञ्चेवाभिनन्दति ॥ 
उच्छिताल्लो ललाटेन क्ति्यता ख्शमात्तिमान् 
विश्ष्कास्यो मडः शासो सुडशै वाव धम्यते ॥ 
भेषाम्बशोतप्राग्बातैः श्च अलेखच विवदते । 
ख याप्यस्तमकः खासः साध्यो वा स्वात्रवो 

यितः ॥ 
संग्द्य व्यथया समुटौर व्यित्वा । पौनसं 
नासाखावम्। तेन शेश घुघुरकं घुधुर- 
शब्दम्। प्राणप्रपोडकं प्राणाधिष्ठानद्ृदय- 
प्रपोड़कम्। प्रताम्यति तमसि प्रविशतोव । 
वैगेन श्वा सवेगेन ! कषंनिरुष्यते निश्च ष्टो भव 
तोति च॑क्रः। संनिरुध्यते श्वास इति जेव्नटः । 
सेअणाः खटुच्यमानेन । सुखं सुखमिव । उदं- 
सते व्यथितो भवति। शयानः शव्यानिदिताङ्गः 

अरवरटद्धाति पौडयति। उब्ण्धेवाभिनन्दति 
इत्यनेन तरको वातकफारय् इति बोदव्यम् । 
उच्छ्रिताः शूनाचचः। ललाटेन खिद्यताः 
उपलचितः । वधम्यते मजारुदृस्येव स्वेगातरं 
चाल्यते ॥ # ॥ तम कस्येव पित्तानुबन्धजनित 
न ॥ 
9 द्यात् प्रतमकं तु तत् । 

उदावत्तंरुजोऽनोणेक्िब्रकायनिरोधतः ॥ 
तमसा वदंतेऽत्यथं शोते शाश प्रणाम्यति । 
मञ्जतस्तमसौ चाख् विद्यात् प्रतमकं तु तत् ॥” 
ुद्रश्वासमाइ । 
“रुत्तायासोद्धवः कोष्ठ चुद्रो वात उदौरयन्। 
चुश्वद्रामेन सोऽत्यथं दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ 
डिनस्तिन च गाव्राणिनच दुःखो यधेतरे) 



त 

श्वासः 

न च भोजनपानानां निरुणद्ाचितां गतिम् ॥ 
नेन्दरिमाणां व्यथाञ्चापि काञ्चिदुतपादयेदुजम् । 
स साध्य उक्तो बलिनः सव्वं वा व्यक्तलक्तणाः॥ 
चुद्रः भ्रल्पनिदानलिङ्गः । ` उटौरयन् ऊ 
गच्छन् । दुःखः दुःखप्रदः । सर्व्वं महाश्वासा- 
दयोऽपि ॥*॥ वासानां साध्यत्वादिकमाइ । 
“जद: साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते । 

व्यः खासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न ज्वरादटयः। 
तथा यथा श्वासहिक्त हरतो जोवमाश तै ॥” 
श्रथ श्वासस्य चिकित्सा । 
श्वासहिकातुरं प्रायः लिग्धेः ख दे रुपाचरेत् 

युक्तलवणते लाभ्यां तेरस्य ग्रथितः कफः ॥ 
श्वासो विलयमायाति मारुतश्चोपशाम्यति । 
जग्धं न्नात्वा तत्रं नं भोजयेच रसोदनम् ॥ 
स्वरसं खङ्गवैरस्य माचिकेण समन्वितम् । 
पाययेत् श्वासकासन्न प्रतिश्यायकफापडम् ॥ 
खङ्गवेरमाद्र कम् । 

` “प्रस्थं विभौ तकानां ् रखि विना साधयेदजा- 
मूते। 

अरयमवलेहो लोटो मधुखदहितः खासकासघ्नः ॥ 
दशमूल शटो राखा पिष्यलो विश्वपौष्करौ ॥ 
शृङ्गतामलकोभार्गीगुड चोनागराग्निभिः ॥ 
यवागू विधिना सिद्वा कषायं वा पिवैत्ररः। 
श्वासद्रद् ग्रहपा्वार्तिदिक्राकासप्रशान्तये ॥” 
लामलको भूम्यामलकोौ । 
दशमूलस्य वा क्राथः पौष्करेणावचुखिंतः 

श्वासकासप्रशमनः पाश्च शूलविना गनः ॥ 
रश्मराकुन्दशिरोषाणां कुसुमं पिष्यलोयुतम्। 
पिष्ठा तण्डलतोयेन पौल्वा खासमपोहति ॥ 
ृङ्गोमहौषधकणाघनपुष्कराणां 
चशे शटोमेरिचयो्च सिताविमिखरम् । 
काथेन पौतमख्ता हषपच्चमूल्था 
श्वासं व्राहेन विनिहन्ति हि घोर रूपम् ॥ 

पञ्चमूलौ तु सामान्यात् पित्ते योज्या कनीयसो 
महतो मारुते देया सैव देया कफोऽधिके ॥ 
कुष्रारकशिफाचणे पोतं कोष्णन वारिणा । 
शोत्र शमयति श्वासं कासच्चापि सुदारुणम् ॥ 
इरिद्रां मरिचं द्राचां कणां राल्नां शटीं 

गुडम् । 
कटुतलं लिन् न्यात् श्वासान् प्राणहरानपि॥ 
शतं संग्द्य भार्यास्तु दशमूल्यास्तथापरम्। 
शतं हरोतकोनाञ्च पचेत्तोये चतुगुं शे ॥ 
पादावशेषे तस्मिंस्तु रसे वस्रनिपौडिते। 
श्रालोद्य च तुलां पूतां गुडस्य त्वभयां ततः॥ 
पनः पचेत्तु खदग्नौ यावज्ञेहत्वमेति तत् । 
शोते च मधुनस्तत्र षट् फलानि विनित्तिपेत् 
विकट वि श्ुगन्धश्च पलमातं एथक् थक् । 
यवक्षारं कषयुग्मं संचर प्रचधिपेत्ततः ॥ 
भक्तयेदभयामेकां लेदस्याद्ं पलं तथा । 
श्वासं सुदारुणं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ 

अरशास्यरोचकं गुल्म शकछद्ग दं चयं तथा । 

१७६ 
शासः 

स्वरव प्रदो छ्चेष जठराम्ने खच दौपनः। 

श्वासः 

इति गारुडे खासरोगनिदानं १५४ श्रध्यायः॥ 
नाच्रा भार्गीशुडख्यातो भिषग्भिः सकलैर्मतः॥” श्रथ श सरोगस्य कर्मविपाकः । 

इति भार्गीगुडः ॥ 
रसो गन्धो विषच्चापि दङ्णञ्च मनः शिला । 

एतानि कर्षमाच्राणि मरिचं चाष्टकषकम् ॥ 
कट॒त्रयं कर्षयुग्भ' एथगच्र विनिःचिपेत् । 
रसः खासकुटठारोऽयं सव्वश्वासनिवारणः ॥ 
श्वासकुटठारो रसः | इतिशवासाधिकारः । इति 
भावप्रकाशः ॥*॥ अन्यच्च । 
“विभौतकस्य वै चुरी समधु श्वासनाशनम् । 
पिष्लोविफलाचुणं मधसैन्धव संयुगम् । 
सर्व्वरोगज्वरश्वासशोषपो न सद्द्वेत् ॥ 

इति गारुडे १८९ श्रध्यायः ॥१॥ 
तस्य युराणोक्तनिदानं यथा,- 

धन्वन्तरिरुवाच । 
अथातः श्वासरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम् । 

कासठदया भवैच्छासः पूर्व्वो वा दोषकौपनेः॥ 
्रामातिसारवमधविषपाण्डलञ्वरेरपि । 
रजोधूमानिलेग्मघातादपि हिमाम्बुना ॥ 
चुद्रकस्तम कञ्छित्रो महानर्बच्च पञ्चमः 
कफोपरुदगमनः पवनो विश्वमाख्ितः ॥ 
प्राणोद कान्रवारोनि दुष्टस्रोतांसि दूषयन् । 
उरःस्थः कुरते श्वासमामाशयसमुद्धवम ॥५॥ 
प्राग्रपं तस्य हत्पाखशूलं प्राणविलोमता । 
आनाहः शङ््मेदश्च तत्रापासौत भोजनैः ॥ 
प्र रितः प्रं रयन् दरं खयं ससमलं मरत्। 
प्रतिलोमं शिरा गच्छेत् उदोग पवनः कफम्॥ 
परिषद्य शिरोग्रोवमूरःपाश्वं च पौडयन्। 
कासं घुघुरकं मोहम रुचिं पौनसं अशम् ॥ 
करीति तोत्रवेगञ्च श्वासं प्राणोपतापनम्। 
परभ्ाग्येत्तस्य वेगेन निष्ट॒तान्ते चणं सुखौ ॥ 
कच्छा च्छयानः श्वसिति निष्खः खाखा- 

मिच्छति । 
उच्छ्िताक्ो ललाटेन खिद्यता | 
विशुष्कास्यो मुडः वासः कां्त्यष्णं सवेपथम । 
मेवाम्ब शौतप्राग्बातेः सं खले विवदते ॥ 
स याप्यस्तमकः साध्यो नरस्य बलिनो भवेत् । 
ज्वरम् च्व्टीयुतः शोतेः शाम्येत् प्रतमकस्तु सः ॥ 
कासश्वसितविच्छिन्रमग्पच्छेद रुजा तः । 
सस्व दमु च्छः सानाहो वस्तिदाहनिरोधवान् ॥ 
अधोदृष्टिः श्च ताचस्तु सुद्यन्क्तकलोचनः। 
शुष्कास्यः प्रलपन् दौनो नष्टच्छायो विचेतनः ॥ 
महतामहता दौनो नादेन श्वभिति कथन्। 
उद्यमानः संरब्धो मत्तषभ इवानिशम् ॥ 
प्रनष्टज्ञानविन्नानो विश्चान्तनयनाननः । 
अक्त समाक्तिपन्वदसू त्वचा विशौ वाक् ॥ 
शष्यकरठा मुदभ्प हः कण शङशिरोऽभिरुक्। 
यो दौषमुच्छसिल्य्ंः न च प्रत्याहरत्यधः ॥ 
श्न सातमुखयोत्रः क्र चगन्धवहा्िं तः । 
ऊइटग्बो चते श्वान्तमक्तिणो परितः क्िपन् ॥ 
मर्ीसु च्छिद्यमानेषु परिदेवी निरहवाक् । 
एते सिदेयुरव्यक्ता व्यक्ताः प्राशदरा शरुव॑म. 

“श्वासरोगो महानुग्रो रेहिदेडावघातकः। 
कर्मणा येन भवति तच्छं निगदतः खु । 
महोदच्छिनब्रतमकन्तद्राभेदोऽस्य पञ्चधा ॥ 
श्व।सः संजायते नृणां एक् कर््रानुसारतः ॥ 
यस्तु यन्न समासाद्य पशुश्वासं निरुध्य च 
इत्ति खादन्ति वा तञ्च महाखासेन ग्टद्यते ॥१\ 
पौराणिक्षकथामध्ये यस्तु वाचान्यथा भवैत्। 
स ऊदष्वासमासाद्य दुनोत्यदरदर्निंशम् ॥२॥ 
निषिददानग्रहणात् छिवश्वासेन शटद्यते ।३। 
मत्य; शास्राथेनिर्खोतवाक्यं यो दूषयत्यपि ॥ 
पौद्यते तमकश्वासेः शुद्र; पाकस्य विन्नतः।४।५ 
परत्र कर््यलो देहि नरकेषु विपच्यते ॥ 
नरकान्ते पुनव्थाघ्रयोनिं शूकरवायसौम् । 
एृथक्कर्मावशाद्योनिं गत्वा संप्राप्य तप्यते ॥ 
मानुषत्वमनुप्राप्य पू्व्योक्तिनोपग्डद्यते । 
त्वा तग्रन्तु कदनं श्वासरोगससुडवम् । 
प्रणम्य भरतः खोमान् गुं वाचसुवाचडइ ॥ 

राजोवाच । 
श्वासंकम्यच्तयं येन दानेन नियमेन च । 
क्तेन मुक्तो भवति तन्पे वद प्रसादतः ॥ 

गुरवाच। 
हाटकी कारथेन्मूत्ति भक्तया वसणवातयोः ।' 
तास्रपातोपरि ख्याप्य तत्पात्रं कलसोपरि । 
राजतं कारयेत् पाशं ध्वजञ्चैव पल्यम् । 
वामदक्षिणतो मूत्तिं सपाशां गन्धदौपकः ॥ 
वायोष्व समायुक्तां गन्धमाल्यपरिष्कताम् । 
वरुणस्यापसव्ये तु कुर्यादायोः प्रपूजनम् ॥ 
न च श्वासं विनाकासस्तच्छासः कासतोऽपि वा 
तस्मात् पूज्याविमौ सम्यक् वायुर्वरुण पव च ॥ 
वारुणं कारथेदोमं वरुणस्य ति मन्वतः। 
छतत्तौद्र तिलयवेः ससरं वा खशक्तितः ॥ 
वायोस्तिलयवैः काय्धं मनोवातेति मन्तः । 
सादरं ब्राह्मणं पूज्य वस्तरमाल्याच्ततादिभिः ॥ 
कर्म्रोपशमवाक्येन ब्राह्मणाय निवेदयेत् । 
सदकच्िणाञ्च त्म. त्ति दत्वा गाथां पठेन्नरः । 
ॐ नमः पाशशते तुभ्य ष्वजातिपतये नमः । 
जलाधिपतये तुभ्य वायो सरव्वजनप्रिय ॥ 
चये दौयते दानं ध्वजपाशौ तु राजतौ । 
श्वासकासौ इरेयातां प्रौतौ सर्व्वजनप्रियौ ॥ 
पूर्व्वजन्मविपाकोलौ श्वासकासौ च दारणम् । 
सहिरण्यं प्रयच्छामि सुक्तोऽदं तद््रसादतः ॥ 
सादरं माधवं नत्वा दिग्देवान् भास्करं शिवम् । 
वस्त्रान्तरं क्रतं विप्र पुन्भानुमुदोर येत् ॥ 
अतः परं प्रकुर्वीत यदा सोऽङुतदुवहौ । 
श्वासकासौ ज्वरव्याधो दानं तस्योपशान्तये ॥ 
पशघातोडवे श्वासे कुरव्यादग्नेस्तु त प शम् । 
ॐ श्म्न मूर्देति मन्त्रेण छाग दद्यात सदच्धिणम्। 
कथाविश्नोद्वे रोगे कुग्यौत् सारखतं कृप । 
दधिपाचः सरजतं सरस्वत्ये निवेदयेत् ॥ 
निपिददानग्रहणे गा दानन्तु समाचरेत् । 



श्वित्रं 
इच्छाहारेण सन्सप्यं दिजख्ापि प्रजापतिम् ॥ 
होमेनानेन दानेन मुक्तो भवति कम्मतः। 
म्दरं माधवं नत्वा सन्तर्प्य दिजपुङ्कवान् ॥ 
सख्रात! कलसतोयैन मुक्तो भवति मानुषः ॥” 

दूति भगुभरतोक्तश्वासकास्कमविपाकः॥ 
अपिद। 
“विशनो नरकस्वान्ते जायते श्टासकासवान्। 
छतं सैन प्रदातव्यं सदख्पलसश्धितम् ॥"” 

इति शातातपौयकषमीदिपाकः ॥ 
्वासकासः, पुं, (ग्वासयुक्तः कासः ।) भ्वासयुक्त- 
कासरोगः। शखासजनककासः । यथा,- 
“कास्य भवेच्छ।सः पूर्व्यो वा दोषकोपने।” 

इति मार्ड १५४ भ्र्यायः ॥ 
अन्यत् ग्वासशब्टे द्रव्यम् ॥ 

ग्वासकुठारः, पु, (श्वासस्य कुठार इव तव्राशकं 
लात् 1) खासरोगस्य भौषधविगेषः । यया,- 
“रसो गन्धो विषञ्चापि टङ्णच्च मनःशिला। 
एतानि कषमाव्राणि मरिचश्चा्ट ककम् ॥ 
कट् बयं कषयुगम' पृथगत्र विनिः चतिपेत् । 
रसः श्डासकुठारोऽयं सव्वश्वासनिवारणः ॥” 

दूति भावप्रकायः॥ 
भ्वासप्रष्वासधारणं, कौ, (ग्वासप्र सयो धार णं 

यत्र ।) प्राणायामः । इति ईमचन्द्रः ॥ | 
श्वासदहेतिः, स्तौ, (खासस्य हेतिरिव \) निद्रा । | 
इति हेमचन्द्रः ॥ । 

श्वासारिः, पु, (श्वासस्य ्ररिः ।) पुष्करमूलम् । | 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

श्वासो. [न्] प, (श्वासयतोति । खस + णिच् + 
णिनिः) वायुः। इति शब्द्रद्रावलौ ॥ | 
(श्वासोऽस्यास्तोति । निः ।) श्वासयुक्ते, ति ॥ 
(यथा, सुश्युते । १ । २९ । 
"वामाचारा रुटन्त्च श्वासिनो विक्तेत्तणाः। 
याम्यां दिशं प्राच्जलयो विषमे कपटे खिताः । 
कैदं य उपसपंन्ति दूतास्तं चापि गदिताः ॥ 
श्वासरोगयुक्गे च वि। यथा, तत्रैव । ६ ।५१। 
“खेहवस्ति' विना केचिदृदंच्चाधश्च शोधनम् । 

` अदटुप्राणवतां खेष्ठ श्वामिनामादिशन्ति हि ॥" 
खि.टुषे्रो इर् गतिहडमोः। इति कविकल्प- 
टमः ॥ भ्वा०-पर°-सक ०-सेट् ।) तालव्यादिः। 
ट, यथः । ए, शूथात् । श्रो, शूनः । इर्, 
अग्वत् श्रष्ठयोत् । इति दुगौदासः ॥ 

भ्वित, भ्रा ङ् शौक्तोः! इति कविकल्पदुम: ॥ 
{ म्वा०-भ्राम्°-अकम-सेट्  ) वकारयुक्खः। 
र्ट. अश्वितत् । भा, श्वितितं ज्ित्तम्। ङ, 
वतते प्रासादः! इति दुर्गादासः ॥ 

ग्डितर, कौ, (ग्लेतते इति । श्वित शौक + 
“स्फायितद्धिव्चोति ।” उणा० २।१३ । इति 
रक ।) श्वेतकुष्ठम्। तत्पर्य्यायः । कुष्ठम् २। 
इत्यमरः $ श्वेतम् ३ श्वेवम् । इति शोका # 
(यथा, भागवते । ७ । १।१८॥। 

^ शपतोरसक्लदिष्णु यद्ब्रह्म परमव्ययम् । 
भ्विनं म जातं लिंद्रायां नान्धं विवि्तुस्तमः॥") 

१८० 

श्विच' 
परथ त्वग्ट्टिसाम्यात् कुष्ठमेदत्वच्ाचैव णित्र- 
माह) 
कुष्ठं कसम्भवं भवित्रं किलासश्चा रुणं भवेत् । 
निददिष्टमपरि सावि विधातृद्धवसं खयम् ॥* 
कुष्ठं कसन्भवं कुष्ट न सह एकस्तुख्यः सश्वो 
निदानं यस्य तत्। श्वितस्य मेदानाइ। 
किलासं चासंणं भवेत् । शिवमेव रक्तमांसा- 
श्यात् किलासमरुणं भवेत् इत्यन्वयः ¦ ननु 
कुष्ठस्य शिवस्य को भेदः इत्यत श्राइ ¦ निर्दि्ट- 
मपरिखायोति । शिवमपरिखावि भवति 
कुष्ठन्तु खावि अ्रथच विधातूडवसंखयमिति 
व्रयो धातवो वातपित्तकफास्तेभ्यः एथगभूतेभ्य 
उद्धवो यस्य तत्! अथ च व्रयो धातवी रक्त 
मांसमेदांसि सं खयोऽधिष्टानं यस्य तत् । कुष्ठ 
सात्रिपातिकं सव्वंधातुगतश्च भवति इति 
मेदः ॥ दोषमेदेन लक्षणमभेद माइ । 
“वाताद्रू्तारुणं पित्तात्तास्ब्र कमलपत्रवत् । 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छरंतं घनं गुख ॥ 
सकर्डकं क्रमात् रतां मां मेदः ख चादिगेत्। 
वर्णे नेवेदमुभयं कष्ट तच्चोत्तरोत्तरम् ॥” 
श्ररुणमोषन्ञोहितम् । कमलपत्रवत् इत्यनेन 
मध्यं व तमन्ते लोहितं बोधयति । 
“घनं पुष्ट क्रमाद्रक्त मांसमेदःसु चादिशेत्!” 
तथा च चरकः) 

| शश्मरुणं रक्ती वाते ताश पित्ते पलङ्कते, 
श्वतं द्यषणिमेदःखे खव्रं कुड परं परम् ॥” 

इति ॥ 
। उभयं दिविधमपि श्वित्रं बेन ईटगीव । अरुणं 

तास््र श्वं तञ्च दोषभेदात् । दिषिधं दोषज 
व्रणजञ्च । तथा च भोजः। 
""भ्ित्रश्च इदिविधं विदादोषजं ब्रणजं तथेति ॥" 
शिवं साध्यममाध्यमाह। 
*श्रशुक्ररोमावदहलमसं्ष्टः भियो नवम् ।. 
अनग्निदग्धजं साध्य श्वित्रं वज्यमतोऽन्यधा ॥" 
श्रवहलें तनु । अन्यच्च । 
“गुद्यपाणितलौष्ठ षु जातमप्यचिरम्तनम् । 
्ज॑नोयं विशेषेण किलासं सिहिमिच्छता ॥” 
मद्य मेहनं भगञ्च । तलमत्र॒ पादतलम् । 

सु्ुतेनान्ते जातमिति सामान्यतो निद 
त्वात् ॥५॥ श्रथ श्वित्रस्य चिकित्सा । 

“विभौतकलत्वङ् मलपूजटानां 
कायेन कत्वा गुडसं युतेन । 
अवलगुजं वौोजमपाकरोति 
भ्विवाणि छच्कराख्यपि पुण्रोकम् ॥* 

मलपूः कटुवरौ । भ्रवलगुजः वाकुचौ ॥१॥ 
“कुडवावलगुजबोनं हरितालं तच्तुथो थम् । 
मनःशिला तालका्ा गुच्ाफलमग्निमूलञ् ॥ 
मूव्रेण गवां पिष्ट सवणंताकारकं श्वित्रस्य।*२। 
-“श्वित्रकुष्ठ ब्रजत्यस्त' पच्चादेनाधिकेन बा । 

ज्िवन्नी 
“कायः सवाङुचोचृखं धाचोखदिरसारयोः । 
शङ्क न्दुकुन्दधवर भ्वितं संसेवितो इन्ति ॥४॥ 
मथितेन पिबेच्च ण' काकोदुम्बरदल्गजम् । 
तेलाक्षं घर््सेवौ स्यात्तक्राभो भ्विवंदङ्वेत् ॥” 
मथितं निजलं विलोडितं दधि । तक्र चतुथांथ- 
जलयुक्तं वसरयुतं दधि ॥५॥ 
“खदिरस्य पलान्यष्टौ सोमराज्या; पल्यम् । 
विफला पिचुमर्ईखं दारुदार्व्यय पर्पटः ॥ 
यक् फलान् समुदत्य सिंहिकायाः पलदयम् । 
जलाद्कदये साध्य यावत् पाद)व्रेषितम् ॥ 

क्षाष्यमान्च खदग्नौ तप्स्थं विपाचयेत् । 
चतुःपलं सोमराज्याः खदिरस्य पलं तथा ॥ 
पटोलस्ूलज्रिफलाब्रायमाणा दुरालभा । 
कवा कटुकञ्चापि कापि कान् सद्मपेषितान्) 
पलदयं कौषि कस्य शुदस्याच् प्रदापयेत । 
सिदं सपिरिदं श्वित्रं इन्धादश् इवानलम् ॥ 
अष्टादशानां कुष्ठानां परम वे सथौषधम्। 
सोमराजोष्टतं नाम निशितं ब्रह्मणा पुरा॥ 
लोकानासुपकाराय शिव्रकुष्ठादिरोगिखाम् ॥* 

इति सोमरानोष्टतम् ॥६॥ 
“महौषधं महामेदा निम्बपत्राणि सर्घपाः। 
मनःशिला च सिन्दूरं पञ्चवारिण्यवल्गुजम् ॥ 
इरिद्रे इरितालच् चिफला पोतगन्धकान् । 
एतानि समभागानि विषाद थानि योजयेत् ॥ 
खपिषञ्च पलान्य टौ देवदारुरसं शरभम् । 
दिगुणं विगुणं चौरं गोमू त्रच्च चतुगुणम् ॥ 
ताम्रपात्रे तु संख्धाप्य शनेग्दग्निना पचेत । 
चतुभागावशेषन्तु सकल्कमव तारयेत् ॥ 
अग्नो िषन्तु निःशब्दं जलमुक्त विचक्शः ! 
अभ्यङ्गपानयोगात्तदाश सर्व्वान् गदान् जयेत् ॥ 
श्र्टादशानां कुष्ठानां दद्रूणां श्डिविणां तया । 
दृष्टनाडोषु म््यानां सखाविां कौटिनां तथा ॥ 
श्रदधकस्रावपरोताये ये च त्यक्तभिषकूक्रियाः 
सर्व्वं ग्रहवियुक्तानां भो ्णाङ्गानां विशेषतः ॥ 

कुष्ठं पतितभ्वृशिरोरुहम् । 
घ्घराव्यक्तघोषाणां तथा सर्न्वाङ्गवातिनाम् ॥ 
पानेऽभ्यद्ग तथा नस्ये वस्तिकम्यमणि नित्यशः, 
सप्तराव्रप्रयागीण सव्वांकुष्टानि नायेत् ॥ 
दिसप्ादप्रयोगेण पूणंचन्द्रनिभाननः। 
जातकेशनखश्मसुभाति षोडशवर्षवत् ॥ 
अनद्गसदहितं साच्चात् सर्व्वामयविनाशनः। 
एतदृष्टतं महाज्ेष्ठः भागवेणावताग्तिम् ॥ 
मनुष्याणां हितार्थाय सब्द न्धाधिद्धरं परम् । 
मडामात्तणडकमिदं छतं स्वामराितम् ५०॥ 

दूति भावप्रकाशः ५ 
अपिच। । 
^धाचोखदिरयोः काथं पौत्वा च जम्ब संयुतम्। 
शङ नुधवलण्वि्रं इन्ति तूयं न संखयः ४” 

इति गाख्ड़ १०५ भध्वायः ॥ 
भिरिकस्यीः चिताया मूलेन परिलेपितम् ॥*|्वितन्नौ, सनौ, (श्वित्र दन्तौति । हन + टक् । 
गिरिकर्थीं नौलापराजिता) धन्वन्तरोति 
लोके ॥३॥ 

ङोष्।) पौतपर्णी । इति अ्दचद्दरिका ॥ 
विष्टो इति माषा ॥ 



प्रते तः 
खित्रो, [न्] वि, (श्विव्रमस््यस्येति । भित्र + 
ददिः ।) णिव्ररोगयुक्तः । यथा,-- 
“श्वित्री वस्र श्वा रसन्तु चौरो लवणदहारकः॥” 

इति याज्ञवल्काः¦ २। २१५॥ 
श्विद,इ ङशौक्ञोय । इति कविकल्यदुमः ॥(भ्वा०- 
आआत०-भरक०.सेट ।) वका र युक्तः । इ.श्विन्दयते । 
ङ, श्विन्दते पुर्डरोकम् । इति दुर्गादासः ॥ 

शेतं, क्तौ, ( श्वेतते इति । श्बित + भ्रच् । ) 
रूप्यम् । इत्यमरः ॥ 

,पं,(ेतते इति । शित शौक्तेय + पचाद्यच ।) 
शुक्तवणंः। होपविशेषः ( यथा, महाभारते । 
१२।३२५।८) = 

“क्लौरोदधेर्योत्तरतो हि रषः 
भ्वतः स नाश्ना प्रथितो विशालः ॥१) 

चत्वेतमेदः । इति मेदिनो ॥ (स तु जम्बदौप- 
यव्वतानामन्यतमः । यथा, माकण्डये ! ५४।९। 

“हिमवान् हे मकूटञ्च ऋषभो मेरुरेव च । 
नोलः श तस्तथा शङौ सप्तासन् वपव्वताः॥ 
श्व तपव्वतस्य परिमाणादि यथा । “उत्तरोत्तर 
शेलाठतं नौलः श्वेतः शङ्वानिति व्रयो 
रम्यकहिरर्मयकुरूणां मर्यादागिरयः प्रागा- 
यताः उभयतः क्ारोदावधयो दिक्षदख्योजन- 
एव पकं कशः पू्वस्मात् पृव्वस्मादु ् तरोत्तरो 
दश्शिध्िकशिन देष्ये्व इसन्ति। एवं 

१८१ 

प्रवे तक 
अष्टाविंशतिराख्याता न्ते कलियुभे प्रभोः ॥* 

इति कौड्म' ५० श्रष्यायः॥*॥ 
राजविशेषः। यथा,- 

ब्रह्मोवाच । 
“ष्व ताभिजनसम्यन्रः सत्यवागनसूयकः । 

त्वयाधौतं इतं दन्तं गुरवः परितोषिताः ॥ 
नते दत्तं दिजेभ्योऽब्रं कदाचिदि बभुक्तिते। 
तस्मान्नो त्रे संजाता ्ुधा ते नृपसत्तम ॥ 
अन्रदानाहते पंसां न स्यात्ततिर्महोतले । 
सर्गे वापि तथा नात्र ्द्रदानं ततोऽधिकम् ॥ 

इति वकि पुराणे अब्रदाननामाध्यायः॥ 
(नागिगेषः । यथा, भागवते । ५।२४। ३९ । 
“ततोऽधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकि 
प्रमुखाः शङ्कु लिक महा शङ्श्ब तधनच््रय्टत- 
राष्गङ्कचुड़कम्बलाश्वतरदेवदत्तादयो महा- 
भोगिनो महामर्षा निवसन्ति ॥*) 

श्व तः, चि, (श्व लो वर्णोऽस्यास्तोति। श्वत + शरभं 
आद्यच् । ) शुक्गवणंयुक्तः। इत्यमरः ॥ * ॥ 
(यथा, रघुः । १।८३। 

“ललाटोदयमाभुग्न पल्ञवज्जिग्धपाटला । 
बिभ्वतौ श्वेतरोमा सन्ध्ये व शशिनं नवम् ॥”) 
श्वतवस्तनि यथा ! अध खेतानि। 
सुधां शदेःखवःन्धकीत्तिज्योत् खाशरह नाः । 

प्रासादसौधतमरमन्दारदूडहिमद्रयः ॥ 
दकच्विणेनेलाहतं निषधा डम कूटो हिमालय इति 
प्रागायनना यथा नोलादयः। श्रयुतयोजनोत्ेधा | 
इरिवधकिंपुरषभारतानां यथासंख्यम् । “इति 
श्रौभागवते ५ स्कन्धे १६ अध्यायः ॥ ४ ॥ 

सूर्न्द् कान्तकपेरकरम्भारजतं इलो । 
दिर्म्रोकभस्म दिर्डर चन्दनं करका हिमम् ॥ 
हारों नाभतन्त्वख्ि खर्ग्गेभरदाश्रकम् । 
शेषादहिः शर्करा दुग्धं दधि गङ्गा सुधाजलम् ॥ 

कपट कः, इति हेमचन्द्रः॥ शक्रग्रहः। 
श्वेताभः । इति शब्द्रल्नावलो ॥ शङ: ! इति 
राजनिर्घर्टः॥ जोवकः ¦ इति जटाधरः ॥ 
शिवावतारविशेषः! वथा,-- 
“वेदव्यासावताराखि इापरे कथिलानित्। 
महादेवावताराणि कली णुत सव्रताः ॥ 
रादौ कलियुग श्वे तो देवदेवो मदहादातिः। 
नाच्ना इिताय विप्राणामभृडं वस्वतेऽन्तरे ॥ 

` डिमवच्छ्ष्ठिरे रम्य कगले पवतोत्तमे । 
तस्य शिष्याः शिखायुक्ता वभूवुरमितप्रभाः॥ 
ज्वं तः व तशिष्डश्चेव वेतास्य: श्ेतला हितः । 
चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
सुभावो दमनञ्चाथ शुहोचः कडणस्तया | 
लाकाच्तिरथ योगोन्दरो ले गौषव्यस्तु सप्तमे ॥ 
अष्टमे दधिवादुः स्यान्रवमे हषमभप्रभु. । 
खगुस्तु दशमे प्राक्तस्तस्ताद् ग्रः परः स्मतः॥ 
द्वादशओेऽचिः समाख्यानो बालो चाध व्रयो 

चतुर्दशे गौतमस्तु वेदभोर्वा ततः परम् 
 । ोकशञ्चाभवत्तश्षात् गुहावासः शिखण्ड । 

जटा माच्थटृहासञ्च दारुको लाङ्गलो क्रमात् ॥ 

दशे । | 

सुणालसिकता इंसवककरवचामरम्। 

| रग्धागमेपु्ड रौ ककेतका शङ्निभोराः ॥ 
लोप्रसिंहध्वजच्छत्रचूखसूक्तिकपदंकाः। 

| भुक्ताकुसुमनक्तत्रदन्तपुखयोशनोगु णाः ॥ 
कलासक।सकार्पासहासवासवकुद्राः । 

| नारदः पारदः कुन्दखटिका स्फाटिकादयः॥ 

। इति कविकल्पलतायां दितोये च षस्तवकं वर्णो 
। नाम हितौयं कुसुमम् \ 

। इति राजनिघण्टः ॥ 
श्व तकः.पं. (श्वत एव । खाथे कन् ।) वराटकः. । 

इति भूरिप्रियोगः॥ ( श्ेतशन्दार्थोऽप्यत्र॥ 
। भ्व तगुणवि शष्ट, वि । यथा, हहत्सं इता 
¦ याम् । ८१।१९॥ 
| “क्रष्यश्वं तकपोतकतास््राणामोषदपि च 

विषमाणाम् ॥”) 
श्वं तकण्टकारी, स्तो, (श्व ता कणटकारो ।) एक्त- 
कण्टकारिका श्वत रेङ्कनौो दति हन्दौ- 
भाषा । तत्पर्य्यायः) सितकण्टकारिका २। 
श्वता २ चेवरदूतो ४ लच्छणा५ सितसिंहो ६ 
सितक्ञुदरा ७ ्ुद्रवार्ताकिनो ८ सिता < (- 

श्व तस्तयापरः शूलो तिच्डो मुरो च वै क्रमात्| सिक्ता १० कटवा त्ताकिनो ११ चेत्रजा १२कपटे 
्डिष्डुः सोमशर्मा च नकुलो शोऽन्तिमे प्रभुः 
ववस्मतेऽन्तरे श्मोरवताराच्िगूलिनः 
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श्वरो १३ निःञ्नहफला १४ वामा १५ सित 
| कण्ठा १६ मदौषधो १० गरहभौ १८ चन्द्रिका १८ 

भरते तै 
चान्द्रो २० चन्द्रपुष्या २९ प्रियङ्करी २२ 
नाङकुलो २३ दृलभा २४ रान्ना२५। अस्या 
गुणाः । रुत्वम् । कटत्वम् ¦! डष्णत्वम् । 
कफवातनाित्वम् । चच्चुष्यत्वम् । दोपनत्वम् । 
रसनियामकत्व्ध । इति राजनिचण्टः .॥*॥ 
अन्यच्च } 
श्वेता चुदरा चन्द्रमा लच्छणा चेत्रदूतिका। 

गह भा चन्दरभा चन्द्रौ चन्द्रपुष्या प्रियङ्करो ॥ 
कण्टकारी सरा तिक्ता कटका दौपनो लघुः 
रूक्षोष्णा पाचनो कासश्वासन्वरकफानिलान् ॥ 
निद्न्ति पनसं पाख पौडाकमिद्टटामयान्। 
तयोः पलं कटुरसं पाके च कटुकं भवेत् ॥ 
शक्रस्य रेचनं मेदि तिक्ता पित्ताग्निक्लन्नघः। 
हन्यात् कफमरुत्कण्ड कासमेदःकमिच्चरान् ॥ 
तदत् प्रोक्ता सिता दरा विशेषादरभ कारिणो। 

इति भावप्रकाशः॥ 
श्वेतकन्दा, स्तो, (ग्वे ता कन्दा ।) अतिविषा। 
इति राजनिघष्टः ॥ 

श्व किणिही, स्त्रो, (श्त ता किणिदो ।) हच्त- 
विशेष; । तत्पव्यायः । सिताभिकटभो २ गिरि 
कर्णिका ३ शिरौषपतौ ४ कालिन्दो ५ शत. 
पत्रा ६ विषन्चिका ० महाश्वेता मडहा- 
शौण्ड < महादिकटभो १० । अस्या गुणाः । 
कट॒त्वम् । उष्णत्वम् । गुल्मविषाश्चानशूलदोष- 
नाशित्वम् । वातकफजोणंरोगशमनत्वच्च । श्लेता 
च तत्र गुणयुक्ता । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
पुस्तकान्तरे सिताभिकटभोखाने सितालि 
कटभी । मरादिकटभोस्थाने महालिकटभौति 
च पाठः॥ 

श्वेतकुच््नरः, पं, (खतः कुरः !) एेरावतइस्तो । 
इति शब्ट्रन्नावलौ ॥ शुक्तगजखच ५ 

श्वेतकुशः, पं, (श्वो तः कुशः । ) देशविशेषः। 
तत्परव्बायः । सितदभः २ ऊखङुशः २ पूतः ४ 
यज्ञोयपतरकः५ वच्ः३ ब्रह्मपवित्रः © तौरूखः८ 
यज्ञभूषः < सचोमुष्डेः १० पुण्यदणः ९१ 

| । बदिः १२ पृतढणः १३। भस्य मूलगुशाः । 
्तेतकं, क्ती, (भ्बतमेव । खार्थे कन् ।) रुप्यम् ¦ | हिमलत्वम् । सच्यत्वम् । मधुरत्वम् । पित्तरक्त- 

ज्वरटषाश्वा सक मलार) षना गित्वज्च । इति 
राजनिघेग्टः ॥ 

श्व तकेतुः, पुं, (ग्वे तः केतुर्यस्य ! ) बुः इति 
विकाण्डश्चेषः ॥ केतुग्रहविथेषः। वथा,-- 
केतवो द्व्र दृश्यन्ते वारणास्रय एव तै । 

ऊर्िकेतुः श्ल तकेतुधूमकेतुस्त तौोयकः ॥ 
श्व तकेतुयंदा दृश्येत् ्वैताखि कुरते मह्ोम् । 
तदा मानुषमां खानि भक्यन्तौह मानुषाः ॥ 
चद्धयात्ते जगत् क्तख चक्रवद्भ्मते तदा ५” 
शअपिच। 
““भ्वेतः शस्त्राकुलं कुर्व्यात्लोहितस्वग्निजं भयम् 
चद्धयं पौतकः कुर्य्यात् छष्यो रोगमधोलवषम्॥” 
अन्यच । 
श्रवन्तो पुष्करारण्यं यावदन्धात्तथापरान् । 

देशान् क्रचित् कविद्रोगदुरभिंत्ेः परिपीडितान् 



भ्रव तखं 

श्वे ताख्यस्तु जटाकारो श्यामो व्योमविभा- 
गगः । 

निवरत्ततेऽपसब्येन विभागोकुरुते प्रजाः ॥” 
इति समयास्तम् ॥ 

(सुनिविशेषः। यथा, महाभारते । १।५।३।०॥ 
“डदालकः प्रमतकः श्वे तकेतुश्च पिङ्गलः ॥” 
सतु उदालकमुनैः पुच्चः। पुराकिल नायः 
प्रायशः पूवंपतिं परित्यज्य पत्वन्तरं जग्डडः। 
अनेन तु तदोषमपाक्षष्य समाजमर्य्यादा 
स्थापिता । यथा, महाभारते ।१।१२२।९-२० 
“बभूवोदालको नाम महषिरिति नः तम् । 
श्व तकैतुरितिष्यातः पुचस्तस्याभवन्मुनिः ॥ 
मय्यादेयं कता तैन धर्म्या वै श्व तकेतुना । 
कोपःत्कमलपव्राक्ति ! यदे तं निबोधमे ॥ 
श्व तकेतोः किल पुरा समक्तं मातरं पितुः । 
जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चाब्रवीत्॥ 
ऋषिपुचस्ततः कोपं चकारामषंचोदितः। 
मातरं तां तथा दृष्टा नोयमानां बलादिव ॥ 
ऋडं तन्तु पिता दृष्टा श्वेतकेतुमुवाच इ । 
मा तात कोप कार्षोसत्वमेष धरः सनातनः ॥ 
अनाहता हि स्वेषां वर्णानामङ्गना भुवि । 
यथा मावः खखितास्तातखेखे वरं तथा 

प्रजाः ॥ 
ऋषिपुच्चोऽथ तं धमे श्व तकेतु्मं चचचमे । 
चकार चेव मर्यादामिमां स्लोपु सयोर्भुवि ॥ 
मानुषेषु महाभाग न त्वेवान्ये षु जन्तुषु । 
तदा प्रति मव्यौद। स्थितेयमिति नः श्रुतम् ॥ 
वयु्वरन्त्या; पतिं नार्या अद्यप्र्ति पातकम्। 
शणडत्यासमं घोरं भविष्यत्य सुश्वावडहम् ॥ 
भायां तथा ब्युञ्चरतः कौमारत्रह्मचारिणोम् । 
पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ 
पत्या नियुक्ञा या चैव पत्नौ पुचचार्थमेव च। 
न करिष्यति तम्या भविष्यति तदेव हि ॥ 

श८्र 

परव तट 
श्वे तगजः, पु, (शव तः शक्तो गजः ।) इन्द्रहस्तो । 
इति हेमचन्द्रः ॥ शुक्रवणं हस्तो च ॥ 

ष्व तगरुत्, पु, (श्व तः गरुत् पत्तो यस्य ।)इंसः । 
शत्यमरः । २।५।२२॥ 

श्व तगुच््ा, स्तो, (भव ता गुच्ा । ) गकगुच््ञा । 
सादा कुच इति भाषा । तत्पर्य्यायः । श्वोत- 
काम्बोजो २ अण्टिका२े काकादनो ४ काक- 
पौलुः ५ चक्रशल्या ६ चुड़ाला 9 । अस्या 
गुणाः । तोच्एत्वम् । उष्णत्वम् । तस्या बोजं 
वान्तिकरम्। तस्याः शिफा शूलविषनाशिनो । 
तस्याः पतं वश्यं शस्तम् । इति राजनिघंण्टः॥ 
अपिच । 
“श्वं ता रक्तोचटः प्रोक्ता छष्णला चापिसा 

स्मता। 
ग््ञाखा काकचिञ्चो स्यात् काकनन्तो च 

रक्तिका ॥ 
काकादनो काकपोलुः सा स्मृताङ्गारवल्लरो । 
गुच्ादयन्तु केश्य स्यात् वातपित्तञ्चरापडम् ॥ 

सुखशोषभ्चमश्वासटष्णामदविनाशनम्। 
नेचामयदरं ष्यं बल्यं कण्डू त्रणं इरेत् । 
कछमीन्द्रलुषङुष्ठानि रक्ता च धवलापि च ॥” 

इति भावप्रकाशः॥ 
अन्यच्च । 
"गुक््ञा शिखण्डिका तास्ता रक्तिका काक- 

शान्तिका) 
¢ चक्रिका चूडा दुमाषा काकपोलुका॥ 
ग्रा केश्या बलकरा रुच्या पित्तकफापडा । 
नेव्रामयदरा ह्या इन्ति कण्डग्रहव्रणान् । 
कछ्मोन्द्रसुप्कुष्ठानि तदच्छ तापि शस्यते ॥* 

इति मदनपालनिघंण्टः ॥ 
बेतचन्दनं, क्रौ,(श्वे तं चन्दनम् ।) शक्तचन्दनम्। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ अस्य पर्य्यायगुणौ चन्दन- 
शब्दे द्ररव्यौ ॥ 

इति तेन पुरा भौर मर्ग्थादा स्थापिता बलात् [ष्व तचिङ्ञो, स्तो, (श्वं ता चिक्ञौ । ) शाकभेदः । 
उदहालकस्य पुच्तेण धममपा वै श्वेतकेतुना ॥*) 

श्वेतकेशः, पु, ( श्वेताः केशा यस्प्ात् । ) रक्त- 
शिगरुः। इति जटाधरः ॥ (श्वेतः केशः! ) 
शुक्तकचञ्च ॥ 

श्वेतकोलः, पु, (श्वेतः कोलः क्रोडदेभो यस्य ।) 
शफरमस्छयः । इति विकाग्डशओेष. ॥ 

ष्वेतख्खदिरः, यु" (खेत: खदिरः ।) ह 
तत्पर्यायः) कदरःर श्वेतसारः३ कामकः 8। 
कुलकण्टकः ५ सोमघारः € सोमहच्चः ७ 
सोमवश्कः ८ पथिद्रुम: € । श्रम्य गुशाः। 
तिक्तत्वम् । कषायत्वम् । कटुत्वम् । उच्छत्वम् । 
कण्डतिभूतकुष्टकफवातत्रणना शत्व । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ पुस्तकान्तरे कार्मुकखयाने 
कामुकः कुजकण्ट्कस्थाने कुष्टकण्ठकः इति 
पाठः ॥ * ॥ अन्यच्च || 

“खदिरः श्रेतसारोऽन्यः कदरः सोमवल्कलः । 
कदरो विगदोव्रष्यो मुखरोमकफास्रजित् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

तत्पर्व्थायः। वास्तुको २ सुपथ्यारे ्वत- 
चिक्ञिका ४ सितचिज्ञो ५ उपचिज्ञोई ज्वरघ्नो 
७ चुद्रवास्तुकौ ८ । अस्या गुणाः । 
“शवे तचिज्ञौ चुमधुरा चारा च शिशिराच 

। सा। 
विदोषशमनो पच्या ज्वरदोषविनाशिनो ॥” 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
ष्वेतच्छदः, पु, (ष्व तः च्छदो यस्य ।) हंसः । इति 
इलायुधः ॥ गन्धपत्रः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
बाबु तुलसौ इति भाषा ॥ 

श्ये तजौरकः, पु, (शखेतोजोरकः।) गौर 
ज्ोरकः । इति राजनिर्घण्टः ॥ ; 
बे तट कं,्गो,(्वं तं टङ्कम् ।) श्वं तटङ्णम् । 
इति राजनिघर्टः ॥ 

श्व तट ङ्शं क्रो, (श्वं तं टङ्गणम् ।) चार विशेषः । 
सादा सोहागा इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
श्वं तटङ्कम् २ लोहि सिन्धुकरम् ४ सिन्धु. 
मालतौतीरसम्धवम् ६ शिवम् 9 द्रावकरम् र 

श्वे तधा 
शोतक्चारम् < टङ्कणम् १० । भरस्य गुणाः । 
जिग्धत्वम् । कटुत्वम् । उष्णत्वम् । कफवाताम- 
्षयण्वासविश्वकासमलनाशित्वञ्च | इति राज 
निधे्ः ॥ 

ष्व तदूरव्वा, स्तो, (ग्व ता टू्न्वा ।) शक्तटूर््वा । तत्- 
पर्व्यायः । गोलमोौ २ सिताख्या ३. चर्डा ४ 
भद्रा ५ भार्गवो & दुरा ऽ गौरौ ८ विघ्न - 
शानकान्ता < अनन्ता १० श्वे ता ११ दिव्या१३ 
श्व तकाण्डा १३ प्रच ण्डा १४ सहसखवो्या १५ 
सहस्रकार्डा १६ सदखपर्व्वा १० सुरवनह्नभा१८ 
शमा १९ सुपर्वा २० सितच्छदा २१ खच्छारर 
कच्छान्तरुहा२२। च्रस्या गुणाः । अतिशिशि- 
रत्वम् । मधुरत्वम् । वान्तिपित्तामातिसार- 
कासदाहटढषानाशिित्वम्। रुच्यत्वञ्च ¦ इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

श्व तदिप, पु, ( श्लेतः शक्तो दिपः। ) इन्द्र 
इस्तो । इति विकार्डशेषः ॥ शुक्तगजञच ॥ 

ष्व तहोपः,पु क्तो, (श्व तो हौपः ।) चन्द्रदोपः। 
स च वैकुरण्ाख्यविष्णुधाम । यथा,- 
“श्व तदोपं गतवति त्वयि दष्टं तदौश्वरम् । 
तत्र इायमभरत् प्रश्रस्त्व मां यमनुष्च्छसि ॥* 

इति योमागवते १.स्कन्धे ८७ अध्यायः ॥ 
अपिच) | 
“एकद। ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारदं सुनिम्। 
पञ्धटन् रावणो लो कान् द्धा नतवात्रवीइचः ॥ 
भगवन् ! ब्रूहि मे युं कुच सन्ति महाबलाः । 
योदमिच्छामि बलिभिस्व' जानासि जगच्चयम्४ 
सुनिर्ध्यालवा तु सुचिरं खं तद्दोपनिवासिनः 
महाबला महा कायास्त च याहि महामते ॥ 
विष्णुपरूजारता ये वे विष्णुना निहता घै । 
त ण्व तत्र संजाता अजेया सुरासुर: ॥ 
शला तद्रावणो वेगान्मन्विभिः पुष्पकेण तान् । 
यादुकामः समागत्य श्वं तद्दौपसमोपतः ॥ 
तब््मभादततेजस्कं पुष्यकं नाचलत्ततः । 
त्यक्ता विमानं प्रययौ मन्दिणश्च दशाननः ॥ 
प्रविशब्रे व तहौपं टतो इस्त न योषिता । 
पृष्टश्च त्वं कुतः कोऽसि प्रं षितः केन वा वद ॥ 
इत्युक्तो लोलया स्वोभिहंसन्तोभिः पुनः पुनः॥ 
कच्छरादस्तादिनिगभर स्तासां स्नोणां दशाननः॥ 
अआञ्चयमतुल लब्धः चिन्तयामास दुरति; । 
विष्णुना नदतो यामि वेकुणठमिति निचितः॥ 
मयि विष्शुर्यया कुप्ये त्तथा काय्यं करोम्यहम् ॥ 
इति निधित्य वदं जहार विपिनेऽसुरः। 
ज्ञात्वैव परमात्मानं स जह्ारावनोसुताम् ॥” 
इति ओरौब्रह्मार्डपुराधे ओरोमदध्यासरामायद्े 
उत्तरकाण्ड ४ अध्यायः ॥ अन्यच्च | 
“श्व तां गङ्गां नरः ज्ञात्वा यः पश्येत् खडत- 

। माधवम् । 
मन्साक्तं माधवञ्चेव श्व तदोपं स गच्छति ॥ 

इति तोधचिन्तामणिः ॥ 
वे तधातुः पु, (श्व तो धातुः) खटिका । इति 
राजनिधेष्टः ॥ शुक्तवणं ध तुद्रव्य्च ॥ 



श्वे तपु 

श्वेतधामा, [न्] पु, (श्वेतं धाम किरणं यस्य |) 
चन्द्रः । कपू रः । समुद्रफेनः । इति भेदिनी ॥ 

श्व तनोलः, पु, (श्व तो नोल । वर्णो वर्णे नेति 
समासः ।) मेघः । इति शब्दरब्रावलो ॥ शुक्त- 
नौोलवणं ख ॥ 

श्व तपः, पु, (श्व तं पत्रं पक्लो यस्य ।) हसः । 

इति श तपव्ररथब्दार्थदर्शनात् । शक्ञपशे, 
क्ौ॥ । 

श्वे तपत्ररधः, पु, श्ल तपत्रो हंसो रथो वाहनं 
यस्व । ब्रह्मा । इति शब्दमाला ॥ 

श्लःतपद्च जौ, तं क्तं पद्मम् | 
तत्पर्यायः । सितालम्२ पुर्डरोकम् २ श्व त- 
वारिजम् ४ इरिनेत्रम् ५ शरत्यञ्नम् ६ शार 
दम् ७ शम्भू व्नभम् ८ । अस्य गुणाः । डिम- 
त्वम्। तिक्षल्म्। मधुरत्वम्। पित्तदाहाखभ्नम- 
दोषपिपाखःनाशित्वच्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

श्त तपण, स्रो, ( श्व तानि पर्णानि यस्वा: । ) 
वारिपर्णो। इति रत्नमाला ॥ पाना इति 
भाषा ॥ (भद्राश्डवरषैस्य पवतविेषे, पु" । यधा, 
माकण्डेये । ५९ । ४। 
पूर्वेण यत् खितं वषं भद्राश्व तन्निवोध मे। 
शं तपर्थख नोलख रीवालखाचलोत्तमः। 

१८२ 
भ्व तव 

श्वेतपुष्पिका, स्तौ, ( श्व तं पुष्य यस्याः। ततः 
स्वार्थे कन् । टापि अत इत्वम् । ) पुव्रदाव्रौ । 
महाशणयुष्पिका । इति राजनिघर्टः ॥ 

ग्ल तप्रसूनकः, पु, ( व तानि प्रसूनानि यस्य । 
कप् । ठच्तविशेषः । यथा,-- 
“तिक्तः शाकतसः सेतुहत्तः षे तप्रसनकः ।” 

इति शब्दमाला ॥ 
शक्त पुष्ययुक्त, ति ॥ 
श्व तहृहतो, स्त्रो, ( ण्व ता बुतौ । ) शुक्तन्चुद्र- 
वार्ताको । तत्पर्य्यायः । ख ता २ श्वं तमहो 
रिकारे श्वे तसिंहो ख तफला५ श्वे तवार्ता- 
किनौो ६ । अस्या गुणाः । 
“विज्ञ या श्वे तृतौ वातन्े्षविनाशिनो । 
रव्या व्यच्ननयोगेन नानानेवामयापडा ॥” 

इति राजनिर्घरडः ॥ 
श्व तभण्डा, स्त्रो, (श्व ता भण्डा।/ खं तापरा- 
जिता। इति रन्नमाला ॥ 
ब मन्दारकः, पु, (श्व तो मन्दारकः । ) ठत्त- 
विशेषः। श्वत आक इति इडन्दो भाषा॥ 
तत्पर्य्यायः । पृष्वौकुरुवकः २ दोर्घायुष्यः ३ 
सितालकंः ४ दौर्घालकंः ५ सिताद्यः ६। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

कौरच्नः पणथालाग्रः पञ्चते तु कुलाचलाः॥”) (ष्ञं तमरितचं, क्ली, (भ्ल तं मरिचमिव ।) शोभा- 

श्व तपर्णासः,यु , (भ्व तः पर्णासः ।) खं ततुलसो । 
यथधा- 

"अञ्जकः श्व तप्णासो गन्धपचः कुठेरकः ॥” 
दूति रन्नमाला ॥ 

श्ल तपाटला,स्नो, (श्व ता पाटला!) शक्तपाटलाः 
इच्च: । इति जटाधरः ॥ 

श्व तपिङ्कः, यु., ( देहेन श्व तः जटया पिङ्ग । 
वर्णो वर्शेनति समाखः। ) सिंहः । इति इम- 
चन्द्रः ॥ 

श्वे तपङ्लः, पु, ( खेतः पिङ्गगलख् । ) सिंहः । 

इति त्रिका श्डशेषः॥ शुक्तकपिलवणवुक्ते, वि॥ 
(महादेवः \ यथा, महाभारते । १३।१७। 

१२६ ॥ 

नबोजम् । इत्यमरः ॥ शक्तम रिचच्च ॥ 
बे तमालः, पु, (श्ल ता शक्रवणा माला यस्य ।) 
मेघः। धूमः। इति विश्वः ॥ मेदिनोशब्द- 
रत्रावल्योः खतमाल इति पाठः॥ 

श्वे तरक्तः, पु, ( श्वे तो रक्ष । ) पाटलव्ं; । 
इत्यमरः॥ गोलावौ रङ इति भाषा ॥ 

¶्वं तरच्नं, क्तौ, (ष्व तं सिताश्व रञ्चयतोति । 
रच + स्यः ।) सोसकम् । इति केचित् ॥ 

श्व तरथः, पुं, (श्वं तो रथो यस्य । ) शक्रः । 
इति शब्दरन्रावलो ॥ शक्रवणंस्यन्टनख्च ॥ 

ष्व तराजो, स्तौ, ( श्वं तेन वंन राजते इति । 
राज + अच् । गौरादित्वात् डगेष् ।) चचेष्डा। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

“माप्रसादो दमनः तर. डा श्वं तपिङ्गलः ५”) तरोचिः, [स्] पुं, (श्व तं रोचियंस्य ।) चन्द्रः। 
श्वे पिङ्गलकः, पु, (शवर पङ्गल + खां कन्।) 
सिंहः । इति शब्दमाला ॥ 

श तपिण्डोतकः, पु, (श्व तः शक्रः पिण्डोतकः।) 
 महापिष्डोतसः। इति राजनिघयटः ॥ 
॥ भ्ठ तयुष्यः, पु, (श्वेतानि पुष्याणि यस्य ।) सिन्धु 
 वारढच्चः। इति जटाधरः राजनिघर्टश्च ॥ 

( श्वे तं पुष्यम् । ) शक्तकु सुभे, क्तौ । ( यथा, 
सुशुते! १।११। 
“श्वं तपुष्य-र्तापुव्य-खडसर जुह्यात् ॥*) 

श्वं तपुष्यकः, यु, (श्वेतानि पुष्पाणि यस्य । कप्)) 
करवोरह त्तः । इति राजनिघंण्टः ॥ शक्रपुष्य- 
युक्तं, वि ॥ 

बं तपुष्या, स्न, (शेतं पुष्य यस्याः) घोषातकौ। 
श्ल तघोष। इति भाषा । इति रत्नमाला । 
नागदन्तो । खगीर्व्वारुः ! इति राजञनिर्थग्ठः ॥ 

३९५९१ 

इति इलायुधः । 
श्वे तरोडितः, पुं, (पुष्येण श्वं तः फलेन लोहितः 
लस्य रः ।) हच्चविथेषः। श्वत रोड इति 
डन्दो भाषा। तत्पय्यौयः। सितयुष्यः २ 
सिताह्वयः २ सिताङ्गः ४ शक्तरोडितः ४ 
लद्छोवान् ६ जनवज्ञभः 9 । भस्य गुणाः । 
कटुत्वम् । चिग्धत्वम् । कषायत्वम् । सुशो 
तलत्वम्। छमिदोषत्रणगीइरक्षनेब्रामयनाथि- 
त्वञ्च । इति राजनिघंण्टः ॥ 

ष्व तलोध्रःपु, (श्व तो लोध्रः) ) पटो कालोघ् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

श्वं तवच, सौ, ( श्वं ता वचां । ) अतिविषा । 
श कवचा । साद वच् इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
मेध्या २ कड् मन्था ३ प ४ तेच 
गन्धा ५ हेमक्तौ ६ मङ्स्था 2 भस्या शुाः। 

प्रवे तशि 
| । मतिभेधायुःसखहिदत्वम् । 

कफनाशित्वञ्च । इति राजनिघंर्टः ॥ अन्यच । 
“पारसौकवचा शक्ता प्रोक्ता हेमवतोति सा । 
हेवल्युदिता तदच्छलं इन्ति विशेषतः ॥” 
तदत् वचावत । इति भावप्रकाशः ॥ 
बे :, पु, (शेतं वल्कलं यस्य ।) उड्ग्बर- 
उत्तः । इति जटाधरः ॥ शक्तल्यक् च ॥ 
बेतवाजो, [न्], (श्वेतो वाजौ घोटको यख्य ।) 
चन्द्रः। इति हेमचन्द्रः ॥ अक्लनः इति 
जटाधरः ॥ शक्तघोटकखच ॥ 
बेतवासाः, [स्] पु", श्वेतं वासो यस्य ) शक- 
वस््रधारिसद्यासो । इति हलायुधः ॥ परिहत 
शक्ञव सने, ति ॥ 
बेतवाः, [इ] यु, (भ्ेतेन वाहनेन उद्यते इति 
वड + णिः ।) इन्द्रः । इति मुग्धबोघव्याक- 
रणम् ॥ 

1हःःपु,(ष्वे त: शक्तो वादो घोटको यस्य ।) 
अर्लुनः । इन्द्रः । इति केचित् ॥ 
7 तवादइनः; यु, (ड तं वौडनं यस्य ।) चन्द्रः । 
अर्ज्युनः । इति मेदिनो ॥ (यथा, महाभारते 
४।४२।११५। 
“श्रो ताः काञ्चनसन्नाहा रये युज्यन्ति मे इयाः । 
संग्रामे युध्यमानस्य तेनाहं श्वं तबाहनः ॥*) 
मकरः । इति शब्दरब्रावलो ॥ ( राजाधि- 
देवस्य पुच्चः। स तु विदूरथस्य पौच्चः । यथा, 
इरिवंशे । ३८।२। 
“राजाधिदेवः शूर विदूरथसुतोऽभवत् । 
राजाधिदेवपुच्चास्तु जच्जिरे वोयवत्तराः। 
दत्तातिश्त्तौ बलिनौ पानश्डः श्व तवाहइनः ॥") 

श्व तवाद्धो,[न्]प्, (श्वे तवाहः श्व तचोटकोऽस्या- 
स्तोति। इनिः ।)भच्लुनः। इति 
बे तवुद्का, स्तो, (श्व ता बुद्धा ।) वनतिक्ता। 
यथा, - 
श्व तवुद्का कपोतस्ु ब्रनतिक्ञा वि्पिंणौ । 

शङ्किनो चाकचिच्चा च गिरिजा धृसरच्छछद! \* 
इति रनमाला ॥ 

बे तक्षः, पु, ( श्वेतो हत्त: । ) वङ्शठचः। 
इति राजनिंण्टः ॥ शक्ततरुख » 
7 तशरपुहग, सनो, ( श्वे ता शरयुद्ा । ) दधः 
विशेषः। श्वत शरफो का इति इडिन्दो भाषा} 
तत्पर्य्यायः । सितश्यायका २ सितयुष्ा २ श्वत- 
युद्धा ४ शभ्युङ्घा५। अस्या गुखाः । कषटत्वम् । 
उष्णत्वम् । छमिवातरुजापडत्वम् । गुष्वव्ध- 
त्वच्च इति राजनिर्घण्टः ॥ 

ष्व तथिग्:, घु, (श्वं तः शक्तः शिग्र: \) शक्त" 
शोभाच्ञनः। सादा शजिना इति भाष्रा। 
तत्पर्य्यायः । सुतौच्छः २ भुखमभङ्कः ३ शित्त 
श्यः 8 शम्भल: ५ श्वं तमरिखः ६ रोचनः 9 

मधशिग्र कः ८। भरस्य गुशाः। कटुन्वम् । 

वौूछत्दम् ¦ भोका निलाङ्गव्यथासुख ज।द्यनाभि- 

त्वम् \ रच्यत्वम् । दोपनल्वच्च । इति रान- 
ज्रवष्छः ॥ 



प्रवे ताक: 
“जिगर, वल्कलपव्राणां सुरसः परमात्तिह्त् | 
च्ष्यं शिग्र जं बोजं तोचणोष्ण विषनाशनम् । 
श्रउ्यं कफवातन्न तन्नस्येन शिरोऽर्तितुत् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
श्वे तशिंशपा, सनौ, ( शेता शिंशपा । ) शुक्त- 
शिंशपाहक्तः। तत्पर्य्यायेः। शवे तपता २ 
उखं तचिक्लिका ३ । भरस्या गुणाः । तिक्तत्वम् । 
शिशिरत्वम्। पित्तदाहइनाथित्श्च । इति 
राजनि ण्ट; ॥ 

श्वं तशुङ्गः, पु, (श्ल ता शुङ्गा यस्य ।) यवः । 
जटाधरः ॥ शक्तशुङ्गायुक्, वि ॥ 

श्वं तशूरणः, ष. (श्वे तः शूरः) वनशूरणः । 
इति राजनिघेर्टः ॥ 

श्वे तसपः, पु, वरुणदठकल्ः। इति जटाधरः ॥ 
(श्वेतः सपः ।) शक्वर््पाडि्च ॥ 

श्व तसारः, पु, (डतः सारो यस्य ।) खदिरः । 
इति जटाधरः ॥ 

शख तसुरसा, सनो, (श्वेता सुरसा ।) शक्रथेफा- 
लिका। इत्यमरः ॥ 

श्व तस्मन्दा, स्त्रो, अपराजिता । 
निर्टः ॥ 

श्ल तयः, पु, (श्वे तो इयः ।) इन्द्राश्वः। इति 
विकाण्डशेषः ॥ (ष्व तो हयो यस्य ।) भर्व्लुनः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, महाभारते ।७।२७।३ 
“ततः श्व तहयः छष्णमव्रवोदजितच्नयः। 
एष मां ्ाठभिः सादं सुर्ाद्यतेऽच्् त!॥) 
इन्द्रः । शुक्तवणंघोट कञ्च ॥ 

ग्वं तदस्तो, [न्] पु, (श्वेतो इस्त ।) रेरावतः । 
इति भूरिप्रयोगः ॥ शुक्तगजख ॥ 

श्व ता.स्नो,वराटिका । काष्ठपाटला । शङ्किनी । 
इति मेदिनो ॥ अतिविषा । इति रत्रमाएला ॥ 
अपराजिता । श बृहतो । श्व तकर्टकारौ । 
पाषाणभेदो । भिलावल्कला । भ्त तद्वव । 
वंशरोचना । स्फटो । शकरा । हच्चमेदः । 
केना इति कचं इति च इन्दौ भाषा । तत्- 
पर्व्यायः + ङ्रिकापत्रौ २ पव्वं मूला २ अवि- 
परिया ४। भस्या गुयाः। अतिमधुरत्वम् । 
शोतलत्वम्। स्तन्धद। ढत्वम् । रुचिकारित्वचच। 
इति राजनिर्घं्टः ॥ 

श्व ताव्रिहठत्, सनौ, शक्तव्रिहता । सादा तेउड 
इति भाषा । तत्पर्य्यायः । चिभण्डोर चिठतारे 
विषुटा ४ सर्व्वानुभूतो ५ सरला & निभो- 
त्तरा ऽ रेचनो ८। भ्रस्या गुणाः । रेचनत्वम्। 
स्वा दुत्वम् । उष्णत्वम् । ससर पित्तज्चर श्े्- 
पित्तयोथोदरनाशित्वम् । सुत्ततच्च । इति भाव 
प्रकाशः । 
खतान्िः-स्ो, छु पविशेषः। तत्पर्य्यायः! अज्िका 
२ पिष्टोडो ३ पिष्छिका ४। अस्या गुणाः । 
मधुरत्वम् । ह च्यत्वम् । पित्तनागित्वम् । बल- 
दातवच्च । इति राजनिर्घरटः ॥ 

श्व ताकः,पुः (ष्व तः शुक्रवर्षः भ्रकंः।) शुक्ताक- 
ठच्च; । सादा भ्राकन्द इति भाषा। तत्म- 

इति राज- 

१८8 
ष 

यायः । तपनः २ श्वेतः ३ प्रतापः ४ सिता 
क्कः ५ शकरापुष्यः & हत्तमक्गिका ७ । भरस्य 
गुणाः । कटुत्वम् । तिक्ञत्वम् । उष्णत्वम् । 
मलगोधनकारकत्वम्। मूत्रकच्छासथोफा्ति- 
व्रणदोष विनाशनत्वञ्च । इति राजनिघंरटः ॥ 

ष्व तावरः, पु, ( श्वे तं शुक्तवशमाणोतोति । 
आह +भच्।) सितावरशाकः। इति राज- 
निर्घण्टः ॥ 

ष्ठे ताद्वा, सनो, (श्ल ता आह्वा यस्याः) सित- 
पाटला । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

ष्व तेचतुः,पु , (श्व त इतः ।) शक्तवः । सादा 
राक् इति भाषा । तत्पव्ायः। सितेत्तः २ 
कोष्ठं चः २ वंशपत्रकः ४ सुवेशः ५ -पार्डु- 
रेक्तुः ६ । भ्रस्य गुणाः । कठिनत्वम् । सच्- 
त्म् । गुरुूतम् । कफम् त्रकारित्वम् । दौपन- 
त्वम् । पित्तद!इनाशित्वम् । विपाके कोष्णल- 
तञ्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

श्व तोदरः, पु, ( श्व तं उदरं यस्य । ) कुवैरः । 
इति विकार्डशेषः ॥ (दर्व्वीकरसर्पाणामन्य- 
| । यथा, सुशुते कल्यस्छाने ४ अध्याये । 
“बं दोदरो महाशिरा अलगर्दो अाशोविष 
इति ॥") शुक्तवणजठरञ्च ॥ 
7 त्र, को, श्वित्रम् । इत्यमरटौका । 

ष्व तोदो, स्त्रो, (ष्व तवाइ +ङष्।) इन्द्राय 
इति मुग्धबोधव्याकर णम् ॥ | 

भ्वोवसोयसं, क्तो, (वसुशब्दः प्रशस्तवाचौ तत 
ईैयसनि वसोयः। श्वः शब्द् उत्तरपदाथे- 
प्रथंसामाभोविंषयतामाह । मयुरव्य सकादि- 

इति भ्रच्।) कल्याणम् । यथा,-- 
“शः खेयसं शुभशिवे कल्याणं श्खोवसोयसं 

खयः) 

चेमं भावुकभविककुशलमङ्गलभद्रेमद्रश- 
स्तानि॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
तदति, वि ॥ 

ष 

ष, मृह न्यषकारः। स तु एकपच्चाशदर्शान्तगत- 
सप्तचत्वारिं शदर्थः। चतुखि शदग्नान्त- 
गते कविंशत्तमव्यच्नञ्च । अस्याचारणख्थानं 
मूरा । इति व्याकरणम् ॥ ( यथा, शिक्ता- 
याम् । १७। 
स्यम न्या ऋटुरसा दन्त्या लुतुलसाः 

स्मृताः ॥*) 
तत्पर्य्यायः । 

“षः शतो १ वासुदेवश्च र 
पौतारे प्राज्ञा ४ विनायकः ५। 
परमेष्ठो ६ वामबाडइः 9 
शरेष्ठो ८ गभंषिसोचनः < ॥ 

त्वात् सभासः । “वसो वसोयःखेयसः ।*५।४।८० 

षष 

लम्बोदरो १० यमौजेशः ११ 
कामधुक् १२ कामधूमकः १३। 
सोः ६४ उश्रा १५ हषो १६ लष्जा१७ 
मस्द्धच्छः १८ प्रियः १९ शिवः २०॥ 
सूर्यात्मा २९ जठरः २२ कोषधी २३ 
मत्ता २४ वक्लो २५ विदारिणी २६। 
कलकण्ठो २७ मध्यभिन्ना २८ 
युद्चाका २८ मलपूः २० शिरः २१ ॥* 

इति तन््म् ॥५॥ 
श्रपिच। 
“षक्षारः श्वत श्राख्यातो मूशचैन्यों हषसंञ्नकः। 
पित्तं शक्तिञ्च माया च महायोनिः खबिन्दु- 

मत् ॥” 
इति मन्त्राभिधानम् ॥ 

श्रम्य खरूपं यथा,-- $ 
"षकारं णु चाव्वेङ्गि ! ् र्टकोशमयं सदा। 
रक्तचन्द्रप्रतोकाशं सयं परमङकुण्डलो ॥ 
चतुवगंमयं वणे सुधानिरश्धितविग्रहम् । 
पञ्चदेवमयं वणे पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 
रजःसत्ततमोयुक्त विश्क्तिसहितं सदा । 
विबिन्दुसहितं वणं भाादित्छसंयुतम् 
सर्व्वदेवमयं वशे छदि भावय पार्व्व ति ॥" 

इति कामधेल॒तन्तम् ॥ 
शरस्य लेखनप्रकारो यथा,.-- 
“चतुष्कोणालमिका रेखा वामदक्तिणतः क्रमात् 
वद्कोन्द्रविष्णवस्तासु तिन्ति क्रमतः सदा ॥ 
ऊङमावरा शक्तिरूपा महालच्मोसमा स,ता। 
मावा मध्यगतायातु वाग्देवो सा परा 

। स्मता ॥ 
अस्य ध्यानं यधा,-- 
““चतुर्भुजां चकोराच्ीं चारुचन्दनचर्िताम् । 
शुक्तवण तिनयनां वरद।च्च शचिस्मिताम् ॥ 
-रत्रालङ्रभूषाव्यां ख तमा ल्योपशोभिताम् । 
देव न्दे रभिवन्द्यां सेवितां मोक्तकाङ्किभिः ॥ 
एवं ध्यात्वा षकांरन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ 

ति च वर्णोदारतन्तम् ¢ 
व । यथा, कविकल्पद्रुमे । 
“चिः कुटादिः षः कदङ्वान् चो जक्षादो र 

वैदिकः ॥” 
“श्राख्यातिकस्याङ्ोऽप्रास्यये करदिति विशे- 
षम् । समते तूभयत्र ङ एव । ड जौ ष पच 
पाक । भोषिचिन्तोति पचा ।* इति तटौका॥) 
¦, यु, कचः! इति मेदिनो ॥ मानवः । सब्वेः। 
ओष्ठः । गरभविमोचनः। इति कञ्िदेकाक्तर- 
कोषः ॥ 

षः, ति, विन्नः खेष्ठः। इति मेदिनो ॥ 
„म ए संहतौ । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा०- 

पर*-खक ०-सेट् । ) म, सिषगयिषति! प, 
असगोत् । इति दुर्गादासः ॥ 
,न हिस । ¶ति कविकल्पद्रुम: ॥ (खा ०-पर 

सक०-येर् ।) न, सत्नोति । भसोषघत् । इति 
द्गौदाखः # 
ह १ 
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षच, सथ्वन्धे। इति कविकल्पदुम: ॥ (म्बा ° -पर ० 
सक° सेट् ।) सचति । इति दुर्गादासः ॥ 

खच, ङ सेचने । इति कविकश्पदुमः ॥ (भ्वा०- 
श्राक०-सक०-सेट् ।) ङ, सचते जलं मेघः । 
इति दुर्गादासः ॥ 

षट, अंशके । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा ० -पर ०- 
अका०- सेट् ।) श्रंशके श्रवयवे। सटति पटः 
अवयवो स्ञादित्यर्थः । इति दुगौदासः ॥ 

घट्, [ध] वि, संख्याविशेषः। छ्य इति भाषा । 
तदाचकानि यथा, । वच्कोशः १ विशरो- 
नेवम् २ त्की: ३ रङ्गम् ४ दर्शनम् ५ चक्रा 
त्ती ६ कार्तिकेयमुखम् ७ गुणः ८ रसः < 
ऋतुः १० उ्वरवाडः ११ रूपम् १२। इति 
कविकल्पलता ॥ 
घटक, [न्] क्ल, ( षटप्रकारं कम्प । ) षट्- 
प्रकारशान््यादिकमय । यथा, शारदाथाम्। 
^अधाभिघास्ये तन्तेऽस्मिन् सम्यक् षटकग्य- 

लक्षणम् । 
खव्य'तन््ातु सारेण प्रयोगः फलसिदिदः ॥ 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद षोच्ाटने ततः । 
भारणान्तानि शंसन्ति षट् कग््रौणि मनोषिणः॥ 
रोगक्लत्या ग्रहादौनां निराशः शान्तिरोरिता। 
वश्यं जनानां सव्व'षां विधेथत्वसुदौ रितम् ॥ 
प्रहत्तिरोधः सव्व 'घां स्तम्भनं तदुदाहृतम् । 
च्िग्धानां क्ते शजननं मिथो विहं षणं मतम् ॥ 
खच्चाटनं खदेशादेभ्नं शनं परिकौोत्तितम् । 
प्राणिनां प्रणद्रणं मारणं तदुदाहृतम् ॥ 
सख्लदेवतादिकालादोन् ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् 
इतिर्वाणो रमा ज्येष्ठा दुमा कालो यथाक्रमम्। 
षट॒कमटेवताः प्रोक्ताः कर्द ताः प्रपूजयेत्॥ 
दैचन्दरनद्रनिक् तिवाुग्नौनान्दिशो मताः। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकादशकं क्रमात् ॥ 
ऋतवः स्यव्वं सन्ताद्याः अ्रहोरातरं दिने दिने । 
वस्न्तग्रोमवर्षाख्यशरद्ं मन्तरेशिराः ॥ 
यद्य; 
“श्रहैरात्र शरत्कालो हेमन्तञच प्रभातकः 1 
प्रर््बाह्वश्च वसन्तः स्यात् मध्याद्को ग्रो एव च॥ 
प्राह रूपोऽपराह्ः स्यात् प्रदोषः शिशिरः 

स्मृतः ॥" 
श्रधवा,-- 
“ऊषोयोगे च हेमन्तः प्रभाते शििरागमः। 
श्रहरां वसन्तः स्यात् ग्रोश्नो मध्यन्दिनागमे। 
तुखथयामे च वर्वाख्यः शरदस्तं गते रवौ ॥*५॥ 
अध कालनियमः । 

“मन्तः शान्तिके प्रोक्तो व्रसन्त्ते वश्यकन्म णि । 
शिशिरं स्त्भने प्रोक्तो विदेषे मो एव च । 
प्राहडचचाटने न्न या यरन्मारशकर्मणि ॥०५॥ 
अथ तिथिनियमः। 
प्रच्चमो च हितोया च ढतोया सपमी तथा। 

वुधेज्यवारसंयुक्ता विन्य हंषकर्मणि॥ 
क्रणा। चतुंथो तददष्टमो मन्दवारकाः । 

ओोतांशसलिलत्तौणीव्योमवायु हविरभृजाम् । 

उच्ाटने तिथिः शस्ता प्रदोषे च विशेषतः ॥ 

ण 47 
गटडधूमस्िकटुकं विब्रा्टकभितौरितम् ॥ 

श्ट्प 
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चतुर्हश्यष्टमो क्ष्णा श्रमावास्या तरेव च। 
मन्दभौमदिनोपैता शस्ता मारणकम्परखि ॥ 
बधचन्द्रदिनोपेता पञ्चमो दशमो तथा । 
पौणेमासौ तु विन्नया तिथिः स्तम्भनकग्यणि॥ 
शभग्रहोदथे कुर्य्यात् शुभानि च शुभोदये । 
रौद्रकप्राखि रिक्राकं खत्युयोगे च मारणम् 
जपेत् पूव्वं मुखो वण्ये दचिणश्चाभिचारके । 
पश्चिमे स्तम्भनं विद्यात् उत्तरे शान्तिकं भवेत्॥ 
भाकषेणमथाम्ने यै नें तै मारणं तथा । 
खच्ाटनन्तु वायव्ये एेभान्यां मोक्षदायकम् ॥*॥ 
अधाभिचारे कार्य्या च दचिणाश्चवना महो । 
वसनं लोहितं प्रोक्तं उष्णोषं लोदितं खम तम् ॥ 
भूषणं लौ डदरव्येण वामेन पूजनादिकम्। 
नरल्नायुविशेषेण मारणे रञ्न् रौरिता 
खतस्य युदशृन्यस्य दन्तस्य गहेभस्य वा। 
छत्वात्तमालां जप्तव्यं शच णां वधमिच्छता ॥ 
भग्नेभदन्तमणिभिर्जपेदाकषकम्पणि । 
साध्यकेशसूत्रप्रोतस्तुरङ्दशदनोडइवेः। 
अ्र्तमालां समालोक्य विद षोचाटने जपेत् ॥* 
पञ्मात्तं खस्तिकं भूयो विकटं कुकटं पुनः। 
वष्व भद्रक मित्यादहरासनानि मनोषिणः ॥ 
पद्मासनन्तु संयोज्य जानूर्वोरन्तरे करौ । 
निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्ं कुक टासनम्॥ 
अन्यानि वक्तव्यानि ॥*॥ 
षरमद्राः क्रमतो न्याः पद्मपाशगदाह्नयाः। 

सुषलाशनिखङ्गाख्याः शान्तिकादिषु कमस ॥ 
जलं शान्तिविधौ शस्तं वश्ये वद्िरुदौरितः। 
स्तन्भने एथिवौ शस्ता वि व्योम कौत्तितम्॥ 
उच्चाटन स्म,तो वायुभेयोऽग्निर्रशे स्मृतः । 
तत्तद तोदधे सम्यक तत्तन्प्ण्डलसंयुतम्। 
तत्तत् कम्य विधातव्यं मन्विणा निखितामना॥* 

वणः स्यमीन्वनोजानि षटकग्यसु यथाक्रमम् ॥ 
ग्रन्यनच्च विदभश्च संपुटो रोधनं तथा । 
योगः पज्ञव इत्येते विन्यास्याः षटसु क्ख ॥ 
मन्चार्णान्तरितान् कुर्य्यात् साध्यवान् यथा- 

विधि। 
ग्रन्थनं तदिजानौयात् प्रशस्तं शान्तिकर्णि ॥ 
मन्ाणंइय मध्यस्तं साध्यानाम च्रं लिखेत् ॥ 
विदभं एष विज्ञ यो मन्तिभिव्वेश्यकमखि ॥ 
्आादावन्ते च मन्व स्यात्राश्नासौ संपुटः स्मृतः । 
एष स्यात् स्तम्भन शस्त इत्युक्तो मन्दवेदिभिः+॥ 
नार श्राद्यन्तमध्येषु मन्तः स्याद्रोधनं मतम् । 
विद्वेषणविधानेषु प्रशम्तमिदमोरितम् ॥ 
मन््स्यान्ते भवैन्नामयोगः प्रोश्चाटने मतः । 
रन्ते नान्नो भवेश्मन्तः पज्ञवो मारणे मतः ॥ 
सितरक्षपोतमियक्लष्णधृम्बाः प्रकौत्तिताः। 
वणतो मन्वसंप्रोक्घा देवताः षटसु कर्मसु ॥५॥ 
मन्वाशां लिखनद्रव्यं चन्दनं रोचनं निशा। 
ग्टहधुमविताङ्गगरौ मारणेऽषट विषाणि च ॥ 
श्येनामनिलोलपित्तानि स्त॒रकरसस्ततः। 

षट्कं 

देवताकालमुद्रादौन् सम्यक् ज्ञात्वा विचक्षणः 
षटकर्प्रारि प्रयुश्ञोत यथोक्तफलसिहये ॥* ॥ 
उच्वाटने वषट् प्रोक्तं छ फडन्तख्च मारणे । 
स्तम्भरने च नमः प्रोक्तं खाहा शान्तिकपौष्टिके । 
होमतपे णयोः साढा न्यासपूजनयो्त्र मः 
मन्ान्ते योजयेन्मन्ो जपकाले यथाखिति ॥" 
अस्यार्थः एतानि तत्तत्कगीणि जपकाले 
मन्वान्ते योजयित्वा मन्त्रं जपेत् । होमादिषु 
नायं नियमः । होम इति कञ्चित् तन्न । 
““श्रग्निकां जपेत् खहा नमः सर्व्वत्र चाने 
शान्तिपुशटिवश्द षाकर्घोच्िाटनमारणे ॥ 
सखाहा-खधा-वषट्-इच्च वौषट् फर् योजयेत् 

कमात् । 
वश्याकार्ष णसन्तापज्चरे स्वाहा प्रकोर्तिता ॥ 
क्रोधोपशमने शान्तौ प्रोतौ योज्यं नमो बुपैः। 

वौषट् सम्मोहनोदोपपुषटिसत्यच्रयेषु च ॥ 
इङ्ारं प्रोतिनाओे च मारणे च्छेदने तथा । 
उच्चाटने च विद षे वषट् पद क्लतौ ववद् । 
मन्तोदौपनकाषु लाभालाभे वषट् समत: ॥" 
दूति विशेषवचनादोमे नायं विधिः ॥ * ॥ 
शान्तिकादौ मन्तलिखनपव्रादिनियमस्तव्र एव 
“शान्तिके राजतं ताश््रं भूल्नपतच्च वश्यक । 
सर्व्वकार्यषु सौवणे क्र. स्यात् प्र तकर्पटम् ॥ 
चिगन्धं शान्तिके प्रोक्तं पञ्चगन्धन्तु वश्यके । 

सव्व कार्ययेऽटगन्धः स्यात् क्रे चाटविषाणिच 
शान्तिके लेखनो दूर्व्वां वश्यादौ शिखि 

पुच्छिका ॥ 
डेरा सर्व्वाणि कायाणिक्ररे स्यात् काक 

पुच्छिका ॥ 
ग्टहेषु शान्तिक स्यात् वश्यश्च चण्डिकाण्टे 
देवालये च सर्व्वाणि श्मशाने क्र. रकम च ॥*५॥ 

अथ भूतानामुदयः। 
“दर्डाकारा गतिभूतेः पुटयोरुभयोरपि । 
तोयस्य पावकस्योदं गतिस्तिय॑क् नभखतः ॥ 
गतिर्व्योश्नो भवेन्मध्यं मूतानासुदयः स्म.तः। 
धरथेरुदये कुवात् स्तननं वश्यमात्मवित् ॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं कम्य तोयस्य समये वसोः । 
मारणादौनि मरतो विपत्तो्चाटनादिके । 
च्छेडादिनाशने शस्तमुदये च विहायसः ॥**॥ 

अथ भूलानां मर्डलानि। 
“छन्त दिवस्तत् षड़् चिन्दुलाञ्छितं मातरिश्वनः 
जिकोणं खस्तिकोपेतं वज्क रर्दन्दुसं युतम् ५ 
अभ्भोजसम्भसो भूमेखतुरखं सवच्चकम् । 
तत्तद्न ससमामूनि मण्डलानि विदुबेधाः ॥ 
वर्शे; खे रच्ितान्याहः खछनामाहतान्यपि। 
स्मयं वियत् मरत् छष्णो रक्तोऽग्निविषदं पयः॥ 
पोड़ाभरतादिप्रयोगानन्तर कुलाशेषे । 
"एकल्ं जपेगऋन्त्र' ध्यानन्धाससमन्वितम् । 
प्रयोगदोषशान््यथंमां मरलार्थं कार्यम् । 
न चेत् फलश्च नाप्नोति देवताथापमाभ्र.यात् ॥* 
यत्त॒ । 
“न शस्तं मारणे क्वौ ङु ाचेददुतं जपेत् ¦” 



षट्क 
तत् प्रायधित्तपरम् ) इति तन्वसारः ॥ * ॥ 
योगाङ्गषटप्रकारक्रिया। तद्यथा,-- 
“धौतिवेस्तिस्तथा नेतिर्नौलिकौ वाटकस्तथा । 
कपालभातिञचैलानि षटकर््ाणि समाचरेत् ॥ 
अन्तधौ तिहृन्तधौँतिह् दौतिमलशोधनम् । 
घोत्य्तुरविधःः प्रोक्ञा घटं कुव्व न्ति नि्- 

लम् ॥ 
वातसारं वारिसारं वदङ्धिखारं बहिष्कृतम् । 
घटस्य निम्मलार्थाय अरन्तधौतिशतुर्विधा ॥*५॥ 
म्रयोगः। 
“काकचञुवास्यं न पिवेदायुं शनेः शनेः । 
चालयेददरं पश्चादत्म ना रेचयेत् शनैः ॥ 
वातसारं परं गोप्यं टेहनिरखलकारकम् । 
सव्वं रोगत्चयकरं देहानलविवर्हकम् ॥१॥ 
श्राकण्ठ पुरथेदारि वक्तेण च पिवेत् शनेः। 
चाल्येदुदरेैव चोदराद्रेचयेदधः॥ . 
वारिसारं परं धौतं देहनिग्लकारकम् । 
साधयेद्यः प्रयन्नं न देवद प्रपद्यते ॥२॥ 
नाभिग्रन्यि मेरुष्ठ' शतवारञ्च कारयेत्। 
उदरामयजां त्यक्ञा जठराग्नि विवर्हयेत् । 
वह्किसारमिदं धौतं योगिनां योगसिदिदम् ॥३॥ 
काकोमुद्रां साधयित्वा पुरयैदुदरं मरुत् । 
धारयेदडयामन्तु चालयेदधव्मना ॥ 
इदं धौतं प्ररं गोप्य न प्रकाश्यं कदाचन । 
नाभिमग्नजले खित्वा शक्तिनाडीं विसर्जयेत् ॥ 
कराभ्यां ्तालयेन्नाड़ं यावश्मलविसञ्जंनम् । 
तावत् प्र्ताच्य नाङोच्च उदरे वेशयेत् पुनः ॥ ̀ 
इटं प्र्षालनं गोप्य' देवानामपि दुक्लभम् । 
केवलं धौतिमात्रेण देवदेहो भवेत् भ्, वम् ॥ 
यामार्दधारणात् शक्ति यावत्र साधयेन्नरः । 
वदिष्कृतमइद्ौतिस्तावन्रैव न जायते ॥ ४ ॥ 
दन्तमूलं जिन्नामूलं रन्ध च कणं युभयोः । 
कपालरनपूः पञ्चते दन्तधौतिर्विधोयते । ॥५॥ 
प्रयोगः । 
“ख्डादिरेण रसेनाथ खत्तिकामिशच शदिभिः। 
मा्येदन्तमूलञ्च यावत् किल्विषमा हरेत् ॥ 
दन्तस्रूलं णरं धौतिर्योगिनां योगसाधने । 
नित्यं कुर्वत् प्रभाते च दन्तरक्षाय योगवित् ॥ 
दन्तमूलं धारणादिकार्यषु योगिनां यतः ।१। 
अथातः संप्रवच्यामि जिद्वाशोघनकास्णम् ॥ 
जरामरणरोगादि नाशयेत् दौ घंलम्बिका । 
लव्वनो मध्यमानामा ङ्ग लिचययोगतः ॥ 
वेशयेदलमध्यं तु मा्ैयिन्ञम्बिकामलम् । 
अने: शने र्ज्यित्वा कफदोषं निवारयेत् ॥ 
मान्लये्वनोतेन दोहयेच पुनः पुनः । 
तद्र लोयन्त्ेण घषयितवा पुनः पुनः ॥ 
नित्यं कर्ग्यात् प्रयत्ने न रवेरुदयक्षेऽस्तके । 
एव छते तु नित्ये च लम्बिका दौधैतां गता ॥२ 
तच्नयक्व्यकाेष माल्लंयेत् कथं रन्धृयोः। 

नादान्तरप्र काशनम् ॥३५४॥ 
ठदाङढेन दचेण माच्ये्ञालरन्धुकाम् । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारथेत् ॥ 

१८६ 
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नाडोनिन्पलतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते । 
निद्रान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने दिने५५ 
होति विविधां कात् द ण्डवज्जलवाससा । 
रग्भरादर्डं रिदण्डं वेत्रदण्डन्तयेव च ॥ 
मध्यं चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेत् शनेः । 
कफपित्तं तथा ज्लोदं रेचयेदूदेवत्ं ना । 
दर्डधौतिविधानेन द्रोगं नाशयेत् घ्र.वम् ॥” 
इरिदर्डं वटभ्ुरि ॥ १॥ ` 
“भोजनान्ते पिवेदारि भआाकण्ड' पूरितं सृधीः। 
ऊष्ट्टि चषणं छत्वा तज्जलं वमयेत् पुनः । 

षट्क 

पायं प्रकुव्यैखेत् सेदोषं निवारयेत् # 
न जायते वाद्वकञ्च उरो नेव प्रजायते ॥” 
इति घेरण्डसंहितायां षट् कम्पशोधनं प्रथमो- 
ऽध्यायः ॥ 

घटकग्र†,[न्] पु, (षट. कन्यमाणि यजनादौनि 
यख । यागादिभियुंतो ब्राह्मः । इत्यमरः ४ 
तथा च। 
“ईज्याध्ययनद्ानानि याजनाध्यायने तथा । 
प्रतिग्रह तेयुक्तः षट्कर्मा विप्र उच्यते ॥* 
षट् का्म्ाख्यस्य इति बड्रोहिः। इति भरतः ४ 

नित्यमभ्यासयोगोऽयं कफपित्तं निवारयेत् ॥२ , खलो, मेरवोविगेषः। यथा.-- 
चतुरङ्गलविस्तारं सच्मवस्तर' शने ग्रसेत् । 
पुनः प्रत्याहरेदेतत् प्रोच्यते धौतकम्मकम् ॥ 
गुल्मज्वरद्नोहकुष्ठ कफपित्तं विनश्यति । 
आरोग्यं बलपुषटिश्च भवेत्तस्य दिने दिने ॥ २॥ 
अपानक्र.रतां तावन्मलं यावन्न शोधयेत् । 
तस्मात् सव्व प्रयत्नेन मलग्नोधनमाचरेत् ॥ 
पोतमूलस्य दण्डेन मध्यमाह्कलिनापि वा । 
यनेन क्षालयैद्गुद्धं वारिणा च पुनः पुनः ॥ 
वारयेत् कोष्टकाटिन्यमामाजौणे निवारयेत् । 
कारणं कान्तिपुष्टगोश्च दोपनं वद्किम ण्डलम् ॥५॥ 
जलवस्तिः शष्कवस्तिवेस्तो च हिविधौ स्मतौ । 
जलवस्तिं जले कुयात् शष्कवस्तिं चिती सदा 
नाभिमग्नजले पायु न्यस्तनालोत्क टा सनम् । 
आकुञ्चनं प्रकाशच्च जलवस्तिं समाचरेत् ॥ 
प्रमेहच्च गदाव्े कर.रवायुं निवारयेत् । 
भवेत् खच्छन्ददेहञ्च कामदेवसमो भवेत् ॥* 
न्यस्तनालोत्कटासनं ऊर्इये इस्तं दत्ताः 
शारङ्गवदु दरं कुादित्यैः ।१। 
“वस्तिं पञ्चिमतानेन चालयित्वा शनेः शनेः। 
अश्विनोसुद्रया पायु भाङुश्चयेत् प्रकाशयेत् ॥ 
एवमभ्यासयोगेन कोष्ठदोषो न विद्यते । 
विवर्धैयेत् जाठराग्नि भामवातं विनाशयेत् ॥२ 
वितस्तिमानं सुच्छसूत्रं नाशानाले प्रवेशयेत्। 
सुखात्निगंमयेत् पञ्चात् प्रो्यते नेतिकमकम् ॥ 
साधनान्नेतिकर््रपि खेचरौ सिदहिमां्र यात्। 
कफदोषा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टि जायते ॥५# 
अमन्दवेगे तुन्दञ्च भ्नामयेदुभपाश्वयोः। 
सव्व रोगाब्रहन्तोड देहानलविवर्धनम् ॥* 

इति नौलिको ॥५॥ 
निमेषो षकं त्यक्रा खलब्यं निरोयेत् । 
यावद निपतति त्राटकं प्रोच्यते बुैः.॥ 
एवमभ्यासयोगेन याग्धवो जायते घ्र वम्। 
न जायते नेचरोगो दिव्यदषटिप्रदायकम् ॥*॥ 
सोतूज्लत्य पोल वक्घं ण नासानालैर्विरेचयेत् । 
व्युत्क्रमेण व्युत्क्रभेण सो तुक्रमे् विशेषतः ॥ 
भालभातिं विधा कात् कफदोषं निवारयैत्॥ 
ईड्या पूरयैदायुं रेचयेत् पिङ्गलया पुनः। 
पिद्कलया पूरयित्वा युनैबन्द्रेश रेचयेत् ॥ 
पूरकं रेचकं छत्व वेगेन न तु धारयेत् । 
एवमभ्याक्योगेन कफदोषं निवारयेत् ॥१॥ 
नासाभ्यां जलमाज्ख वक्त ण रेचयेत् पुनः 1 

अथ षटकूटा भैरवो । 
“डाकिनो राकिनो बोजे लाकिनौ काकिनो- 

युगम् । 
साकिनो हाकिनो बोजे भाद्धत्य सुरसुन्दरि # 
आद्यमेकारसंयुक्रमन्यदोकारमण्डितम्। 
शक्रस्वरान्वितं देवि तार्तीयं बोजमालिखेत् । 
बिन्दुनादकलाक्रान्तं वितयं शेलसश्भवे ॥* 
ढतोयबोजं सविसरगै' इत्यपि केचित् । तन्त्रा- 
न्तरे ॥ 
“ऊरौ च्मामादनं जवं शिवमवर विधा लिखेत् 
अर्केण मायाशक्राभ्यां क्रमात्तं मण्डितं कुर ॥ 
बिन्दुनादान्वितं चाद्यदयमन्त्य' विसमेवत् । 
ध्यानमस्या; प्रवच्यामि स्व्व॑भूतनिकन्तनम् ॥ 
वालस्ब्प्रभां देवीं जवाङ्गख्मसत्निभाम् । 
सुण्डमाएलावलोरम्यां बाससूवसमांशकाम् ॥ 
वण कलसाकारपोनोच्रतपयोधराम् । 
पाणाङ्ुशौ पुस्तकञ्च तथा च जपमालिकाम् ४* 
दधतोमिति शेषः। 
“दिराह्वत्तया षडङ्गानि विधाय परमेश्वरि । 
यन्त्रमस्या वरारोहे वरिकोणं तत्पुटं लिखेत् ५ 
वदिरष्टदलं पञ्च रविपव्रं ततो लिखेत् । 
चतुरस्र चतुद्धौरभेवं मर्डलमालिखेत् ॥ 
षडङ्धावरणं देवि ! पूजयेत् पूव्ववच््छिवे । 
रत्यादि वितयं देवि विकोणे परिपूजयेत् ५ 
डाकिन्याद्याख्च षट्कोणे वसुपव्रे ततः परम् । 
ब्राह्मप्रादि युगलं पश्चाद्रविपत्रे ततः परम् ५ 
बालायाः पौठशक्ञोस्तु वामाद्याः पूजयेत् 

क्रमात् । 
चतुरस लोकपालान् सायुधान् परमेश्वरि । 
अनेनेव विधानेन नित्याख्यां मैरवीं यजेत् ॥* 

इति तन््रसारः ४ 
ं, ले, म्नात् षठब्डइम् । तत्तु रिषु- 

खानम् । यथा,- ५ 
“पातालं हिबुक चैव सुद्रदग्धरखतुधकम् । 
त्रिविकोणश्च नवमं दुचिव्यै स्यात् ढतोयकम् ४ 

| धोख्यानं पञ्चमं न्न यं यामिव ० र 
ं दयुनं तथास्ताख्यं षट्कोणं 
श इति ज्योतिस्तच्वम् ॥* 
(षद् कोणा यस्य । ) वच्यम् । इति राज- 
निर्धण्डः ॥ षडसन्तन््ोक्ली यन्त्रभेदः। यथा, , 
गणेथयन्त् म् । 
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“वोज षटकोणमध्य स्फर रदनलपुरे न 

माया कन्दपभूमिस्तदनु रसयुटेष्वालिखेदोज- 
षट्कम् । 

इति तन्तसारः ॥ 
षटचक्रं, को, ( षां चक्राणां समाहारः । ) 
शरोरस्पद्माङ्नारषटुप्रकारचक्रम् । यथा,-- 
““सक्तपञ्चानि तव्रौ व सन्ति लोका इव प्रभो । 
गदे एष्वोसमं चक्र डरिदणं चतुरंलम् ॥ 
निङ्गेतु षड्दलं चक्र खाधिष्ठानमिति, स्मृतम्। 
विलोकवद्किनिलयं तप्तचामौकरप्रभम् ॥ 
नाभौ दणटलं चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम् । 
नोलाञ्ञननिभं त्रह्मखानं पूव्वकमन्दिरम् ॥ 
मणिपूराभिधं खच्छं जलखानं प्रकोत्तितम् । 
उद्यदादित्यसंकाशं हृदि चक्रमनाडतम् ॥ 
कुश्चकाख्यं इादशारं वेष्णवं वायुमन्दिरम् । 
कण्डं विश्हशरणं षोडशारं पुरोदयम् ॥ 
शाग्भवोवरचक्राख्यं चन्द्र विन्दुविभूषितम्। 
षष्टमान्नालयं चक्र दिदलं श्वेतमुत्तमम् ॥ 
राधाचक्रमिति ख्यातं मनःस्थानं प्रकर्तितम्। 
सखद लमेकाण' परमात्मप्रकाशकम् ॥ 
नित्यन्नानमयं सत्यं सहस्रादित्यसत्रिभम्। 
षट् चक्राणो द भमैद्यानि नैतद्गदयं कथञ्चन ॥” 

इति पञ्चे ख्गखर्डे २० भअरध्यायः॥ *॥ 
अन्यच्च । 
“तच्चखरूपमेकं तत् षट् चक्र प्रतिलच्तयेत् । 
घट् चक्र ऽपि महामायां चणं ध्यात्वा प्रयन्नतः॥ 
लम्बयेन्मृलमन्ेण भ्रादिषोडशचक्रकम् । 
आदिषरोड़शचक्रस्थां साधकानन्दकारियोम् ॥ 
चिन्तयन् साधको देवीं जयकमम सभारमेत्। 
श्लुवोरुपरि नाडोनां याणां प्रान्त उच्यते । 
तग्मान्तं तिपथस्धानं षट्कोणं चतुरङ्लम् ॥ 
रक्तवर्णन्तु योगन्नेराज्ञाचक्रमितौरितम् ॥ 
कणठे त्रयाणां नाडोनां वेष्टनं विद्यते कृणाम्। 

शुषं डापिद्गलानां षट्कोणं तत् षडक्ललम् ॥ 
तत् षट्चक्रमिति प्रोक्तं शक्तं कण्ठस्य मध्य- 

गम् । 
वयाणामथ नाडोनां दये चैकता भवेत् ॥ 
ततृख्धानं षोडशा स्यात् सप्ाङ्लप्रमाणतः। | [न्]वि, (उदर्तनादिभेदेन । 
तत् पौतमुक्तं योगन्नेरादिषोड़शचक्रकम् ॥ 
ध्यानानामथ मन््ाणां चिन्तनस्य जपस्य च । 
यस्मादाद्यच्च हदयं तस्मादादौति गद्यते ॥* 

इति कालिकापुराणे ५४ अध्यायः ॥५॥ 
अपरञ्च । 
“मूलाधारे विकोशाख्ये इच्छान्नानक्रियातके 
मध्व सखयम्भुलिङ्गन्तु कोटिसूवसमप्रभम् ॥ 
तदृ" कामवोजन्त् क-ल-शान्तोन्दूनादकम् । 
तदृ" तु िखाकारा कुण्डलो बद्यविग्रहा ॥ 

व-सः म्। 
पश्च तत्र विभावयेत् ॥ 

तदृ ऽग्निसमप्रख्य षड्दलं चोरकप्रभम् ! 
कादिलान्तवड्येन युक्ताधिष्टानसश्नकंस् ४ 

१८७ 

षट्त्वं 
मूलमाधारषट्कानां मूलाधारं ततो षिदुः! 
खशब्देन परं लिङ्गं खाधिष्ठानं ततो विदुः ॥ 
तदहं नाभिदेशे तु मणिपूरं महतुप्रभम् । 
मेघाभं विद्युदाभच्च बहतेजोमयं ततः। 
मणिवद्िन्रं तत् पद्म' मणिपूरं तथोच्यते ॥ 
दशभिश्च दलेयुक्ञ' डादि फान्ताक्षरान्वितम् । 
शिषेनाधिष्ठितं पद्म विश्वलोकेककारणम् ॥ 
तदृहःनाइतं पद्ममुद्यदादित्यसत्निभम् । 
कादिटान्ताक्तरेरकंपतेख समधिष्ठितम् ॥ 
तन्मध्यं वाणलिङ्गन्तु सूव्ययुतसमप्रभम् । 
शब्दब्रह्ममयं शब्टोऽनाहइतस्तव्र दश्यते ॥ 
तेनाइताख्य' पद्म तत् मुनिभिः परिकोत्ताते। 
भ्रानह्दसदनं तन्न पुरुषाधिष्ठितं परम् ॥ 
तदृष्न्तु विशुद्वाख्य' दलषोडशपङ्कजम् । 
खरे: षोडशकंयुक्त धूर्व महत्प्रभम् ॥ 
विशुद्धि तनुते बस्म्ात् जोवस्य हंसलोकनात्। 
विद पद्ममाख्यातं भ्राकाशाख्यं महत् परम् 
भान्नाचक्र तदृ तु भातनाधिष्ठितं परम् । 
्रान्नासंक्रमणं तत्र गुरोरान्न ति कौत्तितम् ॥ 
कंलासाख्य' तदू" तु बोधनोन्तु तदहं तः । 
एवञ्च शिवचक्राणि प्रोक्तानि तव रुत्रत ॥ 
सदस्ाराम्बजं बिन्दुस्थानं तदू मोरितम् । 
इत्येतत् कथितं संव योगमागमनुत्तमम् ॥ 

इति तन्तसारः ॥ 
षटचरणः, पु, ( षट् चरणा यस्य । ) अ्वमरः। 
इति हलायुधः ॥ ( यथा, भ्य्यासप्तशत्याम् । 
५८७। 
“षट्चरणकोटजुष्ट' परागघुणपू् मायुं 

त्यक्ता । 
लां सुशटिमेयमध्यामधुना शक्ति स्मरो 

वहति ॥*) 
युका । इति राजनिघंरटः ॥ षट्पादचच ॥ 

षट्ः, क निकेतने । हिंसे । दाने। बले । इति 
कविकल्यद्रुमः॥ ( चुरा०-परण्वासे बले च 
अक०-दहिंसे दाने च सकण०-सेट्') मू न्धादि- 
दयान्तः। कं, षटयति लोकः। निवसति 
न्ति बली स्यात् ददाति वा इत्यधैः। इति 
दुर्गादासः ॥ 

स्तिलाः सन्तयस्येति । षट्तिल + इनिः ।)जब्म- 

^“तिलोत्तँ तिलखायो तिलोमौ तिलप्रदः। 
तिलभुक् तिलवापौ च षटतिलो नावसौदति॥ 

षट विंशत्, स्रो, (षडधिक त्रिशत् । मध्यपद- 
लोपि समासः।) संख्याविशेषः । छविश इति 
भाषा। यथा, जाह्किकचिन्तामणशौ। 
“आसनाभ्यच्लने तददुदत्तनविरू थे । 
सन्धानं सर्पिरादिखरपनावाइने तथा ॥ 
पादयाष्यौचमनोयञ्च खानोयमधुपक कौ । 
प॒नरगचसनोयञ्च वस्त्रयन्नो पवोतके ॥ 
अलङ्धारो मन्धपुष्यधूपटौपौ तथैव च । 

षट्प 
ताम्बलादिकनेषैदयं पुष्पमालां तथेव च ॥ 
भनुलेपञखच शय्या च चामरव्यजनं तथा । 
आदशेदशनच्चेव नमस्कारोऽथ नत्तेनम् ॥ 
गोतवायये च दानानि स्तुतिषोमप्रदक्षिणम् । 
दन्त काष्ठप्रदानच्च ततो देवविखव्ननम् ॥ 
उपचारा इमे श्ेयाः षट॒ति शत् सुरपूजने ॥” 

इत्येकाद शोतत््वम् ॥ 
वि शन्तं, ज्ञौ, (षटवि यतस्तत् संख्यकधन्ध- 

शास्त्रकारिणां सुनोनां मतम्!) षडधिकविंश- 
त्सहयकधशशास्तप्रयोजकमुनोनामभिप्रायः । 
यथा । तथा च षट्विंशन्मतम् । इति तिधि- 
सखरूपकथने तिष्यादितच्वम् । तेषां नामानि 
यथा,-- 
“मुर्विष्णर्यमौ दक्षः अक्गिरोऽविषहस्मतौ । 
अ्रापस्तम्बख्ोशना च कात्यायनपराशरौ ॥ 
वशिष्ठव्याखसंवत्त हारोतगोतमवपि । 
प्रचेताः शङ्कलिखितौ यान्नवस्कयख काश्यपः ॥ 
शातातपो लीमशश्च जमदग्निः प्रजापतिः । 
विश्वामिव्रपैठोनसो बौधायनपितामौ ॥ 
कागलेयस्च जावालो मरोचिश्चयवनो गुः । 
ऋष्यशृङ्गो नारदश्च षटुतिंत् स्मृति- 

कारकाः | 
एतेषान्तु मतं यत्त षट्तिं शन्मतसुच्यते ॥ 

इति शङ्लिखितौ ॥ 
षट्पदः पु, (षट् पदानि यद्य । ) मरः । इत्व- 
मरः॥ (यथा, रघुः । ६ । ६९ । 

“न हि प्रफल्लं सहकारमेत्य 
ठक्लान्तरं काङ्कति षट्पदालो ॥) 

तच्छकुनानि यथा, 
“ये षट पदाद्याः शकुनानि तेषा- 
माशथरूपाणि निरूपयामः । 
येत वामो यदि मच्ञ्, गुच्न् 
पश्येत वा वामदिशं प्रसर्पन् । 
आखादयेदा कुसुमं प्रशस्तं 
अद्गस्तदा स्यात् सुमहान् प्रमोदः । 
अरत्रापरे सन्ति च षट्पदाय 

यात्रासु ते वामगता; प्रशस्ताः ॥* 

इति वषन्तराजशाकुने षट॒पदादयः १५ वगेः॥* 
युका । इति राजनिघ॑ष्टः ॥ षटचरथै, वि ॥ 
(षटपदविधिष्टे च ति । यथा, महाभारते । 

तिष्यादौ तिलकरणकरषट्कस्पैकारौ । यथा,-। १४।५।१६। 
“रञ्च ते सुगुप्तं स्यात् इद्ृप्राकारतोरणम् । 
अटाटहालकसंवाधं षट्पदं सर्व्वतोदि म् ॥*) 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ [षटपदप्रियः,पं, (षट्पदानां मराण्शं प्रियः ।) 
नागकेशरदन्तः। इति शब्दमाला ॥ 

पदातिधथिः, पु, (षटपदः अतिधिरिव यत्र । 
भ्राग््रहत्षः । इति तरिकाण्डशेष 

› घु ,(षटपदानामानन्दं वद्य 
तौति । इध + च्यु: ।) किंकिरातहचः। इति 
राजनिघर्टः ॥ 

स्लो, ( षटपदानि यस्याः! शेष! ) 
यूका । इति हेमचन्द्रः ॥ भ्मरपन्नो च ॥ 



षडशी 
धटप्रज्नः, पु, (षटसु रसेषु प्रश्ना यस्य) ) 
कामुकः । यथा, 
“पिड़ गौ व्यलोकः षटुपरननः कामकेलिष्वदूषकः 
पौटक्ेलिः पोठमर्हो भविलज्िद्रो विटः ॥ 

इति चिकाण्डेषः ॥ 
(षटसु धर्श्रादिषु प्रन्ना थस्य) ध््रादिः 
प्रस्लतविन्नः। यथा, 
^धर्श्रार्थकाममोकचेषु लोकतच्वार्धयोरपि । 
षटसु प्रन्नास्ति यस्योच्चैः स षटप्रच्च इति स्मतः॥” 

इति च व्रिकाण्डमोषः॥ 
षडक्तोणः, पु' (षटसु रसेषु अक्तौखः ।) मत्पयः 
इति कंचित् ॥ 

षडङ्क, क्रो, (ष्वा अङ्गनां घमाहारः। शरः 
शस्य षड़वयवम् । यथा,- 
“जङ्केःबाह् शिरो मध्य षड्ङ्गमिदसुच्यते॥ 

इति | ॥ 
वेदाद्रषट शास्राणि । यथा,-- 
““जिन्ना कल्यो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषं तथा 

छन्दखेति षडङ्गानि वेदानां वैदिका विदुः ॥" 
इति शब्द्रत्नावलो ॥*॥ 

अपि च) अङ्गान्याह शिक्तापद्यम्। 
“"छन्दःपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कष्यते । 
ज्योतिषामयनं नेत्रं निरक्तं योत्रसुच्यते ॥ 
शिक्ताघ्राणन्तु बैदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् । 
तस्मात् साङ्गमधो त्येव ब्रद्धलोके महोयते ॥* 

इति तिष्यादितच्छम् ॥५॥ 
अआ दज्रादौयदानाङ्कपोठादिकम्। इति लोक- 
प्रसिहम् ॥५॥ षट्प्रकारगव्यविथेषः । यथा, 
“मोमूवरं गोमयं क्लोरं सपिंदंधि च रोचना । 
रडद्गमेतन्माङ्गल्यं पवित्र सव्वंदा गवाम् ॥ 

इति स्मरतिः ॥ %॥ 
इदयादिषड़वयवम्। तम्ममाणं न्याखशब्दे 
द्रष्टव्यम् ॥ 

घडद्गः,पु , (पट, अङ्गानि यस्य।) श्ुद्रगोश्चुरकः। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ (वेदः । यथा,- 
“शिक्ताकल्यो व्याकरणं निरा छन्दसाञ्चयः । 
ज्योतिषामयनश्चेव षडङ्गो वेद उच्य ते ॥*) 

षडङ्जित्,पु ,(षडङ्गं जितवानिति। जि + किप् 
विष्णुः इति शब्दमाला ॥ षड्ङ्गजेतरि, त्रि ॥ 

ष इभिन्नः, पु , (षदषु धर्मप्राधकाममोचचलोकत- 
त्वर्थेषु अभिन्ना यस्य । वः ॥ इत्यमरः ॥ 

षडशोतिः, स्रो, रविसंक्रान्तिविथेषः। सातु 
मिथुनकन्याधनुर्निराभिष्ठु भवति। यथा, 
भविष्यमाच्छयज्योतिषेषु । 
खगकक्कटसंक्रान्तो हं तुदग्दचिणाथने । 

विषुवतो तुलामेषे गोलमध्य तथापराः ॥ 
धनुर्भियनकन्यासु मोने च. षडशोतयः । धनुषा हषभः खेष्ठो च ठञ्िकः। 
उषहञ्धिकङ्भ्भ घु सिंहे विष्ुपदो खता ॥” | एतत् षडषटकरं प्रोतये भवत्येव न संश्रयः ॥ 

इति तिष्यादितच्वम्। इति गारुड ६१ भध्यायः॥ 
श्रस्या पुष्य कालः संक्रान्तिशब्दे दृष्टष्यः ॥१॥ क्न "प, (कत्तिकादोनां ष्रखां स्तनपाना्थे 
बडधिकाथौतिसंष्या । इत्बङ्गास्म् ॥ छेयाधो 
दूति भाषा ॥ 

शच्ट 

षडान 
को, (षडभोतेचक्रम्।) मिथन 

कन्धाधनु्मरीनराभिख्यरवेः शएमाशभफलच्चाना्धै 
नकव्राङ्नराकार चक्रम् । यथा, 
“मुखे चेकं करे वेदाः पादयुम्मे इयं इयम्। 
क्रोड वाणस्तथा वेदाः करे सव्येतरेऽपि च ॥ 
इयं हयं तथा नेते मस्तके वितयं तथा | 
इयच्चेव तथा गुश्चो षडशीत्यां खमे शिते ॥ 
मुखे दुःखं करे लाभः पादयोरभ् मणं छदि । 
कान्ता स्याइन्धनं वामि इस्ते स्यात् खोयमे 

शाम् ॥ 
सम्प्ानं नेत्रयो व भ्रपमानच् मस्तके । 
गुद चेव भवेमत्युः षडशोतिफल्ुतिः ॥ 

इति च्योतिस्त तलम् ॥ 
[षड्षटकं, क्रो, योगविशेषः। सतु वरकन्ययो 
सखखराश्यपेच्या परस्परषष्ा्टमराशिसम्बन्धः 
सच भित्रारिभेटेन दिविधः) तत्र मिचषड्- 
कां यथा । ओोपतिरन्रमालायाम्। 
“मकरसेतं मिथन कन्याकलसौ खगीन्द्र- 

मोनौ च। 
इषभतुले अलिमेषौ कक्ंटधनुषौ च मिव 

विधौ ॥" 
षड्षटकाविति शेषः ॥४॥ अरिषड्ष्टकमाह । 

“मकरः करिकुलरिपुना 
कन्धा मेषेण मह भषस्तुलया 1 
कर्किघटौ ठषधनुषौ 
ह्िकमिथने चारिविधौ ॥ 

यदि कन्याष्टमे भत्ता भक्तः षष्ठो च कन्यका । 
षडषटकं विजानौयात् वज्जि तं विद्रशैरपि॥" 
षडष्टकादौ तारानियममाडइ । भोमपराक्रमः। 

ताराषट् च सुमि तभिव्रजननक्तेमार्य 

षट्काष्टे नव पञ्चके व्यधने योगे च ययोषितो 

प्रोत्यायुःसुखहदिपु्टिजनकः कार्ययो विवाच- 
स्तदा ॥” 

गर्गः । 
“मरणं तारविरो ग्रहरिपुभावे चिरेण † 
रोगादि नरनार्ग्योः षका वैरं भवेदाशु ॥* 
व्यासः। 

“ैचादियोगेऽपि षडष्टकादौ 
तारा दिपत्प्रत्यरिनेधनाख्याः। 
वज्या विवाहे पुरुषोडतो हि 
परोतिः परा जन्मसु तारकासु ॥" 

इति ज्योतिस्तत््वम् ॥५॥ 
मतान्तरं यथा,-- 

“सिंहेन मकरः ओष्ठो कन्यया मेष उत्तमः । 
तुक्नया सह मोनस्तु कुश्भेन सह कङ्कटः ॥ 

षट् भाननानि वस्य ।) कात्तिकेयः। इत्यमरः 

षडास्ना 
“स्तोष्यामि देवै षिभिख जुष्टं 
भक्तया गुहं नामभिरप्रमेयम् । 
षडाननं शक्तिधरं सुवौरं 
निडोध चैतानि कुरप्रवोर ! ॥" ) 

तस्य कात्तिकेयनामकारणं यधा,-- 
“श्रग्निपुचः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यलायत। 
तस्य साखो विशाखश्च नेगमेयख पृष्टजः ॥ 
भ्रपत्यं छत्तिकानाच्च कात्तिं केवस्ततः स्मतः॥” 

इति मात्स्यं ५ भ्रध्यायः ॥ 
(षटसु वदनेषु, करौ । यथा. रघुः ।१४।२२। 

सव्वासु माटष्वपि वत्मलत्वात् 
स निच्िशेषप्रतिपत्तिरासौत् । 
षड़ाननापोतपयोधरासु 
नेता चमनाभिव क्रत्तिकासु ॥” ) 

षडान्नायाः, पं, ( ष॑ट् आन्नायाः । ) शिवस्य 
षडवक्तविनिगतषटप्रकारतन्तशास््म् ! यथा,- 

ओौशिव उवाच । 
अथेदानीं प्रवच्याभि आ्रान्नायकथनं पृथक 

पूर्व्वा्नायो यदा मन््रस्तदा प्राचोदिशि खितः 
सदाभिवोऽदहं भगवानाचारः परिकोत्तिंतः। 
एवं वै दच्चिणास्नायो दक्षिणस्यां दिशि खि तः१ 
एवं हि पञ्चिमालायः प्िमायां दिशि खितः 
एवमेवोत्तरास्नाय उत्तरस्यां दिशि खितः ॥ 
मुखमङछतं टेवि ! यत् प्रोक्तं तव सत्रिधौ। 
ऊदा्नायञ्च कथितो देवानामपि दुग 
यदा चाधोमुखं देवि यत् परोक्तं गिरिजे प्रिै। 
अध ्रान््राय इत्युक्तः सत्यं सत्यं सुमध्यमे । 
षड़ाच्नायाञ्च कथिताशओओोत्पत्तिक्रमनामतः ॥*॥ 
यस्मिन् यस्तं ये देवाः कथिताञ्च वरानने। 

“सोद्धदे छ्युभयोहंयोरपि तयोरेकाधिधन्येऽपिवा| तान्देवांश प्रवच्यामि साधकानां हिताय वै ॥ 
खौविद्यामेदसदिता तारा च ब्विपुरा तथा । 
भुवनेशो चान्नपूर्णा पूर्व्वाखाये प्रकोर्तिताः ॥ 
वगलासुख्वो च वशिनो त्वरिता धनदा तथा। 
वशिनो बालभेरवोत्यथः। 
महिषघ्रो महालच्मौदंकिणान्नायकोर्तिताः ॥ 
महास्वरस्तो विद्या तथा वाग्बादिनो परा । 
प्रत्यङ्गिरा भवानो च पथिमान्नायकौत्तिताः॥ 
कालिका भेदसदहिता ताराभेदेख संयुता । 
मातङ्गो भेरवो च्छिन्ना तथा धूमावती परा । 
उत्तर! स्नायकथिताः कलौ शोघ्रफलप्रदाः ॥ 
समस्तभेदसहिताः कालिकायाः प्रकौजिताः। 
इाबिंशत्यत्तरो ताखां दल्तिणान्नायकौर्तिता # 
एकजटा प्रडास्राये महाम्रोच्चप्रदायिनो । 
तत्परा परमा विदा न विद्यान्तरगोपिता॥ 
परप्रसादमन्तख ऊद ्नाये प्रकोर्तितः। 
वागोण्वरादयो देवा रघ बान्नायकौर्तिताः॥ 
ऊर्ान्नायो अध्व केवलं मोक्षदो भवेत् । 
घनाघकाममोत्तायं अान्नायान्दे प्रकोत्तिताः॥ 
यथोक्तविधिना भद्रे कत्वा फलमवाप्र यात्॥*॥ 
पूववा खायादिसर्व्वासां विधानं खण सुन्दरि । 
क्त्वा येना लभते फलं यदुत्तमोत्तमम् ॥ 

( यथा, महाभागम ! ३।२३१। २१ षटकगफलदा नृणां षड़ालाया; प्रकौत्तिता 
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` भवति ॥ ) यथा.-- 

षडूलः 
उत्तराज्नायो देवैशि तैषामाश फलप्रदः ॥” 

इति समयाचारतन्त्े २ पटलः ॥*॥ 
तत्र भ्रास््रायमेदेनाचारमेद उक्तः। यथा, 
पर्व्वान््ायोदितं कमय पाश्वं कथितं प्रिये । 

यदुक्ञं दचचिणाचाये तदेव पाश्वं स्मृतम् ॥ 
पचिमासखायजं कमी पश्ुवोरसमा चितम् । 
चन्तराख्रायजं कमो दिव्यवोराञितं प्रिये ॥ 
दिव्योऽपि वोरभावेन साधयेत् पिढकानने। 
चौरासनं विना दिब्यः पूजशेत् पिदढकानने। 
खटाश्ायोदितं कम दिव्यभावायितं प्रिधे ॥" 

इति नि सत्तरतन्त्रे १ पटलः ॥ 
षडषणं, कौ, ( वस्ामूषणनां खमाइारः। ) 
मिञितषटकटद्रव्यम् । यथा-- 
^“पिष्पलौ मरिचं शण्टौ तयमेतदि मिखितम् । 
विकटु चुपषणं व्योषं कटुजरिकमथोच्यते । 
ग्रन्िकानलचन्यस्तु चतुः पञ्च षड षणम् ॥ 

शब्दचन्द्रिका 
अपि च। । 
“पञ्चकोलं समरिचं षड़.षणमुदाद्तम्। 
पञ्चकोलगुणं तन्तु रूचमुष्ण' विषापहम् 4" 

इति भावप्रकाशः ॥ 
बड़ गया, खो, षड.विधगया । यथा,- 
“गयागजो गयादित्बो गायच्चो च गदाधरः । 
गया गयासुरय्ैव षड़.गया मुक्तिदायिका + 

इति वाचुपुराणे गयापदतिः ॥ 
ड़ गवं, चरि, (षट् गावो यत्र । सम्मासे रच् ।) 
गोषट्कयुक्तहलादि । यथा,-- 
““अ्र्टागवं धर्मयहलं षड़ गवं जो विकार्थिनाम्। 
चतुगवं दृशंसानां दिगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥* 

इत्याङ्किकाचारतत्छम् ॥न# 
प्रत्ययविशेषः। (स्तु "प्रकत्ययेस्य षट॒त्व 
्रड़ गवच्।” ५।२।२८.। इत्यस्य वात्तिकोत्या 

“प्रशभ्यो गोयुगं युग्मे प्ररं षटात्वे तु षड मवम् ॥” 
इति हेमचन्द्रः # 

(यथा च महाभारते! ८! ३८। ६। 

श्रन्धं तस्ते वरं दद्यां सौवशं इस्तिषड़ गवम्॥") 
धशा गवां समादरः) इति दिगुखमासनिष्य 
चम् । तव, क्तौ ॥ 

षड ग्रन्था, ( षट् ग्र्या यस्याः ज्ला\) वचा, 

इति भावप्रकाशः ॥ शवतवचा । गट । महा- षड सुजः,त्रि, (षट् भुजा यस्य )) षड इस्तयुक्तः। 
करच््ः। इति राजनिघंख्टः ॥ 

डग्रन्वि, क्तो, (षट् ग्रन्थयो यद्र ) पिष्प्रलो 
मूलम् । इति वेद्यकम् ॥ षट्पव्व शि पुः 
भूचि५ 

षड यन्िका, खो, (षड् ग्रन्था एव । खार्यं कन्, 
टापि भ्रतं इत्वम् ।) शटो । इत्यमरः ॥ 

बड़ गन्यो, स्रो, (षट् ग्रन्था यस्याः । डोष् । ) 
वचा । इति शब्दरब्रावलो ५ 
ड़ जः, पे, (षड भ्यः खानेभ्यः जायते इति । 
जन +डः! ) तन्ौक्रष्टोलितसख्रर विशेषः । 

| व्य, (षष् + धाव् }) षटप्रकारम् । इति 
व्य 

१८ 

षड्भु 
"नासां कण्ठमुरस्तालु जिह्वां दन्तांख संखितः। 
षड भ्यः संजायते यस्मात् तस्मात् षड़ज इति 

, स्मृतः ॥” 

सच मयुरस्वरतुल्यस्रः । यथा, 
षड जं रौति मयरो हि गावो नन्ति 

षड्व 
षड्भुज, सनो, (षट् भुजा शव रेखा यस्याम् ।) 
फललताविगओेषः। खरवजा इति भाषा ।(्रखि 
श्रध क्रोवलिङ्गेऽपि दश्यते॥) तत्पय्धायः। म॒ 
फला २. षड़ रेखा ३ ठत्तककंटो ४ तिक्ता ५ 
तिक्षफला ६ मधुपाका ॐ इन्तव्बाशः ८ 

चपभम् । 
भजा विरौति मान्धारं क्गौञ्चो नदति मध्यमम्॥ 

इति भरतः॥ 
(स्मिन् चतसः रतयो वसन्ति । यथा, सङ्गतः 
दपशे । ५३२। 
"तोत्र कुसुदतो मन्दा इन्दोवत्यस्तु षड्जगाः+॥') 
तानसेनमते सपखराणां मध्ये प्रथमखरोऽयम्। 
सख्वरज् इति लोके ख्यातः । भस्योचारणख्थानं 
कण्ठः । अयं विप्रवशं;। भस्यार्चिंकं नाम । 
अर्थात् एकस्ररमिलितः । सव्वसखरापेचया 
चद्रस्ररोऽयम् \ अस्य ताल एकः । भस्याष्टौ 
मेदा भवन्ति \ इति सङ्गोतशास्लम् ॥ 

दुगे, कौ, (षट् प्रकारं दुम् ।) षटुप्रकार- 
कीम् । तद्यथा । धन्वदुगेम् १ महोदुगेम् २ 
गिरिदुगम् 2 मतुष्यदुगम् ४ खड्गम् ५ वन् 
दुगच्च & । इति महाभारते राजधा । 

शम् ॥ 
बिन्दुः पु, विष्छुः। इति तरिकार्डगेषः । कोटः 

मेदः। इति मेदिनो । भिरोरोगस्य पक्षं तेल- 
विशेषः । यथा, 

एर ष्डमूलं तगरं यताद्भा 
जोवन्तिका सैन्धवरालिके च । 
सङ्गः विडद्गः मध्वयशिकाच 
विश्वौषधं छष्णतिलस्य तेलम् ॥ 
अज्ापयस्तेलविभिखितच्च 
चतुरे ङ्गरसे विपक्षम् । 
षड़ बिन्दवो नासिकयोः प्रदेयाः 
सर्व्वाबरिन्य्,: शिरसो विकारान् ॥ 
तांख केशान् पलितांख दन्तान् 
निवध्य मूलान् सुदृदरोकरोति 
सुपशग्टधुप्रतिमच्च चन्चु 
कुव्व न्ति बाद्धोरधिकं बल ५ 

जोवन्तिकात्र इरोतकोश्ाकविथेषः। इति 
भवप्रकाश्चः॥ 

यथा-- 

भग्नप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः ॥ 

चेतन्धदेवे, प, । स तु पुर्षोत्तमश्चेत्े 
भूत्वा योजगन्राथदेवशरोरे लोनोऽमत् । इति 

दरत्यमरः ॥ भ्रस्व ब्य् त्पर्तियवा--- 
‡. 48 

लोकग्रिद्िः ॥ 

षणम् खा < । रस्याः फलगुशाः। 
“तिक्ष बाख्ये तदनु मधुरं किञ्िदन्ब्श्च पाके 
निष्यक्षश्चेत् तदख्तसमं तपेशं पु्टिदायि । 
इयं दाहखमविश्मनं मूत्रं विधत्ते 
पित्तोादापडरकफदं षड़् भुजं वोयकारि ५ 

इति राजनिघर्टः ॥*॥ 
चण्डिका । यथा । पृव्वेदले चण्डिकां पौन 
वच्तःखलर्ां भअम्निप्रभां षड़ भुजां दरणि 

गदाभयवच्वधरां वामे शक्ति एूलपर धरां देवौ 
मितौ ॥१॥ रुद्रचण्डा । यधा । दच्िणदले सद्र 
चण्डां छ्णवणां दिव्याभरणभूषिता प्रसन्नषदनां 

षड् भुजां दच्िषे वष्वशूलपर धरां वामे पाथा- 

इुशकेग्रधरां देवौमिति ॥*॥ चष्डवलो । यया । 
वायुदले चण्डवती धुञ्चवणौं प्रसन्नवदनां सर्व्वा- 

लङ्धारभरुषितां षड़ भुजां दच्विणि भ्रहुशपाथा्त- 
सूव्धरां वामे दण्डशूलडमरुधरां देवोमिति॥ 
इति हदहव्रन्दिकेश्वरपुराणोक्तदुगोपूजापदतिः॥ 

रसः, पु, ( षटप्रकारो रसः । ) मधुरादि 
षटप्रकाररखः । यथा, 
मधुरो लवशस्तिक्तः कषायोऽश्डः कटुस्तथा । 

सन्तति रसनोयत्वादन्राद्ये षडमौ रसाः ॥ 
एषां नामलच्चणे । 
“मधुरं गौल्यमित्याइरिच्छाटौ स च लच्छते। 
लवशस्तु पटुः परोक्षः सैन्धवादौ स दृश्यते ॥ 
तिस्तु पिचुमरहदौ व्यक्तमासाद्यते रखः । 
कषायस्तुवरस्तक्षः स च पूगो फलादिषु । 

कटुस्तु चारसंत्तः स्था करोचादौ स चेश्वते ॥"” 
इति राजनिघष्टः ॥ 

एषां गुणास्तत्तच्छ्दे द्रव्याः ॥ 

षड रवर, क्ली, ( षखां राव्रोणां समाहारः । ) 
षडहः । यधा, 
सब्य.शौचं भवेदिदन् तथा चोक्तं चतुव्विधम् । 

गभंख्लावे च वैदोक्ं पूव्व काले त्वचेतखः ॥ 

ब्राह्मणानामद्धोराव्ं चच्ियाशां दिनव्रयम् । 

षड़ राव्श्चव वेश्याशां शूद्राणां दादा 

हिकम् ॥* 
इति वामने १४ भध्यायः $ 

“भोमस्िपादच्िथिराः षड़ सजो नवलोचनः। षड् रेखा, स्मौ, ( षट्रेखा यत्र । ) षड भुजा । 
इति र!जनिर्धण्टः ॥ षड़ राजो च ॥ 

इति ब्रद्मवेवत्तपुराथे माहेग्वरज्वररूपम् ५ ।षड़ लवणं, क्रो, (षटगुणितं लवशम् ।) खव्जो 
(यथा च महानिर््वाखतन्त्े । ४ । १७। £ पञ्चलवशम् । इति राजनिघ्टः ॥ 
“चतुभज लं दिभुजा षड़ भुजाष्टभरुना वक्षः, पं, (षट् वक्काणि यस्य ।) कार्तिकेयः। 

यया, 
त्वमिव बिष्वर चाये नानाश््रार्धधारिश्ो ४") (“यतस्ततो विश्चाखोऽसो ख्यातो लोकेषु घर्म खः। 

शजो | स्कन्दो विथाखः षड् वलः कार्तिकेय 
विश्ुतः ४ 

इति मद्यपुराखे १२४ भध्यायः॥ 



षण्डः 

षड़् विधं, वि, ( षट् विधाः प्रकारा यत्र। ) 
षट् प्रकारम् । यथा,-- 
“सन्ना च परिभाषा च विधिनिंयम एव च। 
अतिदेभोऽधिकारख षड विधं सूत्रलक्षणम् ॥” 

इति सगबोधटोकायां दुर्गादासः ॥ 
अपिच) 
“तवर चितिर्गन्रेतुर्नानारूपवतो मता। 
षड् विधस्तु रसस्तत्र गन्धोऽपि दिविधो मतः॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
षण्डः, पु, (षणु दाने + “जमन्तात् डः।* 
१।११३\ इति डः ' वडइलवचनात् सत्वाभावः।) 
इषभः१ बड़ इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
गोपतिः २ इट्चरः ३। इत्यमरः ॥ षण्डः ४ 
अण्डः ५ शद्धः ६) इति शब्दरब्रावलो ॥ 
ज्ञौवम् ¦ इति जटाधरामरटौके + समूहः । 
दति छदः: ॥ ( यथा, इरिवंशे ।, ३२।२२। 
“नता निखलबूर्चानो बभूवस्ते महोरगाः । 
साया कदलौषण्डे कम्यितास्तस्य वायुना” 

ब्डः,पुःक्ो;(षण दाने + डः।)भजादिकदस्बम् । 
पश्मकुञुदादिशमू हः। इत्यमरः! (वथा, माचे। 
११1 १५। 

“कलरवसुपमोते षट् पदौघेन धत्तः 
सुदकमलबषण्डे तुख्धरूपामवखाम् ॥* 

चिद्कम् । यथा, भागवते । ४1 ९९ ।२३। 
“यानि रूप।णि जग्छहे इन्द्रो दथजिङोषेया। 
ताति पापस्य षण्डानि लिङ्धः षण्डमिहोच्यते॥") 

घर्डालो, खो, तेलमानम् । छटाक् इति भाषा) 
सरसो ।(षण्डेन ठषभवत् कामुकपुरुषेण अलति 
परव्याभनोतौति । अल + अच् । मौरादित्वात् 
खष् |) कामुकस््नौ । इति मेदिनो ॥ मुद्रा 
ङितमेदिन्धां दन्त्यसकारादौ लिखिता ॥ 

षण्डः, पु, ( ्ाम्बति शिख्राभावात्। भम + 
“मेटः ।* उणा० १। १०१ । इति ठप्रत्ययेन 
खाधूः। ) नपुंसकः । इति राजनिर्घण्टः 
चन्द्रश ॥ स च चतुदंशविधः विंशतिदिधञ्च। 
यथा नारदः । 
“परोच्छः पुरुषः पुस्त्व निजैरेवाङ्गलक्रेः । 
चतुरदशविधः शाख धर्डो दष्टो मनोषिभिः ॥ 
विकित््स्वशाचिकित्स्वच्च तेषासुक्तो विधिः इति मार्कण्डेये सदाचाराध्यायः ॥ 

१९५ 
षघसाङो 

तेषां लच्तणानि वथा,-- 
“"ध्वजादिरहितोत्पन्नो निश्गषण्ड उच्य ते ।१। 
गलिताण्डो भवेद: २ पच्चान्तरितशक्तिमान् ॥ 
पक्षषण्टः२ कोलकस्तु यः ज्गंव्यादाकनः च्यम् 
परेण सह संयोज्य पञ्चात्तामेव सेवते॥ ४ ॥ 
शापादिषण्डो गुर्व्वादिशापादेवाप्रहषणः ।५। 
सदा स्तश्धितरेतास्तु रतिस्तब्धः ६ स ईैवकः ॥ 
दष्टा उ्धवायमन्ये घां व्यवाये यः प्रवत्तते ! 9 । 
बडसन्नोसेवनाञ्नातविरसः सेव्यकः स्मृतः ॥८॥ 
प्रत्यकूप्रहत्तवौर्ययो यो विखगसमये भवेत् ! 
अआचिष्बोजः सज्नयो < मोघवोजस्तु स 

स्मतः॥ 

ष्टस्मोसन्निधानादेर्गयो भवेत् चतिष्वजः 1९०) 
अत्र शालोनलच्णं पतितम् ॥ १६१ 
परस्यामेव यस्यास्ति पु सब सोऽन्यापतिमीतः१२ 
वक्त एव तु यः कुर्य्याग्मेथुनं स सुखेभगः ॥१३॥ 
वातरेता विसर्गे यो वातं लिङ्ग न मुञ्चति ।९४ 
ङग्भोकः स तु वो नार्याः पाणाबैव प्रवत्तते ॥ 

१५॥ 
अदिकारिष्वजः परो १६ नष्टो रोमादशुक्रकः। 

१७॥ 
शुक्रप्राख्छध्वजोच्रायौ भासेव्यः\ टससुमन्धिकः॥ 
यो योनिसेफसोगंन्माघ्राय लभते बलम् ।१० 
षण्डः ख्ोतुर्धवाकचेष्टः सनोधर््रा छित्रलि- 

कः ॥*२०॥ 

इति वाचस्यतिक्षतस्मृतिरब्नावस्थासुदाइ- 
रडस्यविकाश्चः # दशं नखर्थनयोः प्रायचित्त 
यथा,-- 
“नालपेच्जनविद्दिष्टान् वोरहोनां तथा स्तयम् 
देवतापिढसच्छास्यन्न सज्ादिनिन्दकीः ॥ 
लत्वा तु स्यश्रनालाषं शदेतार्काकलोकनात् । 
अवलोक्य तथोदक्वामन््यजं पतितं शवम् ॥ 
विधभ्पिखतिकाषण्टविक्खनान्तावसायिनः । 
तनिर्व्यातकां सैव परदाररताश्च ये ॥ 
एतदेव हि कर्तव्यं प्राज्ञे: शोधनमातमनः। 
अभोच्येसतिकाषणटमार्ज्जाराखृख कुक टान् ॥ 
पतितापविदचाश्छालश्तहारांख धर्मवित्! 

षर 
वैनासिके विनाथः स्यादेषद्रविखसम्पदाम् ॥* 

इति ज्यो तिस्त्छम् ॥ 
:, वि.(षख्मासे भवः। षर्मास + "“षरमा- 

सात् णय ।*५।१।८३। इति यत् ।) षार्मास्यः। 
एति सिदान्तकौमुदौ ॥ 
खः, पु, (षट् मुखानि यस्य ।) कार्तिकेयः। 

इलावुधः॥ (यथा, महाभारते ।३।२३२१। 
१६। 

“तवं क्रोडसे षम कुक्टेन 
यथेष्टनानाविधकामरूपौ ॥*) 

षट् संख्यकवदने, क्तौ । तदति, वि ॥ 
षर्मुखा, स्तरो, (षट् सुखानोव रेष्ठा यस्याम् }) 
षड भुजा । इति राजनिर्घर्टः॥ 

, ङ्गौ, (बस्य भावः! ष + त्व) मूर्न्यषका- 
रस्य म्रावः। वथा । एत्वषत्वे ! इति सुग्धबोध- 
व्याकरणम् ॥ 
+खूज भ्रौ श विवादे) शरणे । गतौ । इति 

कविकस्पदुमः॥ ( तुदा °-प्रर०-सक.-विषादे 
अक०-अनिट् ।) लु, ् रसदत्। ज, सादः सदः। 
भ्रौ भ्रसात्सौत्। श, सौदतौ सदन्तो । विषाद 
अकुलोभावः।सोदति राधा रसगे । शरं 
भ † इति दुगदिसः। 

, क गतौ। भ्राङपूर्व्वोऽयम् । इति कविकल्प- 
दुमः॥ (चुरा ०-पर०-सक ० -ेट्)) मू्ैन्यादि । 
क, आसादयति । इति दुर्गादासः ॥ 

, सम्भक्तौ ! इति कविकल्यदुमः॥ (भ्बा०-पर ०~ 
सक०-सेट् ।) सम्भक्तिः सेवनम् । सनति ुख' 
लोकः इति दुर्गादासः । 

, द अ उ दाने । इति कविकल्पदुमः॥(तना०- 
उभ-सक०-सेट् । क्रावेट्। ) द ज, सनोति 
सनुते । उ सनित्वा सत्वा । इति दु्मादासः ॥ 

\ गतौ । इति कविकल्प टुमः॥ (म्बा०-पर०- 
सक०-वेट।) सञ्चति । इति दुर्गादश्लः ॥ 

, भ्रौ चि सङ्खं । इति कविकल्यदुमः॥(भ्वा०- 
पर ०-अक०-निट् । ) भ्रौ, असाङ्गेत् । जि, 
सक्तोऽस्ठि। सजति वपुषि वासः । इति दुर्गा- 
दासः 

संसणश्य ध्यते सख्ानादुदक्याग्रामश्करौ ॥” षप, सब्बे ! इति कविकस्पदुमः ॥ (म्बा*-पर ०- 
भरक०-सेट्। ) सपति । ̀  अरसौषयपत् । सम्ब: 

क्रमात् । , ज्ञो, ( षड़ विध' नाड़ोचक्रम् । ) | सम्बन्धः । इति दर्गादासः ॥ 
निस्गंषण्डो वद पच्तषण्डस्तयेव च 7 नराणां जादिषरछस्तत्रघरि तचक्रविशेषः ! [षम, वैक्व्ये । इति कविकल्पदुमः। (म्बा ° -पर, 
भ्रतिशापाद्शुरो रोगात् देवक्रोधात्तयैव च । | यथा,-- भरक,-वेट् ।) वैव्यं विद्भलोभावः। 

सेव्य वातरेता सुखेभगः ॥ “जन््रादयं कय ततोऽपि दश्षमं सांहातिकं | “समन्ति यददियोगेन सौोमन्तिन्बः खरातुरा.)” 
अक्धिप्तमोघवोजौ च थालिनोऽन्यायतिस्तथा” घोडषभम्) इति दु्गदासः ॥ 

१४ ॥ | समुदायमष्टादशषभं विनाशसं्च' वयोविंशम् ॥ षम, त् क वैक्वये। इति कविकल्पहुमः ॥(्रदन्त 
कामतन्त्ेतु} अराद्यात्तु पश्चरविंश्ं मानसमेवं नरः षड्चः चुरा०-पर अक ० -सेट् ।) सिषमयिषति । इति 
“निसरगषण्डो बद पच्तषर्ड कौल कः । स्यात ॥*५ | दुर्गादासः ॥ 
शापादिषण्डस्तव्धख ईषंकः सेव्य कस्तथा ॥ | तेषां फलम् ! „ सर्पणे । इति कविकल्यदुमः॥ (म्वा०-पर०- 
अ क्तिपंमोघवौजौ च शालोनोऽन्यापतिस्तथा। | “ईद्ादेहाथंहानिः स्वाश्च उपतापिते ! | मक०-सेट । ) सम्बति । इति दुर्मादासः ॥ 
मुखेभगो वानरेताः कश्मोकः पर्डनष्टकौ ॥ | कर्मके कममष्शं डानि: पड़ा मनसि सानरे ॥ बल्ले. अ्व्नेने। इति कविकल्पदुमः॥ (म्ब०-पर०- 
असेव्य सुगन्धो च षण्डः क्गौवानि विं रतिः" | सूत्तिदरविकन्ध नां इानिः सांहएतिके तथा ॥ | सकं०-सेठ् । ) सिषन्नेयथिषति । मच्जति धनं 

२. ॥ | खन्तपं सामुद विके मिव्रशटत्यायैसं्घ्य लोकः ¦ इति दुगा; ५ 
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षर्व्य,सर्पशे । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा ०-पर०- 

क०-सेट् ।) स्वति । इति दुर्गादासः ॥ 
घषपौ, स्तो, पक्षिविशेषः । यथा, 
“इापुचिका खच्ननिका षर्षपो खष्नाक्षतौ । 

इति शब्टरब्रावलौ ॥ 
घल, गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा०-पर ० - 
खक०-सेट् ।) सलति । सिषालयिषति । इति 
दुर्गादासः ॥ 

घरटिः.स््नो,(षड. दशतः परिमाणमस्य । “पङ्क्ति 
विंशतिविंश्षदिति ।*५। ९ । ५९ । इति निपा- 
तनात् साधुः । ) संख्याविशेषः। घाट इति 
भाषा । इति ज्योतिषम् ॥ ( यथा, मनुः ।२। 
१७७ । 

*वोच्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः शितो शतस्य 
तु। 

पापरोगौ सहच्लस्य दातुर्नाशयते फलम् ५”) 
 ष्टिकः,पु,(षष्टिरात्रेण पच्यन्ते इति ।“'षष्टिकाः 

घष्टिरात्र ण पचन्ते ।*५।१ ९ ० । इति कन्- 
प्रत्ययेन निपातितः} ) धान्यविथेषः । षि 
रावं ण पच्यते घाटिया इति खामिसुभूतो । 
इत्यमरभरतौ ॥ तत्परव्ययः । षष्टिशलिः २ 
ष्टिजिः २ लिग्धतण्डुलः ४ ष्टिव।सरजः ५। 
रस्या गुणाः । 

“गौरो नोल: षष्टिकोऽयं हिधा स्या- 
दादयो रुच्यः गओोतलो टोषहारौ । 
बल्यः पथ्यो दोपनो वोह 
दन्ते तश्मात् किञिदूनो दितोयः ॥" 

छ इति राजनिघर्टः ॥ 
^ षष्टिसंख्याक्रौते, वि ॥ 

` षष्टिकास्वो, (षष्टिक + स्ियां टाप् )षटिक 
धान्यम् । वधा-- 

कलायकङ्गनोवारा बास्तकं हिलमोचिका । 
 षरशिका कालशाकञ्च मूलकं केमुकेतरत् ॥ 

इति तिष्यादितत््े हविष्यात्रप्रकरणोयस्मृति- 
वचनम् ॥ किञ्च । शरदि षष्टिकाभिः पावशं 

 नित्वमिति वाचस्पतिमिखा 
 षटिक्ये,वि,(षष्टिकानां भवनं त्तेत्रम् । ष्टिक + 

(यवयवकषष्टिकात् यत् * ५।२।३। इति 
ह क यत् ।) षष्टिकधान्योपयुक्षचेवरादि । इत्यमरः। 
 २।९।७॥ 
`, षष्टितमः, वि, ) षष्टि + “षष्टादेशासंख्यादेः ।” 
 ५।२।५८। इति तमट्!) षष्टः पूरणः। 

प्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 
 षष्टिमत्तःपु, (षष्टया वमत्तः ।) इस्त । षष्टि- 
 वर्षपञन्तं वयःपर्व्वादं खित्या षष्टिमत्तः। दति 
 सारखताभिधानं शब्दमाला च ॥ 
षष्टिलता, स्तरो, भ्चमरमारौ । इति राजनिर्घण्टः॥ 
षष्टिसंवत्सराः, पु, (षष्टिगुणिताः संवत्सराः ।) 

 प्रभवादिषष्टिसंख्यकवर्बम् । यथा,- 

३५ 

, यच्छेषं वर्षातिरिक्तं | 

“हेमन्तिकं सिताखिव्रं धान्यं सुद्रास्तिला यवाः 

१८१ 
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अथ षष्टिसंवत्सरगणना । 
“शआाकेन्द्रकालः पृथगाक्षतिन्नः २२ 
शशाङ्नन्दाश्ियुगैः ४२९१ समेतः । 
शराद्विवखिन्दु १८७५ हतः सलब्धः 
षष्टयावशिष्टाः प्रभवादयोऽब्दाः ॥ 

वर्षव्व्लन्तुभ्यच्छेषं सूर्यः संपू खोग्पिभिः६०। 
छतब्युतक्रमतः खाग्निद्तेऽ ओे मासकादयः॥* 
अस्याधथः। शाकेन्द्रकालः शक्षराजाब्द्कालः 

दिष्टः तत्रेव श्राक्लतिन्नः २२ दाविंशत्या 
पूरितः शशाङ्नन्दाश्वियुगेरेकनवत्यधि कशत- 
इयाधिकचतुःसहख : समेतोऽङ्कः । शराद्विवः 
खिन्दुद्धतः व 
इन्त शक्रोति तावता छतः कत्तव्य: । सलब्धः 
पूव्व शकाब्दः शरेष्यादिना लब्धसंख्यया युतः 
कायः षष्टया्तेषे पञचादेषोऽ्कः पूववत् षष्टया 
ते लब्धस्यावशिष्टे प्रभवादयः। एकावशेषे 

© 

प्रभवः इाद्यवथिष्टे विभवादिः। वर्षवर्व्नन्तु 

वशिष्टं तत् स्ेदादशभिः संपूथ खो- 
श्थिभिः षष्टया हते ब्युत्क्रमत इत्यनेन पष्टि- 
इ तावश्िष्टाः अङ्गा दख्डाः षर्टिहतलब्धांशके 
उखाग्निद्कते चिंशता दते भ्रवशिष्टा भरंशका 
लब्धा माखाः स्यरिति ॥*॥ प्रभवादिषष्टिवर्षा- 
श्युपक्रम्य । 
^श्राद्या तु विंश्ति््राद्नो दितोया वैष्णवो 

स्मता। 
दढतौया रुद्रदेवत्या खेष्ठा मध्याधमा भवेत् ॥” 
भविष्यपुराणे । 

भरव उवाच । 
षष्टयब्टं कथयाम्यव्र क्र राः सौम्याख्च ये प्रिये। 

संवत्सरफलं मुख्यं प्रभवादौ वरानने ॥ 
बहतोयास्तथा मेघाः सर्वशस्या च मेदिनो । 
बडच्चौरास्तथा मावो व्याधिरोगविवव्निताः। 
प्रशान्ताः पार्थिवाश्च व प्रभवे परिकीत्तिताः ॥१ 
सुभिन्तं ्ेममारोग्य सर्वे व्याधिविवल्निताः। 
प्रशान्ता मानवाः सवे बड्शस्या वसुन्धरा । 
ष्टास्तुष्टा जनाः सवे विभवे च वरानने ॥२॥ 
रोगा बडविधाञ्चं व मनुष्या वाजिङुच्राः । 
सव एव प्रणश्यन्ति शुक्र वषे वरानने ॥२॥ 
उन्मत्तञ्च जगत् सर्व' धनधान्यसमाकुलम् । 
नित्योत् सवः प्रजाहद्िः प्रमोदे जायते प्रिये ॥४ 
नोरोगाञ्च निरावाधा मानदा विगतददिषः । 
बडक्तोरास्तथा गावः प्राजापत्ये वरानने ॥५॥ 
निरातङ्कं जगत् सब्ब" धनयौवनगन्विं तम् । 
अद्गिरसि प्रजा सर्वा नित्योत्साडा वरानने । 

॥&॥ 

सुभिन्नं चेममारोग्ब' वर्षाकालं सुशोभनम् । 
शस्यहदि विजानोयात् ओौमुखे सुरवन्दिते ॥७ 
बद्क्लौरास्तथा गावो धान्यच्च बलवत्तरम् । 
जायन्ते सव्व शस्यानि भावे वरचे वरानने ॥८॥ 
मषा जायते सवं त तेलरसादिकम्। 
प्रजानाच्च भवैद्हदियंनि संवत्सरे शभे ॥ <॥ 

षष्टिसं 

निष्यत्तिः सर्वशस्यानां मध्या धातरि कौर्तिता 
इनतुत्तोरगुडादोनां प्रबलत्वं वरानने ॥१०॥ 
सुभिन्ं ज्ेममारोग्यं कार्पासस्य महाघंता । 
लवणं मधु गव्यञ्च ईश्वरे दुक्गभं परिये ॥११॥ 
सुभित्तं चेममारोग्य प्रणान्ताः पार्थिवाः 

प्रिये 
तस्करोपहतं वित्त' बडधान्ये वरानने ५१२॥ 
रा्भङ्गख दुर्भि तस्करेशोपपोडनम्। 
लानोयादिग्रहं घोरं प्रमाथिनि वरानमे॥१३॥ 
जायन्ते स्वंशस्यानि मेदिनो निरुपद्रवा । 
रेवणं मध गव्यञ्च मडाघं विक्रमे प्रिये ॥१६॥ 
कोद्रवाः शालिसुद्वाख शक्तमाषास्तथेव च । 
महा जायते सवं इषि च सुरवन्दिते ॥१५॥ 
चणका सुदभाषाख अन्यच्च विदलं प्रिये ५ 
महां जायते सव्वं चिव्रभानौ वरानने ॥१६॥ 
खुभिक्तं ल्ेममारोम्य विश्वश्च निरुपद्रवम् । . 
व्यवहारो भवेत् खेयान् खर्भानौ देवपूजिसे॥१७ 
अतिहष्टिख जायेत धान्यस्याथ प्रपौडनम् । 
शस्यं भवति सामान्य दाङ्णे देववन्दिते ॥१८॥ 
बहशस्यानि जायन्ते सव्वं देणे सुलोचने । 
सौराष्ट्रं नाटदेशे च पार्थिवे नाव संशयः॥१९॥ 
दुभिंच्च जायते घोरं सर्व्वोपद्रवसंयुतम् 1 
अनाहष्टिः समाख्याता व्यये संवत्सरे प्रिधे५२१॥ 
डद्यतो वषे मेघो जलं नेवोपयच्छति । 
महा सव्वं जिदं सव्व मेव वरानने ॥२९॥ 
कोद्रवाः शालिमुग्दाख कङ्क माषास्तथेव च 
सुलभं जायते सुस्थं जगद सव्वं धारिणि ॥२२॥ 
भनग्निप्रबला लोका धान्धोषधिप्रपौोडनम् । 
जायते मानुषे कष्ट विरोधिनि न संथयः॥२२॥ 
सव्व; प्रजा; प्रपौड्यन्ते व्याधिः शोकख जायते 
शिरोवच्लोऽचिरोगाञ्च पापादि विक्ञते 

जनाः ॥२४॥ 

उपद्रुतं जगत् सव्वं तस्करमृषिकेः खगे} 
पौडताञ् प्रजाः सर्व्वाः देशभङ्गः खरे प्रिये॥२५ 
सुभिक्त केममारोग्थ' शस्यं भवति शोभनम । 
बडक्तोरास्तथा गावो नन्दनं नन्दने प्रिये ॥२६॥ 
अल्यतोयास्तथा मेघा वर्षन्ति खण्डमण्डले । 
नश्यन्ति सव्वं शस्यानि विजये नार संशयः॥२७॥ 
च्च्तियाञ्च तथा वैश्याः शूट्राख्च नटनत्तेकाः । 
पौडितास्ते वरारोहे जये सब्वे' न खंथयः॥२८॥ 
सरोगञ्च तथा देवि दाहज्वरसमन्वितम् + 
अभिभूतं जगत् सवै मन्मधे सुरवन्दित ॥२८॥ 
तुषधान्यक्तयो देवि सव्व शस्यमदहाघता 1 
व्यवहारा नश्यन्ति दुम डे दुममुखाः प्रजा॥३० 
पोड्गन्ते सव्व शस्यानि देधे देशे शचिस्मिते 1 
हेमलब्बे प्रजाः सर्व्वाः चोयन्ते नात्र संशयः॥९१ 
तस्करैः पाथिवेचयैव भ्रभिभूतमिदं जगत् । 
र्थो भवति सामान्यो विलम्बे तु भयं महत्॥ २२ 
विषमस्थ, जगत् सव्व विरोधे भवसं्जवम्। 
विकारो सव्बतोऽपायो मम वाक्वन्तु नान्यथा ३३ 
क चिइभति पन्जन्यो देशे संङित्रमण्डलः । 
दुभि सब्ब रोवर्षे व्यवहारो विप्येयः ॥२४॥ 
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दुभिंचं जायते सर्व्वा मेदिनो दुष्यति प्रिये । 
वे वन्ति तोयानि मानवा दुःखिता सुवि॥३५ 
सुवं रूप्य धान्धानि जगत् सव्व" सुशोभनम् । 
ब्राह्मणा वशिजस्तुष्टाः सुभिचे एभक्तत् प्रिये॥२६ 
सुभिच सेममारोम्बं ठप्ता गोब्राद्मशाः प्रिये। 
सुखिताः शोभने वरचे प्रजाः सर्व्वाः सुलोचने॥२७ 
विषमस्थं जगत् सव्वं ̀ व्याकुलं समुदाहृतम् । 
जनानां जायते भद्र क्रोधे क्रोधः परस्प रम्॥र८ 
मश्व जायते चेमं सव्वंशस्यम डार्घला । 
विश्वावसौ वरारोहे कार्णासस्व मडाघता॥१८॥ 
पार्थिवे पसैन्ध ख समस्तः खण्डमण्ड ले । 
अपौख्न्ते जनाः सब्ब" भयभोताः पराभवे॥४०॥ 
ठणशधान्धानि पौद्यन्ते ग्रो वर्षति वासवः । 
क्वङ्ग पौडिताः सर्व्वाः प्रजाख सुरवद्दिते ॥४१॥ 
जायन्ते सव्व शस्यानि सुभिच निरुपद्रवम् । 
सोम्यट्टिभषेद्राजा कालिके च शुभं वदेत्॥४२ 
सुभिक्त चेममारोग्य सुखश्च निरुपद्रवम् । 
सौम्यह्टिभवेद्राजा सौम्ये सौचं प्रको त्तितम्॥४३ 
लोयपूर्णो भवेन घो वंते च दिने दिने । 
निरुपद्रवा राजानः सव्वं साधारणे प्रिये॥8४ 
वासवो वते देवि देशे चाखर्डमण्डले । 
अदहिद्छव्र कान्यकुले विरोधि कछषिनाशकछत्॥४५ 
अभिभूतं जगत् सव्वं कोवं इ विधैः प्रिये । 
मारुतेः फलदाहेख परिवारिणि शोभने ॥४६॥ 
निष्यननिः सर्वशस्यानां सुभिन्त भवति प्रिये । 
प्रमाथिनि जलो रौ जलदो मोदते प्रजा॥४७। 
निष्यत्तिः सव्वं शस्यानां सर्व्व शस्याम इारघता । 
तं तेलसखमं याति भ्रानन्द् नन्दति प्रजा॥४८॥ 
कोद्रवाः शालिमुद्वाञ्च पोष्यन्तं वरबनिनि । 
सर्ववोधधानि धान्धानि राच निष्ठ. राः 

प्रजाः ॥४९॥ 
दुर्भिक्ष जायते घोरं धान्धौषधिप्रपौडनम् । 
भनले च समाख्यातं नात्र काय्या विचारणा॥५० 
देणभङ्गः दुभि ्ष' समासात् कथयाम्यडम् । 

१६२ 

षष्ठो 
रक्ते संवत्सरे देवि क्र.रढदिनंराधिपः । 
मानवाः कर. रचेष्टाख संग्रामे रुधिरं भवेत् ॥५७॥ 
दुर्भि्चं मरणं घोरं घान्यौषधिप्रपोड्नम् । 
पापरोमो भवेदेवि रक्राख्य ऽमरवन्दिनि ॥५८॥ 
रोगो मरशद् भितं विरोधो बडसद्ध लम् । 
क्रोधे तु विषमं सव्य समाख्यातं इरप्रिये ॥५९ 
मेदिनो लभते देवि सब्बैभूतं चराचरम् । 
देभङ्कख भिं चये सं चोयते प्रजा ॥ 
सौराष्ट्रं मालवे टेथे दिशे कोङ्शे तथा 
द्रिं जायते घोरं चये संवत्सर प्रिये ॥ 
कौमुटोनमयदाद्याञ्च यस॒नानम्पदातटम् । 
विन्ध्यायां सेन्धवञ्चापि विनश्यति न संशयः ॥ 
सिंहलं मध्यदेशञ्चं कालच््रं तथैव च । 
चये चयन्ति सर्व्वाणि नान्यथा वरवर्णिनि ॥९० 

इति ज्योतिस्तत्चम् ॥ 
षटटिहायनः,पु, (षष्टि हायना अ्ायुःकालो यस्य ।) 
गजः। धान्धविशेषः। इति मेदिनी राज- 
निघेरटश्च ॥ ष टस स्यकवत्सरः। तत्संख्यवयो- 
युते, चि, ॥ (यथा, महाभारते ।१।१५४।४४। 
““वभ्तुस्तदा ठका ज्ञताखाकषंतुस्सदा । 
मत्ताविव च संरन्धौ वारुणौ षषठिडायनौ ॥*) 

षष्ठः, ति, (षष् + तस्य पूरणे डट्। ५।२। 
४८। ड् । षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् । ५। 
२।५१1 इति थुक् । ) षण्मां पूरणः । इति 
मेदिनो ॥ (यथा, रघुः ! १७। ७८ । 
“पञ्चमं लो कपालानामूचुः साधम्यरयोगतः। 
भूतानां महतां षष्ठमष्टमं क्लभूख्ताम् ॥*) 

षष्टकः,तरि,षष्ठः । षष्ठशब्द्ात् खार्थे कनप्रत्ययेन 
निष्यः ॥ (षष्ठो भागः। “मानपश्वङ्गयोः कन्- 
शुकौ च ।” ५। ३।५१। इति कन् । “्रष्ठको 
भागो मानच्छहव्रति ।" €ति काशिका ॥) 
॥ क्तो, दिच्रयडानन्तरभुक्नम् । यथा 

“द्यन्तरे व्रमन्तरे भुक्तमाइः षष्टालुकालकम् |” 
इति चिकार्डगरेषः ॥ 

पिङ्ककषे चारुपद्माच्ति दुभि च नमीदातटे)५१॥ षिका, स्तनो, ( ष्ठो + सा कन् । ) यथा । 
गोमहिष्यो विनश्यन्ति थे चान्ये नटनत्तकाः । 
वासवो वर्षते देवि शस्वच्च नहि जायते ॥ 
तिलसषपमःरषादि कार्पासानां मडाघ॑ता । 
गोमदिष्यः वर्णानि कांस्यताश् दय षतः ॥ 
तत्सव देवि विक्रौय कलेव्यो धान्धसश्चयः । 
तेन धान्येन लो कोऽयं निस्तरिष्यति दुर्दिनम् । 
पार्थिवा मोषकादौनाः कालयुक्त प्रपौडिताः॥५२ 
तोयपूर्थाः ऋ.ता मेा बहुशस्या च मेदिनै । 
निष्ठराः प्राथिवा देषि सिद च वरानने ॥५३ 
अल्पतोया घनां व कौटकाः प्रबलाः स्मृताः । 
विषाः प्रार्थिवाः देवि रौद्र खंवस्रे भ्रिये | 
दुभिं्तं मध्यसं प्रोक्त व्यवड्धारो न वर्तते । 
भवेद मध्वमा दष्टिरुतौ समुपरख्छिते ॥५५॥ 
दुर्भि जायते शोकाः सर्गे. द्विष वच्िंताः । | 
प्राणिनां जायतेऽइर्षो दुन्दुमौ वरव णिनि ५५६ 
मह्हिषोनोदिरष्छादिताम््रकास्याद्यथेषत 

चासुर्त्यत्र षष्ठिकेत्यद्यम्। इति दुर्गोत्सवोय- 
बलिदानप्रकरणे तिष्वादितच्छम् ॥ 

, खनो, (षष्ठ + ङोप् ।) कात्यायनो । इति 
मेदिनो ॥ घोड़शमाढकान्तगेतमाद्रकाविशेषः। 
सा प्रकते: षष्टो कला स्कन्दभा्था च । तस्याः 
खकपादियथा,-- 
५प्रधानांश्चसखङूपा या देवसेना च नारद }} 
माढकाद् पृज्यतभा खा च ष्टो प्रकोर्निता ॥ 
शिशूनां प्रतिविष्वेषु प्रतिपालनकारिको । 
तपसख्िनौ विष्छुभक्ता कात्ति केयस्य् कामिनो॥ 
ब्रां रूपः प्रतेस्तेन षष्ठो प्रकोत्तिता । 
पुचप्रौचप्रदावो च घातौ जिनगृतां सतौ ॥ 
खन्दरो गवती रम्था सन्ततं भतं रन्तिकेः। 
खाने शिशूनां परमा ठदक्कप्रः च योगिनो + 
पूजा इादग्यम्रासषु यसा त्रिश्ठेषु सन्ततम्} 
पूजा च सूतिकागारे परा षष्टदिने थिथोः ॥ 

बत डे देवि विक्रय कर्तव्यो भान्यसयः ॥ एकविंशति चेव पूजा कव्व वङतुको । 

षष्टो 
शश्वत्नियभिता चेषा नित्या काम्याइतिः परा ॥ 
माढरूपा दयारूपा श्द्रचशरूपिशो । 
जले खले चान्तरौचे शिशूनां खभ्रगोचरे ॥” 
इति ब्रह्मवेवत्तं प्रक तर ९ अध्यायः ५४॥ 
भ्रपि च। 

ओओौनारायख उवाच । 
“षष्ांशा प्रक्षतेर्या च सातु षष्ठो परकौत्तिता । 
तस्याः पूजाविधौ बद्मन् इतिहासमिमं गृण ॥ 
राजा प्रियत्रतञ्चासोत् स्वायग्भुवमनोः सुतः । 
योगोन्द्रो न बष्ेदाथां तपस्यास् रतः सद्ा ॥ 
ब्रह्मान्नया च यन्ननक्तदारो बभूव सः। 
सुचिरं कतदारख्च न लंभे तनयं ततः ॥ 
पुच्च शियन्रं तच्चापि कारयामास कश्यपः}. 
मानिन्ं तस्व कान्तायै मुनियंन्रचरु' ददौ ॥ 
भुक्ता चरुश्च तस्याञ्च सद्यो गर्भो बभूव इ । 
दधार तञ्च सा छेवो देवं हादश्यवन्सरम् ॥ 
ततः सुषाव सा ब्रह्मन् कुमार कनकप्रभम् । 
सर्ग्वावयवसम्यब्र' खतमुत्तानलोचनम् ॥ 
श्मशानश्च ययौ राजा श्टद्ोत्वा बालकं सुने। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानच ददे इ ॥ 
ददे त्र देवश्च कमनोथां मनोडराम् । 
दृष्टा तां पुरतो राजा तुष्टाव परमादरम् ॥ 
पप्रच्छ राजा तां दृष्टा ग्रोसूयसमप्रभाम् । 
तेजसा ज्वलितां कान्तां शान्तां स्कन्दस्य नारद. 

प्रियव्रत उवाच । 
का त्वं सुशोभने कस्य कान्ते कान्तासि सुद्रतै। 
कस्य कन्या बरारोडा धन्या मान्या च योषि- 

ताम् ॥ 
देवसेनोवाच। । 

ब्रद्मशो मानसौ कन्या देवसेनाष्टमौ खरो । 
दृष्ा मां मनसा धाता ददौ स्कन्दाय भूमिप ॥ 
माढठकासु च विख्याता स्कन्दभा्या च सुव्रता 
विश्वे षष्ठोति विख्याता षष्ठां शा प्रज्लतेयतः ॥ 
इत्यवसुक्का खा देवौ टहोत्वा बलकं सुने । 
महाज्ञानेन तपसा जोवयामास लौ लया ॥ 
ग्टहोत्वा बालकं देवौ गमनं गन्तुसुद्यता । 
प॒नस्तुष्टाव तां राजा शष्ककण्ठौढतालुकेः ॥ 
कृपस्तोब्रे ख सा देवो परितुष्टा बभरुव इ । 
उवाच तं दपं ब्रह्मन् ! वेदोक्तं कर्मनिर्ितम्॥ 

देषसेनोवाच । 
विषु लोकेषु राजा त्वं खायग्भवमनोः सतः । 
मम पूलाच्च सब्वन्न कारयित्वा खयं कुरू ॥ ` 
तदा दास्यामि पुचन्ते कुलपद्ममनोइरम् । 
शतयेवमुक्चा षा देवो तस्मै तालकं ददौ ॥ 
राज्ञा चकार सौक्रारं तत्य.जा्ञ्च सुव्रतः । 
जगाम देवौ खर्गख्च दत्वा तच्छं शुभं वरम् ॥ 
अजगाम महाराजः खग्टदं इष्टमानसः। 
देवीं तां पूलयामाख ब्राद्मलेभ्यो धनं ददौ ॥ 
राजा च प्रतिमाचेषु शक्तषष्टाां महोक्वम् । 
षष्ठया देव्वाख यज्ञन कारयामास सन्धतः ॥ 
बालाना शति कागारे बषः यद्पूवंकम् 
तस्थ लां कारयाम्ाख त्रैकविंशतिवाखरे ॥ 



षष्ठौ 
बालानां शभकायये च शएभाव्रप्राशने तथा । 
सर्व्वत्र वर्हयामास स्वयमेव चकार इ ॥ 
ध्यानं पूजाविधानच्च स्तोत्र मत्तो निशामय । 
यत् खतं धमवक्तंण कौथुमोक्तञ्च सुव्रत ॥ 
शालग्रामे घटे वाथ वटसूलेऽथवा मुने। 
भित्तौ पुत्तलिका कत्वा पूजथेदा विचक्षणः ॥ 
षष्ठां गां प्रकते: शां सुप्रतिष्ठाञ्च सुप्रभाम्} 
खुपुच्चदाच्च शुभदां दयारूपां जग्मसम् ॥ 
श्वे तचम्पकव शाभा रत्रभृषणभूषिताम् । 
पविव्ररूपां परमां टेवसेनामद्ं भजे ॥ 
इति ध्यात्वा खशिरसि पुष्य दक्वा विचच्तणः 
युनर््यात्वा च मूलेन पूजयेत् सुव्रतां सतीम् ॥ 
पाद्यार्व्याचमनोयैख गन्धधपप्रदोपकोः । 
नेवेदेविविपरैशचापि फङन शोभनेन च ॥ 
मूलेनो' को षषटोदेव्यं खाति विधिपूर्वकम् 
श्रष्टात्षरं महामन्त्र यथाशक्ति जपेन्नरः ॥ 
ततः स्तुत्वा च प्रणमेद्वकियुक्तः समाहितः! 
स्तो वच्च सामवेदोक्तं वरपुचफलप्रदम् ॥ 
अरष्टाच्चरं महामन्त ल्तधा यो जपेन्मने । 

` स पुच्च लभते नृनमित्वाह कमलोद्भवः ॥*॥ 
स्तो खण मुनिखेष्ट सव्व कामशुभावडम् । 
आन्नाप्रदञ्च सर्व्वेषां गूढ वेदेषु नारद ५ 

प्रियव्रत उवाच । 
नमो देव्ये महाटेव्यं सिक्त शान्ये नमो नम 
शुभाये देवसेनायै षष्ठं ग देव्यै नमो नमः॥ 
वरदायै पुच्चदायै धनदायै नमो नमः। 
सुखदाये मोक्षदायै षषटोदेव्यं नमो नमः ॥ 
शक्तिषष्ठांशरूपाये सिदायै च नमो नमः। 
मायायै सियो गिन्धं षष्टोटेव्यं नमो नमः ॥ 
सारायै सारटायै च पारायै सव्व कारिख्ये । 
बालाधिष्टाढदेव्यं च षट्टोदेव्यं नमो नमः ॥ 

` कल्याणशद्ययं कल्याण्यै फलदाये च क्मणाम्। 
प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्टोदेव्यं नमो नमः ॥ 
पूज्याय स्कन्दकान्ताये सव्वे'षां सव्वं कम्यसु । 
देवरच्तशकारि्ये ष्टोदेव्यं नमो नमः ॥ 
शद्धसत्वस्वरूपाये वन्दिताये कणां सदा । 
हिंसाक्रोधवज्निताये षष्ठोदेव्यं नमो । ¶# 
धनं देहि प्रियां देहि युच्च देति सुरेश्वरि । 
धम्मं देहि यशो देहि षष्टोदेव्य नमो नमः ॥ 
देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपृजिते। 
कल्याणच्च जयं देहि षष्टौदेव्यं नमो नमः # 
इति देवोच्च संस्तय लेमे युचच' प्रियव्रतः 
यशसख्िनच्च राजेन्द्रः षश्ठोटेवोप्रसादतः ॥ 
षटौस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् य: खृणोति च व्रम् । 
अपुच्चो लभते पच वरं सुचिख्न वनम् ॥ 
वषमेकञ्च या भक्ता संस्तुत्येदं णोति, च । 
सव्व पापविनिग्प्र क्या महाबन्ध्या प्रसूयते ॥ 
बोर पुचश्च गुणिनं विद्यावन्त यशखिनम्। 
शचिं चिरागु्न्तमेव षष्टोदेवी प्रसादतः ॥ 
काकबन्या चया नारो खतापत्याचया भवत् 
वं श्रुत्वा लभेत् पुच षष्ठोदेवौप्रसादत 
सोगयुक्तं च बाले च पिता माता श्शोतिचेत् 

॥ | 49 

 ततक्षत्वादि यथा, | 
` | भ्रथष््ोसा सपमौञुता ग्राद्चा युम्मात्। 

` ्रस्यां फलाशनो यस्तु ^ ॥ 

१८३ 
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माच्च मुच्यते वालः षष्टोदेवीोप्रसादतः ॥ 
इति ब्रह्मवैवत्त प्रकतिखर्डे ४० श्रष्यायः॥‰॥ 
चन्द्रस्य षष्टकलाक्रियारूपतिधिविशेषः । सतु 
शक्तकछलष्ण पत्षमेटेन दिविधः। तवर चन्द्रस्य 
उद्दयनुकूलषष्ठकला क्रियारूपः शक्तपचच्चौयः। तस्य 
ासानुकूलषष्टकलाक्रियारूपः कष्णपन्तोयः।# 
वेशाखादिषु तस्या विशेषनामानि यथा,-- 
“प्रसूत्या दादशे मासि सम्पुज्यापत्यह्धये । 
सुतै जाते तथा षष्ठयां षष्टो दादशरूपिणो ॥ 
वैशाखे चान्दनो षष्टो ज्येष्टं चार ्यसंज्ञिता। 
श्राषाद़े कामौ न्या यावणे लुण्ठनो तथा ॥ 
भाद्रं चपेटौ विख्याता दुर्गाख्याश्वयुजै तथा । 
नाद्याख्या कार्तिके मासि मागे मूलकरूपिणौ 
पौषे मास्यन्ररूपा च शौोतला तपसि स्मता । 
मोरूपिणो फाल्गुने च चेतेऽशोका प्रकोर्तिता॥ 

इति स्कन्दपुराणम् ॥ 

राजमार््त्डे । 
“ज्यैष्ठ मासि सिते पचे षष्टो चारस्यसंन्निता 
व्यजने ककरास्तस्यामटन्ति विपिने स्यः ॥ 
तां वि्यवासिनीं स्कन्दवष्टोमाराधयन्ति च । 
कन्द सूलफला हारा लभन्ते सन्ततिं शुभाम् ॥ 
कन्दं सूरणादि। मूलं तदितरत् । भविष्ये। 
“शेयं मागं शिरे मासि षष्ठो भरतसत्तम । 
पुण्या प्रापडरा धन्धा शिवा शान्ता गुप्रियाप 
देवोषुराणे चेत्रमधिक्षत्य । 
षष्ठयां स्कन्दस्य कत्तव्या पूजा सर्व्वोपचारिका 

इदेव सुखसौभाम्यमन्ते विष्छु पुर व्रजेत् # 
इवमेव स्कन्दषष्टो पञ्चमोगुतेवोयोखा । 
“क्ृष्णाष्टमो स्कन्दषष्ठौ शिवराचिचतुदंशे । 
एता; पूव्ववुताः कार्व्यास्तिष्यन्ते पारणं भवेत्॥ 

इति ब द्मवैवत्तंवचनात् ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
“अ्टमोच्च तथा षष्ठो नवमोञ्च चतुदं म् । 
शिरोऽभ्यङ्गं न कुर्व्वीत पव्वसन्धौ तथैव च ॥ 

इति तिश्यादितत्छम् ॥ * ॥ 
साच कािकेयाभिषेकतिधिः। यथा, 
स्वयं स्कन्दो महादेवः सव्वपापप्रणाशथनः । 

तस्य षष्ठीं तिथिं प्रादादभिषेके पितामद्ः ॥ 

श्रपुचचोऽपि लभेत् पचन् अधनोऽपि लभेत् धनम् 
य यभिच्छेत मनसा तं तं लभति मानवः ५ 
यश्चैतत् पठति स्तोत्रे कार्तिकेयस्य मानवः । 
तस्व डे कुमाराणां चेमारोग्य भवेद्धर वम्॥ 
इति वाराहे स्कन्दोत्पत्तिनामाध्यायः ॥ * ॥ 

तवर जातफलम् । 
“विदान् वरिष्ट्तुरः इकौत्तिः 
प्रलम्बबाद्रंणकोर्थ गावः ¦ 
सत्यप्रतिष्टो घनपुचयुक 
षष्टोप्र्ूतो मनुजबिरायुः ॥ 

बाड्ग 
तव्र याव्राकरणदोषो यथा,- 
“पञ्चम्यामोष्ठिता्थः स्थात् षष्ठयां व्याधियुतो 

भवेत् । 
सपम्यामर्थलाभः स्यादष्टम्यामस्त्रपौडनम् । 
षष्टयष्टमोदादभोषु न गच्छेचिदिनसूशि +” 

इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ 
\ लु र खापे। इति कविकल्यटुमः ॥(दा०- 

पर०-अक^-बेट ।) मूं न्यादिः। लु, सस्ति । 
रवैदिकः। खापः शयनम् । इति दुर्गादासः # 
ज, सपंशे । इति कविकल्पदुम ॥(भ्वा ०-णर ०- 

सक०-सेट् ।) दन्सोपधः। क्किपि संयोगादि- 
लोपे सक् । सञ्जति। वचोऽपि परुषाक्षरं न च 
पदेषु संसव्जते। इति शाकुन्तले गणक्लता- 
नित्यत्वात् । इति दुगादासः ॥ 

'इ्लुर सप्र । इति कविकल्यदरुमः ॥(अ्रदा० 
पर०-अक०-सेट् ।)मूड न्यादिः दन्लसोपधः। इ, 
संस्तयते । नमध्यपाठेऽपि नस्योपधत्वाभावादेव 
लोपाभाष इदनुबन्धो वेदेषच्वारणभेदाथः। लु, 
संस्ति। र, वैदिकः । इति दुर्गादासः ॥ 
छ ज ङ शक्तौ । इति कविकल्पदुमः ॥(ग्बा०- 

०-सक०-सेट्ः। ) इहापि शक्तिः चमा । 
ज, साहः सहः) ङः, अन्धायं शते नासौ । 
इति हलायुधः । इति दुर्गादासः ॥ 
+य कि शक्तौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा० 

चुरा०-भ्बा०-च-पर०-षक०-सेट् । ) शक्तिर 
दैवादिकस्य शकधातो रूपं तेन च्षमा इत्यथैः । 

खद्यति दुःखं लोकः सहत इत्यथः । किः 
साहयति। ख एवायं नागः सखडइति कलमेभ्य 
परिभवम् । इति दुर्गादासः ॥ 
षडसानुः, पं, चमावान् । यन्नः । मयरः । इति 
संचिप्तसारोणादिहत्तिः ॥ 

षाट्, व्य, सम्बोधनम् । इति केचित् ॥ 
वुः गानम् । रसः । इति मेदिनो ॥ रथस्यं 

जातिविशेषः। स च षट॒सखरमिलितग्पमः- 
रागिख्छौ । यथा, 
सोडवः पञ्चभिः प्रोक्चः स्रः षड्भिस्तु 

षाडव 
सम्यणः सप्तभिन्न'य एवं रागख्िधा मतः ४ 

इति सष्ो तदर्प खम् # 
स॒ख्य , कत, (षड् गुणा एव । “चातवलो 

दौनां खार्थे ।* ५। १। १२४॥। इत्वस्य वात्ति- 
कोक्ता च्ञ । ) राज्ञां राच्यर्षणे उपाकाः 
धट्। यथा। सन्धानासनं सन्धिं क्त्वा अव- 
खानम् १। यातासन्धानं बुद्ौथयानम्. २.। 
विष्छद्यासनं वेरं कत्वावश्यानम् ३। याचां 
संपरिष्टञ्चाखनं यतव्रोभयप्रद नार्थे यानं प्रदश्ण 
खराने अवस्थानम् ४। देधोभावः उभय 
सन्धोकरणम् ५। अन्धेषां सञ्चयः दुगादेशधहा- 
राजस्य वा भ्राखयः &। इति महाभारते 
राजधस्यः ॥ ( यथा. माघे । २।९३। 
षाड्गुख्छसुपयुच्ञोत क्तयपेक्तं रसायनम् 

इति को्टौपरदोपः ॥ ५ ॥ भवन्त्यसेवमङ्गानि ख्थाञ्ञ नि बलवन्ति च ॥*) 



बिध 

वार्मातुरः, पु, ( षां मातृणामपत्यमिति । 
“मातुरुत् संख्यासंभद्रपू््वावाः ।” ४।१।११५। 
इति भ्रण । उकारखान्तादेशः ।) कात्तिकेयः। 
इत्यमरः ॥ 

धात्वणत्विकः, वि, षत्वणत्वविधायकशास्तव्या- 
ख्यानम् । तच्र भवः । यथा । षत्वशत्वयोर्विंधा- 
यकं शास्रं बातलणत्वं तस्य व्याख्यानान्तत्र भवो 

वा षात्वणत्विकः। इति सिहान्तकौमुदो ॥ 
षाध,भोनय सिद्ठौ। इति कविकल्यदूमः ॥ 
( खा०.दिवा °च-पर०-भरक०-अनिट्। ) भ्रौ, 
शिषात्सति। न, सा्नोति। य, साध्यति) 
सिदिर्निष्यत्तिः। इति दुगौद्!सः ॥ 

षान्त्व,क सामयोगी । इतिकवि कल्पदमः॥(चुरा० 
पर०-सक ० -सेट् । ) क, सान्त्रयति शोकात्तँ 

१८8 
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सेधित्वा सिद्धा । य, सिध्यति भरौ, भसेत्- 
सौत्। श्रस्मात् पुषादित्वाज्नित्यं ङ इत्यन्घं । 
सिदहिर्निंष्यत्तिः } सिध्यति घटो निष्यत्नः स्यात् 
इत्यथैः । इति दुर्गादासः ॥ 

ऊ भिवे। शास्त्रं । इति कविकल्यदुमः ॥ 
(भ्वा०-पर०-शिवे भ्रक०-अनुशासने सक 
वेट् । ) मृं न्धोदिः ¦ ऊ, असेधोत् असेत्- 
सोत् । शिवं मङ्गलम् । तदाकर्मकः। सिद्धो 
व्थंसमाखराय इति कातन्वस्यादयसूत्रम् । णास्र- 
मनुशासनम् । सेधति शिवं गुरः! इति दुगौ- 
दासः ॥ 

षिन्भ, उ हिंसने! दोप्तौ । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(म्बा०-पर०-ख्क ° -दौप्ौ भक ०-सेट् । कावेट् 
उ, सिभ्धित्वा सिब्धा । इति दुर्गादासः ॥ 

दयालुः । सिषान्त्रयिषति । इति दु्मदासः ॥ |षिल, श उच्छ । इति कविकल्पदुमः ॥ (तुदा° 
षाष्ठः, ति, षष्ठः । षष्ठशब्दात् खार्धे ष्ण (अण्) 

प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ (पुः षष्ठो भागः । “षष्ठाष्ट 
माभ्यां जच।*५।३।५.। इतिः । इति 

सिदान्वकौमुदो ॥) 
षि,गजन बन्धे इति कविकल्यदरुमः॥(क्रया०- 
स्वा" च-उभ०-सक०-अ्रनिट्।) मूदन्यादिः। 
ग ज, सिनाति सिनौते। न, सिनोति सिनुते। 
देति दुगादासः॥ 
षिच,पशञ भ्रौ चरणे । इति कविकल्यहुमः ॥ 
(तुदा°-उभ °-सकण-अनिट्।) पथश ख, 
सश्चति सिञ्चते । श्रौ, सेक्ता । सिषिचुरवनि- 
मम्बुवडाः। इति भारविः । इति दुगौदासः ॥ 
पिट, अनादरे। इति कविकल्पदुम: ॥ (्बा °- 
पर०-सक०-सेट् ५ । सेठति खलं 
लोकः। इति दुर्गादासः ॥ 

षिङ्गः, पुं, ( षिद् अनादरे + बाइलकात् अतो- 
ऽपि गन् सत्वाभावश्च। इत्यणादिटौकायां 
उच्ज्वलः । ५ १। १२३ 1) कामुकः । लोचा इति 
भाषा। : । विदग्धः २ नागरः ३ 
भविलः ४ छ्िदुरः५ विष्टः ६ व्यलोकः © षट्- 
प्रन्नः ८ कामकेलिः € विदूषकः १०। इति 
भूरिप्रयोगः ॥ पौठकेलिः ११ पौठमहं : १२। 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥ पक्ञविकः १२। इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, माघे । ५।३४। 
“पन्थानमाश विजदहोहि पुरः स्तनौ ते 
पश्यन् प्रतिदिरदकुम्भविशद्धिचेताः \ 
स्तम्बेरमः पररिणिनं सुरसावुपेति 
षिड़गेरगद्यत ससन्भरममेव काचित् ॥") 

पिध,गत्याम् । इति कविकल्यदुमः ॥(भ्वा | 
मकम०्सेट्।) सेधति। निष्ठायां स्िधितः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

षिध,ज-गल्याम् । इति कविकल्य दरुमः ॥ (स्का*- 
पर०-सक°-सेट्। कावेट्\) सेधति। ऊ, 
मेधित्वा सिदहा) कावेट्त्वातरेम् ङश्तोति इमो 
निषेधे सिदः। इति दुर्गादासः ॥ 

धिध, उ य श्रोसिदी। इति दुर्गादासः॥ 
( दिबा०- पर, -अक.-अ्रनिट। क्रावेट्।) उ, 

पर०-खक°-सेट् । ) उच्छ उद्ट.तशस्यशेषापदह- 
रणम्। श, सिलति धान्यं टौनः । से्ित्ता । 
इति दुर्गादासः ॥ 

षिव, य उ तन्तुततौ । इति :कविकल्यदुमः ॥ 
( दिवा०-पर०-सक०-सेट्। कावेट् ।) तन्तु- 
ततिस्तन्तुभिग्र न्धनम्। य, सोव्यति वस्त्र 
सौचिकः; । ड, सेवित्वा स्यृतवाः। इति दुगौ- 
दासः॥ 

` (स्वा ०~पर०-सक°-अनिट् \ ) सयति । इति 
दुर्गादासः ॥ 
, अ गतौ । इति कविकल्पदुम 1 (म्बा०-उभ° 
सक०-अनिट्।) ज, सुषाव खुषुदे। इति 
दुर्गादासः ॥ 

। ( खा०-उभ.-सक--क ° च-अनिय् । ) मृ - 
न्यादिः। न ज, सुनोति सुनुते । सन्धा सन्धा- 
नम् । क्तो द इड खान मङ्गलसानं वा । तथाच 
षु ज भ्रभिषवे। इति प्राञ्चः। अभिषवः पोडनं 
मन्यन >£ विलोचनादयः। सखानख्धेति 
दुगेः । सन्धानं मङ्गलखानं वेति धातुप्रदौपः। 
इति दुगौदासः ॥ ` 
, ल रेश्वथप्रसवयोः। इति कविकल्पदुमः ॥ 
(अदा०-पर०-अ्रकण०-सक० च.सेट्।) ल, 
सौति। इति टगौदासः ॥ 

षुः, पु, गभं विमो चनम् । इत्येकाच्चरकोषः ¶ 

(चुरा ०-पर०-सक ० -सेट. । ) पञ्चमस्वरो. ट 
यान्तः। क, सुदयति। दन््यादिरयमिति 
भौमः \ लीच्छयमल्पोमावः। इति दु्गौ- 
दासः 

धुन्भ, दोपनदिंसयोः। इति कविकल्पदुम ॥ 
(भ्वा०-पर ०-दोपने अक ° हिंसायां स्क ०-सेट्) 
मृदं न्धादिः। पञ्चमखरोः। सुच्धति इुधुखध । 
इति दुर्गादासः ॥ 

षुर, श मैश्ययोः । इति कविकल्पदुम: (तुदा °- 
पर०-अ्क०-सेट । ) सूर्चैन्यादिः। श, सुरति 

„ गतौ । रेश्बप्रसवयोच । इति कविकल्पदुम 

( ज सन्धाक्तोदपोडमन्धे। इति कविकल्पटुमः। 

षट, क तच्च । अनादरे । इति कविकल्पदरुमः॥|घृष, प्रसवै । इति कविकिल्पदुमः ॥ (भ्वा०-पर् 

षिल 

सोरिता सुषोर । भा दौषिः। रेश्यमैखगथम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 
+ल यढपि। शक्तौ । इति कविकल्पदुमः॥ 

( दिवा०-पर°-सक०-सेट. । ) शक्तिः त्तमा । 
लु, भ्रसुहत् । य, सृद्यति द्ःख ' मुनिः सहत 
इत्यथः । सुषोह । इति दर्गादासः ॥ 
ष,ङलसूतौ। इति कविकल्यदुमः ॥ (शरदा 
अरात०-सक०-अनिट. । ) मूं न्यादिः । ङल, 
सते । इति दुगादासः ॥ 

षूः्य ङ भौ सलौ । इति कविकल्पदुमः ॥(दिवा* 
भराक०-सक° निट. ।) य ङ, सूयते। भो; 
सूनः। सूति विमोचनम् । सूते पुत्चं नारौ । 
अन्यत्रापि धर्मोऽथ प्रशयते । इति दुर्गादासः॥ 

घु, श तेपे । इति कविकल्पदुम: ॥ (तुदा°-पर° 
संक०-यनिट । ) मूरैन्यादिः। श, सुवति । 
इति दगौदासः ॥ 
.:, स्तो, गभविमोचनम् । इति कचिदेकाच्र- 
कोषः ॥ 
,द, चणने । इति प्राञ्चः । (म्बा ०-पर०-सक० 
सेट 1) चषणनमवदारण हिंसोपलकच्तणमितिः 
रमानाचेन व्याख्यातम् । इति द् गदासः ॥ 
बद, कः अा्ुतिहत्योः । निरासे। इति कविकल्य-- 
दमः ॥ (चुरा०-पर°-सक०-सेट. ।) आश्रुति- 

कारः। क, सूदयति धनं विप्राय दातुः 
दाता । स्मनाथस्तु भ्राख्रवंण इति दन््यसकारं 
पटित्वा सूदयति मदिरा भाण्डात् क्षरति 
इत्यथे इत्याह । इति दुर्गादासः । 
द, ड निरासे । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
भाकर-सक०-सेट् । ) षष्ठस्वरो । ङ, सूदते । 
निरासो निःचेपः। इति दुर्गादासः ॥ 
र, ङ य ई स्तम्भ । हिंसे इति कविकल्पदुम: ॥ 
(दिवा ०-भ्रात०-स्तम्भ अक०-डिसे सक०- 
सेट् । निष्ठायां अनिट. ।) डव, सते । ई, 
सूः । वौञचिदयं न मन्यते। स्तन्भो जडो. ` 
भावः। इति दुर्गादासः ॥ 
त, नादरे । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा ० -पर०~ 
सूक ०-सेट । ) सेफयुल्ः । षष्ठख्रौ 1 सुरति 
दुष्टं लोकः । इति दुर्गादासः ॥ 
, ईर्म । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा ° -पर ०- 

अक°-सेट..। ) चच्'ति सुषु । षदयान्तोः 
ऽबमित्येके। इति दुर्गादाखः ॥ 

-सक०-ेट ।.) षठसरो मूचैन्धादिः । चूषति । 
इति दुगौदासः ॥ 

, ऋ. ङ सर्पणे । इति कविकल्पदुमः ॥(म्बा °` 
श्राक०-सक०-सेट ।) मूर्न्यादिः\ भस्य 
षोपदेशविधौ वल्नेनेऽपौह पाठः कस्यचिदनु- 
रोधात् । ऋ, भसिषैकत् । ङ, भेकते ¦ इति 
दुर्गादासः ॥ 

षेल, ऋ चालगत्योः! इति कविकल्पदुम ॥(म्बार 
पर०-सक०-सेट ॥) मू्न्ादिः। ऋ, अखि- 
षेलत्। इति दुर्गादासः ५ 
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सेव, ऋ ज डः सेवने। इति कविकल्पदुम: ॥(ग्वा० 
उभ.०-श्रात्म०-च-सक-सेट् ।) ऋ, भ्रसि- 
षैवत् । अ, सेवति सेवते । ङ, सेवते । सेवन- 
माराधनसमुपभोग आश्रयश्च । विष्णुः सेवते 

` सुखं सेवते तो सेवते साधुः । अन्ये त्स्मात् 
परस्मं पदममन्यमानाः नोचं सखमपि सेवति 
नोच एव । स्ाधौने विभवेऽप्यदो नरपतिं 
सेवन्ति किं मानिन इत्यादौ गणशक्तानित्यत्- 
माडः । इति दुर्गादासः ॥ 

बै, चये । इति कविकल्पदुम: ॥ (भवा ०-पर०- 
अक०-अनिट् ।) स्रदेन्यादिः। सावति। इति 
दुर्गादासः 

घो, य नाशे । इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा०- 
पर०-सक ० अनिट् ।) सूबन्यादिः। नाश इह 
नष्टोकरणम् । य, स्यति यमो जन्तन् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

षोडन्, [त्]पु (षट् दन्ता अस्य । ̂ एृषोदरा- 
दौनि वथोपदिष्टम् । “ & । २।१०९ । इति 
षष उत्वं दढदश्षधासत्तरपदादेष्टुलच्च ।) षड़- 
दन्तयुक्तहषः। इति [हेमचन्द्रः ॥ 

घोड़श,[न्]ति, (षट् च दथ च। “पृषोदरा- 
दौनि यथोपदिष्टम् ।* ६ । ३।१०९ ¦ इति 
साधः।) संख्याविशेषः। षडधिका दश। 
घोल इति भाषा । तदाचकौ | 
शब्दौ । इति कविकल्पलत ॥ नित्यव इवच्ना- 
न्तोऽयम् ॥ (यथा, मनुः । ११ । २४९ । 
सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायाम।स्तु षोडश ¦ 

रपि भ्र णशडनं मासीत् पुनन्तवहर हःकताः") 
षोडशः, वि, षोडशानां पूरणः । षोडशन्शब्दाल् 
उट् प्रत्ययेन निष्यन्रः । इति सिदान्तकौसुदो । 
( यथा, भागवते! २।९।६)। 

स्परगेषु यत् षौडशमेकविंशं 
निष्कञ्चनानां करप यदनं विदुः ॥”} 

षोडशकलाः, स्त्रो, (षोड़शसंख्या न्विताः कलाः! 
चन्द्रमण्डलस्य षडधिकदशभागाः। तासां 
नामानि यथा । ततश्न्द्रस्य अदतादिषोडश्ष- 
कलाः पूव्ववत् प्राणप्रतिष्ठा क्त्वा पूजयेत् । भ्रं 
अङताये नमः १। शां मानदावे २। इं 
पूषाये २। ई तुप 8 उपघुष्ट ५।ऊं रै 
&। ऋ त्ये ॐ! ऋ शशिन्यं ८। द 
चन्द्रिकायै < । लृ कान्ते, १० ज्योत् 
साये १९ रे चियै १२। भो प्रौले १३। 
भो श्ङ्गदाये १8 । अं पूर्णाय २५।अः पूर्णा 
तायं १६। नमः सव्व । शक्रात् प्रतयेक- 
मावाद्य मन्धादिभिः पूजयेत् । इति तन्वसारः॥ 

दोडणदानं, क्तौ, ( षोडशप्रकारं दानम् ।) 
अष्ादौ षोड़श्प्रकारदेयद्रव्यम्। ततक्रमम्गाड 
खाग्रदायिकाः 
“भूभ्यासञनं जलं व्र प्रदौपोऽवर' ततः परम् 
ताम्बूलच्छत्रगन्धाङ् मासं फलमतः परम् ॥ 
आण्डा च पादुका गावः काञ्चनं रजतं तथा । 
दानतेतत् षोडशकं प्रेतसुहिश्व दौयपै ॥* . 
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तत् षोड़शषोडशकेरेको दानसागरो भवति ॥ 
तव्र भूमेः पूजायां दानवाक्ये च प्रियदत्तेति 
विशेषणम् । भूमेर्देवता विष्णुः षटिवषसडह- 
सावच्छिन्रस्वर्गवासः फलम् । प्रतिग्रहे तद्धमे 
प्रदक्षिणो करणम्। तद्ध मेरसन्रिधाने तामुद्दिश्य 
प्रदक्षिणम् ॥ ९॥ आरासनस्य उन्तानाङ्गिरसो 
देवता राज्यस्थाननुत्तमस्वगप्रािः फलम् । 
तत्र ॒विशेषानुपदेयात् करमध्वात्माग्नेयेन 
तीर्थेन प्रतिग्रहः! एवमन्यत्रापि अग्ने यं कर~. 
तलम् ॥ २ ॥ जलस्य वरुणो देवता टेसिप्रापिः 
फलम् ॥ २ ॥ वस्त्रस्य बुदस्यतिर्हेवता चन्द्र 
सालोक्यप्रािः फलम् । प्रतिग्रहे दशान्तग्रहण- 
परिधाने ॥ ४ ॥ दौपस्य ब्रमगिनर्देवता उत्तम चन्तुः 
प्रािः फलम् ॥ ५॥ अन्नस्य प्रजापतिर्देवता 
अच्चयसुखप्रापिः फलम् । प्रतिग्रहे सुशिग्रह- 
णम् ॥ & ॥ ताम्बूलस्य वनस्पतिर्देवता मेधा- 
वित्वञ्ुभगत्वप्रान्नत्वदर्शनोयत्वप्रासिः' फलम् ॥७॥ 
छत्रस्य उत्तानाङ्गिरसो देवता सव्वं व्याधिविनि 
मंक्तत्वयौमच्ववइयु्चत्वप्रािः फलम् । प्रति- 
ग्रहे टण्डधारणम् ॥ ८॥ गन्धस्य गन्धर्वो देवता 
ब्रह्मपद प्रयाणं फलम् ॥ < ॥ माल्यस्य वनस्पति 

देवता अ्रत्यन्तसुखित्वभवनं फलम् ॥१० फलस्य 
वनस्पतिर्देवता मुदा युक्तत्व फलम् ॥ ११ ॥ 
शय्यायाः उन्तानाङ्धिरसो देवत अत्यन्त सुखित्व 
भवनं फलम् । प्रतिग्रहे अचआरोडणम् ॥ १२ ॥ 
पादुकायुगलस्य उन्तानाद्किरसो देवता सव्वं - 
लोकसुखगमनं फलम्! प्रतिग्रहे भरोह- 
णम् ॥ १२ ॥ धेनो रुद्रो देवता स्खलोक प्राभिः 
फलम्। तत्र॒ घेन प्राङ्मुखो मामसमोप- 
मानोय। 
“ॐ या लच्छौः सव्वं भूतानां या च देषेष्ठव- 

खिता) 
धैनुरूपेण सा देवो ममे शान्तिं प्रयच्छतु ॥ 
ॐ देवखा या च रद्राणो शङ्रस्य च या 

प्रिया। 
धेनुरूपेण सा टेवौ मम शन्तिं प्रयच्छतु ॥ 
ॐ विष्णोवंक्सि या लच्छोया लच्छौर्धनदस्य 

च्। 
या लच्छौः सव्व भूतानां सा चैतुव॑रदास्तु मे ॥ 
ॐ चतुम् खस्य या लच्छोः खहा चेव विभा- 

वसोः। 
चन्द्राकंशक्रशक्तिर्या धेलरूपास्तु सा यिथ ॥ 
ॐ खधा तर पिदढसं चानां खाहा यन्ञभरूजां 

यतः। 
सर्व्वं पापहरा धेनुस्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
सव्वे देवमयीं देवीं सव्वं वेदमयौन्तथा । 
सव्व लोकनिमित्ताय सर्व्वलोकंमपि.खिराम् । 
प्रयच्चछामि महाभागामच्याय सुखाय च ॥ 
शत्यु्ाग उत्रजेत् ¦ प्रतिश्रहे युच्छधारः 
णम् ॥ १8 ॥ -डिरख्यस्याग्निदेवता दोघौयुः- 
प्रातिः फलम् ॥ ११५ + रजतस्य चन्द्रमा टेवता 
| उत्तमरूपप्रासिः फलम् ॥ १६॥ इति शि 

षोडशं 
तत्वम् ॥*॥ गयापदत्यक्तघोडश्दादनं यथा, 
सखशं रौप्यं तथा तास कांस्यं गावो गजा 

हयाः । 
ग्टहं भृमि षो वस्व शाय्या चेचमुपानहौ ॥ 
दास्यन्रं परियन षु दानं षोडशकं मतम् ॥” 

इति वायुपुराणे गयामाहावरम् ॥ 
षोडशभूना, स्तौ, (षोडश भूजा यस्याः।) षोड़- 
शदस्तयुक्ता दुमा । यथा, 
यदः! तु घोडशर्भुजां महामायां प्रपूजयेत् । 

दूर्गातन्चेण सन्तं ण विशेषं तत्र वै णु ॥ 
कन्धायां कशणपन्तस्य एकादश्यामुपोषितः । 
इादष्यामेकभक्तन्तु नक्तं कुयात् परेऽहनि ॥ 
चतुदश्यां महामायां बोध्षयिल्वा विधानतः) 
गोतत्रादिचनिर्षोषिर्नानानेषैद्यवैदनैः ॥ 
श्रयाचितं बधः कुर्य्यात् उपवासं परेऽइनि। 
एवभेव व्रतं कुर्यात् यावष्टं नवमौ भवेत् ॥ 
ज्यष्ठायान्तु समभ्य्ा सूलेन प्रतिपूजयेत । 
छनत्तरेणाखनं क्त्वा अवणान्ते विसञ्जयेत् ॥ 

इति कालिकापुराणे ५९ अध्यायः ॥ 
पोडशमाढठकाः,स्नो,(षोडशसंख्यकाः माठकाः।) 
षोडशसंख्यकदेवो विशेषः । यथा । गौर्व्यादि- 
षोडशमाढटकाभ्यो नमः। इति दूर्मोत्षव- 
पदति: ॥ तासां नामानि यथा, शादतक्वं । 
“गौरो पद्या शचौ मेधा सादितौ विजवा जयः 
देवसेना खधां खहा मातरो लोकमातरः ॥ 
शान्तिः पुष्टि् तिस्तुष्टिरामदेवतया सड । 
आदौ विनायकः पूज्यः अन्तं च कुलदेवता ॥" 

भोडशरत्विक्क्रतुः; पुं, ( षोडश ऋत्विजो यत्र । 
ताहशः कतुः । ) षोडशपुरोहितसाध्ययाग- 
विशेषः । स तु ज्योतिष्टोमयागः। इादशादह- 
साध्यसव्रयागञख्च । यथा । ज्योतिष्टोमे हादटश- 
शतगोदच्चिणाविभागः षोड़शरत्विजां तदिक्रतो- 
भूते सव्रालमकै दादशाहसाध्यं शतेनादिनो 
दौत्तयन्तोत्यादिदशनेन निर्थयते। तत्र विभार 
मनुरप्याइ । 
“सर्व॑षामदिनो सुख्यास्तदर्देनादिं नो ऽपरे । 
ढतौयिनस्ततोयांशाखतुर्घासै कपादिनः ॥ 
दक्िणा गोशतविभागाय सौतकात्यायनोऽपि। 
अथ दादश दादश भाखेभ्यः षट् षट् दितौयेभ्य- 
अतसखथतसस्त तोयेभ्यस्तिखस्तिस इतरेभ्यः । 
इत्यत्र षोड़शतविजां चतुरतुरः कत्वा चत्वारो 
वगौः। इति मलमासतच््वम् ॥ #*॥ एषां 
ऋत्विजां नामानि यथा ब्रह्मा १ ब्राह्म 
णाच्छंसो २ भाग्निप्रः २ पोता ४। एते साव्व- 
बेदोयाः । हीत५ मैब्रावङ्णःई अच्छावाक 9 
श्रावस्तोता ८ रते ऋष्वेदिनः। भअधय्यः < ̀ 
प्रतिप्रस्थाता १० नैष्टा ११ उन्बेतम १२। एते 
याज्ञुषाः। उद्भाता९३ प्रस्तोता १४ प्रतिहत्ता 

१५ इ्रह्मण्यः१६। एते सामयाः । इति महा- 
,भारते मोच १०५ अध्याये नोलकणठटौका 
घोडशाश्ः, पं, (षोडश अंशवो यस्य । ) शक्रः । 

इति शब्दमाला ॥ षोडशकिरयुक्ते, वि 



घोडशौ 
घोडशाङः, पं,(षोडश द्रव्याणि भङ्गानि यस्य ।) 
षोइशप्रकारसुगख्िद्रव्यमिचितधूपः। यथा, 
शुगमुल सरलं दास पत्र मलयकस्श्भवम् । 

इोषेरमगुरु कुष्ठ गुड़ं सञ्जरसं घनम् ॥ 
इधैतकीं नखों लाक्तां जटामांसोच्च शैलजम् । 
षोडश ङ्ग विदुधृपं देवे पत्रे च कर्णि ॥ 

इति तन्सारः ॥ 
षोडगावयवशुक्त, विं ॥ 

पोडशाङः :,पं,(षोडश अद्ध यो यस्य ।) ककाटः । 
इति ईेमचन्द्रः ॥ षोडशचरणयुकं , वि ॥ 

घोडशारं, क्रो, ( षोडश अराणि इव दलानि 
यस्य । ) षोडशदलपञ्चम् । यथा, तन्ते ।, 
“आधारे लिङ्गनाभौ छदयसरसिजे तालुमूले 

ललाटे 
दे पते षोडशारे दिदशदशदलसे दाटशा 

चतुष्कं । 
वासान्ते वादिलान्ते ड-फ-क-ठ-सदह्िते करट- | 

देशे शरणां । 
इत्तौ कोदर्मध्ये सक्षलदलगतं वणरूपं 

नमामि ॥* 
जलाशथयोत्र्मीयवेदिकोपरिकत्तव्यचक्रम्। यथा, 
मव्छपुराशे । 
रजसा मण्डलं दुरव्यात् पञ्चवर्ेन तत्ववित्। 

षोडशारं भवेचक्रं पद्मगभ चतुुखम् ॥ 
चतुरल्लन्तु परितो हन्तं मध्यं गुणोत्तरम् । 
वैदयाश्चोपरि तत् ज्ञत्वा ग्रहाज्ञोकपतींस्तथा । 
विन्शचे्मन्वतः सर्व्वान् प्रतिदिश्च विचच्तणः॥ 

इति जलाशयोच्छग त्वम् ॥ 
षोडशाचिः, [स्] पु, (षोडश अर्यो षि यस्य ।) 
शक्रग्रहः। इति भूरिप्रयोगः ॥ षोडशथिखा- 
युक्ते, चि॥ 

षोडशावत्त :, घु, (षोड़श भ्रावत्ता यस्य ।) शङ्धः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ षोड्शावत्तनयुक्त, वि । 

षोडशिक्ाख्र क्तौ, पलपरिमाणम्।' इति वैद्यक- 
परिभाषा ॥ । 

घोडशो, [न्] पुं, यन्नपाचविशेषः । यथा अति- 
राच षोडशिनं खटह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं 
गह्ातोति । षोडशो ससोमकपात्रविशेषः। 
इति मलमाख्तच््लम् ॥ 

योडशौ, स्तौ, इादशथमहाविद्यान्तर्गतविद्या- 
विशेषः । यथा, 
कालौ तारा महाविद्या षोड़शौ भुवनेश्वरो । 

भेरवो छित्रमस्ता च विद्या धूमावतो तथा 
वगला सिदविद्या च मातङ्गो कमलात्मिका । 
एता दश महाविद्याः सिदविद्याः; प्रको नतिताः॥ 
लव्र पारिभाषिकीं षोड़भोमाइ ज्ञानार्णव । 
० एथक्। 
वामा दाद कलातकम्॥ 
विद्यादौ योजयेदेवि साचात् जाग्रतृखरूपिषो। 
विङ्टाः सकला मेदाः पचकूटा भवन्ति डि । 
वेष्णवौ वशङ्टा खाद् बषुक्गटा यङ्रौ 

 “ओओबोजमाये संलिख्य तथैव च कुमारिकाम् 

भवेत् #* 

१९.६ 

षोडभौ 
अस्याः चन्द्रान्तं इकारः। वारुणान्तं 
शकारः । शक्रादौ रेफः । वामाक्षि ईकारः। 
विद्यादौ पूर्व्वोक्रदादशविद्यादौ । 
“वेदादिमण्डिता देवि शिवशक्तिमयो सदा । 
लदा भेदास्तु सकलाः षटक्ूटा परमेश्वरि । 
णवो नवकूटा स्यात् सप्तकूटा च शाङ्रौ ॥* 
अस्याः शिवशक्तिमयो पूर््वोक्ञा बोजदय- 
वती । वेदादि प्रणवः। मण्डिता भदौ 
भूषिता ॥*॥ अथ महाषोडशो । 
““श्रादयवौजदयं भद्रं विपरोतक्रमेण हि । 
विलिख्य परमेशानि ततोऽन्यानि समुद्धरेत् ॥ 
अन्तमम् खो वरारोहे कुमारौ विषुरेश्वरो । 
एभिस्तु पञ्चसंख्यावोर्बीजेः सं पुटितां यजेत् ॥ 
षट्कूटां परमेशानि विद्येयं षोडशाच्षरो । 
विकटाः सफला भद्रे षोडशाणा भवन्ति हि। 
वेष्णब्येकोनविंशार्णा शेवो सप्तदशात्षरो ॥” 
अस्याः । अदा बोजदइयं मायारमात्कम् । 
विपरैतक्रमः रादौ रमा पञ्चान्माया। 
अरन्तमध्य स्थितं कामबोजं सुखे रादौ यस्याः 
कुमार्याः । एभिः पञ्चसंख्याकेर्योजिः षट्कूटां 
सप्तकरूटां नवकूटां वा संपुटितां संपुटवत् 
कतां तेनानुलोमविलोमतः, खंपुटिताभित्यैः 
योगिनो तन्त । 

'शरोबोजमायास्मरयोनिशक्ति- 
स्तारञ्च माया कमलाथ विद्ा। 
शक्चादिवोजश्च विलोमतोक्तया 
ओोषोडशो यञ्च गिवप्रदिष्टा ॥” 

तथा च रुद्रयामले । 
“ओीरप्ाया मदनो वाणौ परा तारं शिवप्रिया । 
इरिप्रिया विकूटा सा परा वाणो मनोभवः । 
मातालच्छो खहाविद्या योबोलं षोड परा॥ 
अध बोजावलीो षाडभौ । रद्रयामले। 

खोबोजमाथे कामश्च बाद्नाया कमला तथा ॥ 
परां कामञ्च वागबौोजं माया ओोबो जमेव च । 
बोजावलो षोडभोयं सब्वेतन्तेषु गोपिता + 
राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोड़थात्तरो ॥*५॥ 
तन्रान्तरे } 
“भ्राद्या कुण्डलिनो शक्तिः गक्तिराद्या ततः परा 
निबैशयेत्तयोर्मध्यं देवि गोषिन्दवज्ञभाम् ॥ 
ततस्तु मन्मथं बोजं योबोजं तदनन्तरम् । 
छज्ञेखा रमयो्वक्ते वेदवक्त विनिःचचिपेत् ॥ 
ततो लोपां न्यसेद् वि विकूटामथवा पराम् । 
्राद्यानि पञ्चबोजानि पञ्चादिन्धस्य खन्दरि , 
षोड़शौयं सुगोप्या हि ज्ञं हाहं वि प्रकाशिता 
अस्या माहातायमतुबं जिद्भाकोरिशतेरपि,। 
वक्ष न शक्यते देवि कि पुनः पञ्चभिर्मुखेः ॥ 
अपि प्रियतमं देयं सुतदारघ्रनादिकरम् । 
राज्यं देयं धिरो देवरं न देया षोडशान्नरौ ॥* 
तन्ब्ान्तरे। 
“सिन्दूररजखा वापि छु मेन विशैपिते । 
लिखित्वा द्येडमौ न च करे प्रकाथयेत् ॥ 

षोडशो 
ततः खात्मविशुद्यथं लक्षमेकं जपेद्गुरः ॥५५। 
बोजषोड़गोमाइ । सिहयामले । 
कामो माया रमा बाला विकूटा स्तौ भगा 

ङ् शो। 
कालो कामकला कूच सर्वादौ प्रणवः प्रिये ॥ 
ओौमहाषोडशौयच्च या ख्याता भुवनव्रधे । 
च्रानेन खल्युहा विद्या सर्व्वा्नायैन मस्ता ॥ 
सप्तलक्तमहा विद्यास्तन्वादौ कथिताः प्रिये। 
साराक्सारतरा भूता या या विद्याः सुगोपिताः॥ 
बहना किमिदोक्तन तासां सारा तु षोडशो । 
प्रकाशिता महादेवो या ष्टा ते पुनः पुनः॥*५* 
शाक्तकामराजन्तु खरोक्रमे । 
"'मायाबोजं तथा भिण्ड कामं शक्र वियत् 

क्रमात् । 
जातवेदो गाङ्ग न लाञ्छितं परमेश्वरो ॥ 
एतदाग्भवक्ूटच्च पूर्ववत् कामराजकम् । 
तथेव शक्तिवोजन्तु सुन्द्यंषा प्रकोर्तिता ॥ 
अत्रापि पूव्बेवद्योजसंयोगः। माया ईकारः। 
भिषण्टो एकारः । युन: शाक्तमाइ । 
“एतद्गं ततो माया ब्रह्मा शक्रो इरोऽग्निना 
वामनेवरं ण संयुक्तो नादबिन्दुविभ्रूषितः । 
एतदाग्भवमुदष्ट पूर्व्ववत् कामशक्तिकम् ॥ 
भग एकारः । अत्रापि पव्ववदहोजसयोगः। अब्र 
विशेषः । 
“ब्रह्मबोजं यदा दद्यात् विकूटेषु वरानने । 
प्रथमा सुन्दरौ देवो हितोया ब्रह्मसन्दरो ॥ 

| शक्तिकूटे महेशानि भअनन्तसुन्दरो मता । 
एषा तु सुन्दरौ विद्या मतमेदेन दशिता 
वरिकटान्ते इंसवोजं बिन्दुसगंबिभूषितम् । 
एषा यो प्राशसंयुक्ता दारिदयटुःखमोचिनो ॥ 

इति तन्त्रसार: ॥ * ॥ 
ऊनविंशतिपिख्डदानक्रिया । यथा, 
प्रतशिलोक्षरोत्या इादशपिर्डान् षोड़शी 
पिर्ांञ्च दद्यात् । इति तौघयाव्ाप्रयोगतच्म् । 
तदिधानं यथा, 
^“श्मावस्यान्तु कन्याकें तोर्यप्रा्तौ तथा दृष । 
कत्वा चाहं विधानेन दद्यात् षोडशपिण्डकम्॥* 
वायुपुराणोयस्तत्रयोगो यथा । ऊनविंशति 
दास्यमानपिर्डस्थानानि यथादल्षिणं भाग- 
चतुष्टयेन क्तानि तत्र॒ दक्छिणाग्रान् क्रुशान् 
अस्तो । 
“श्रस्मत्कुले छता ये च गतिर्येषां न बिद्यते । ̀ 
्रावाइयिष्ये तान् सर्व्वान् दभ ष्टं तिलोदकेः॥ 
मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
भावाहविष्यं तान् सर्व्वान् दर्भष्ष्ठं तिलोदकैः 
बन्धुवगकुले ये च गतिर्येयां न विद्यते । 
आवाहयिष्ये तान् सर्व्वान् दभ षृषठे तिलोदकेः॥ 
इत्येतेस्तिलोदकंरावाद्य । 

` ““आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्िपिढमानवाः। 
ढप्यन्तु प्रितरः स्वे माढमातामडहादयः ॥ 
अतोतकुलकोटोनां सघदोपनिवासिनाम्। 
भ्राव्रह्ममुवनाल्ञोकादिदमस्तु तिलोदकम् ॥* 
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षोडगौ 
इत्येताभ्यां तिलोदकाच्ञलोन् दद्यात् । ततो 
लादितः पिढतोथैन पिष्ान् दयात् । तवर क्रमः 
“शअरस्मतकुले खता ये च मतिर्येषां न विद्यते । 
सेषामुदर गाथाय इमं पिख्छं ददाम्यहम् ॥१॥ 
मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते । 
तेषामुहरणार्थाय इमं पिण्डं द दाम्य्म् ॥२॥ 
बद्व कुले ये च गतिर्येषां न विदयते । 
तेषासुदर शार्थाय इमं पिर ददाम्य डम् ॥३॥ 
अजातदन्ता ये केचित् ये च गभे प्रपौडिताः। 
तेषामुहरणार्थाय इमं पिच्छं ददाम्यहम् ॥४॥ 
अग्निदग्धाख ये केचिन्राग्निदग्धास्तथा परे। 
विद्युजचौरहता ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्॥५ 
दावदाहे खता ये च सिंइव्याघ्रइताख ये । 
दद्विभिः शङ्किभिर्व्वापि तेभ्यः पिर्ं ददा- 

म्यम् ॥६॥ 
उदन्धनदख्ता ये च विषशस््रहताञ्च ये । 
श्रात्माप्ातिनो ये च तेभ्यः पिर्डं ददाम्यहम्॥ 
अरण्ये वत्मनि वने ज्ुघया ठषया इताः । 

भूतप्र तपिशाचाञ्च तेभ्यः पिण्डं टदाम्यइम् ॥ 
वने जले ॥ ट ॥ 
रौरवे चान्धतामिश्चे कालसूत्रे च ये खिताः। 
तेषामुदरशार्थाय इमं पिण्ड ददाम्यइम् ॥८॥ 
अनेकयातनासंस्ाः प्रेतलोके च ये गताः । 

तेषासुदरशार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥१०॥ 
अनेकयातनासंखा ये नोता यमकिङ्करैः । 
तेष सुर शार्थाय इमं पिच्छं ददाम्यहम् ॥११॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये खिताः। 

वैषामुदरणार्थय इमं पिख्डं ददाम्यहम् ॥१२॥ 
पशयोनिगता यै च पक्तिकोटसरोडपाः। 
अधवा हच्चयोनिखस्तेभ्यः पिर्ड ददाम्य 

म् ॥१३॥ 
जात्यन्तरसहसरेषु भ्रमन्तः खेन कश्यणा। 
मानुष्यं दुक्गभं येषां तेभ्यः पिच्छं ददाम्यहम् ॥१४ 
दिव्यन्तरोचभूमिष्ठाः पितरो बान्धवादयः 
खता असंस्छता ये च तेभ्यः पिख्ं ददाम्य 

म् ॥१५॥ 
ये केचित् प्रेतरूपैण वत्तन्ते पितरो मम । 
ते सव्वं ठतिमायान्तु पि्डदानेन सर्वदा ॥१६ 
येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। 
तेषां पिण्डो मया दत्तः भ्र्त्यमुपतिष्ठताम्॥१ॐ 

१६. 

षोढा 
जगऋ्रान्तरे ये मम दासभूताः 
स्तेभ्यः सखधा पिष्डमदं ददानि ॥१९॥ 

भचोनविंशतिपिष्डे बोड़शपिख्डत्वं पारिभाषिकं 

भ 

संख्याया धाचप्रकारे। इति सूव्रेश षष शब्दात् 
धाचप्रत्ययेन निपातनान्निष्यन्रम् । इति सुग्ध- 
बोधव्याकरणम् ॥ 

पञ्चास््रवत् । इति तिष्यादितच््वम् ॥१॥ एतेषां षोद़ान्यासः,पुं. (षोढ़ा षड्धा न्धासः ।)विधिना ` 
मन्त्राणां स््लोलिङ्ोदेन स््नौषोडभौत्वं भव ति॥* 

श्रथ माढषोडशो । 
“मरभादवगमे चैव विषमे भूमिवर्त्म नि । 
तस्वा निष्क्मणार्थाय माढपिर्डं ददाम्यडम्॥ 
मासि मासि क्तं कष्टं वेदना प्रसवेषु च । 
लस्य निष्क् मणार्थाय माढपिश्छं ददाम्यहम्॥ 
शेधिच्ये प्रसषे चेव मातुरत्यन्तदुष्करम् । 
तस्या निष्क, मणा्थाय माढपिर्छं ददाम्यहम् 
पड्गं जनयते मातुदःखच्धैव सुदुस्तरम् । 
तस्या निष्कुमणार्थाय माढपिश्छ ददाम्बहम्॥ 
पड्धयाभित्यव्र दद्यामिति च पाठः॥ ४॥ 
अग्निना शोषते दें विरा्रानशनेषु च। 
तस्या निष्क.मणार्थाय माढपिण्डं ददाम्यहम्॥ 

| पिबे कटुद्रव्याछि क्तं शानि विविधानि च । 
तस्या निष्क मणार्थाय माठ पिण्डं ददाम्यहम् ॥ 
दुक्ञ भं भक्चद्रव्यस्य त्थागे विन्दति यत् फलम् 
तस्या निष्क, मणार्थाय माढपिण्ड इ दाम्यहम् ॥ 
राचौ मूतरपुरोषाभ्यां भिद्यते माढकपेटम् । 
तस्या निष्क मणार्थाय माढ पिच्छ ददाम्यडम्॥ 
पुतच्च व्याधिसमायुक्त माढदुःखमहनि शम् । 
तस्या निष्क मणशार्थाय माढपिण्डं ददाम्यहम् ॥ 
यदा पुच्चो न लभते तदा मातुख्च शोचनम् । 
तस्या निष्कमणशार्थय मादढपिष्डं ददाम्यहम् ॥ 
चुधया विद्भले पच्च ददाति निभरं स्तनम् । 
तस्या निष्क मणार्थाय माढपिख्छ ददाम्यद्धम्॥ 
दिवा रा्रौ यदा मातुः शोषणश्च पुनः पुनः । 
तस्या निष्क मणार्थीय माढपिर्ड' ददाम्यहम् 
पूं तु दशमे मासि मातुरत्यन्तदुष्करम् । 
तस्या निष्क. मणार्धाय माढपिर्छ' ददटाम्यहम्॥ 
गाव्रभक्गो भवेन्मातुस्तुतिं नेव प्रयच्छति । 
तस्या निष्क मशार्थाय माढपिख्डं ददामगरहम् ॥ 
अल्याहारवतौ माता यावत् पुच्चीऽस्ति वालकः 
तस्या निष्क मणार्थाय माढपिर्डं ददाम्यहम्॥ 
यमदहारे महाघोरे पथि मातुञख्च शोचनम् । 
तस्या निष्क् मणार्थाय माढ पिरह ददाम्यहम् 

इतिं गयायां प्रसिहिः॥ 
पिद्धवंशे ख्तायेच मादव चये ख्ताः। शोपचारः, पु, ( षोडशप्रकार उपचारः । ) 
गुरष्ल ् रबन्भूनां ये चान्य बान्धवा ताः ॥ 
मे मे कुले लुषपिर्डाः पुत्तदारविवर्जिताः । 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ 

विरूपा भ्रामगभाच च्नातान्नाताः कुले मम । 
तेषां पिश्डो मया दन्तः भक्चय्यसुपतिष्ठताम्॥१८ 

श्राब्रह्मशो ये पिढवशजाता 
मातुस्तथा वेथभवा म॑दोयाः। 
कलये य मम दासभ्रूता 
खत्यास्तयेवाचितसैवकाञ्च ॥ 
भित्रा सख्यः पश्द्शच ठचा 
दृष्टा श्रदृष्टाचच कछषतोपकारा; । 
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षोडशप्रकारपूजाद्रव्यम् । यथा, 
“आसनं खागतं पायमधामाचमनोयकम् । 
मधुपकाचमनचखरानवसनाभरशानि च ॥ 
सुगन्धि सुसनोधु पदौ पनेवेद्यवन्दनम् । 
प्रयोजयेदश्चनायां उपचारांस्तु षोड़श ॥* 

इति तन््रश्ारः ॥ 
,ब्य,(वष् + धाच् । एषोदरादित्वात् साधु । 

षटप्रकारम् । यथा,-- 
""सप्रसङ्ग उपोडातो हेतुतावसरस्तथा । 
निर्व्वाहके ककात्वे षोढ़ा सक्कतिरिथते ॥* 

शरोरे मन््विन्धाखः। यथा। चथ घोदन्धासः। 
वदुक्षं वौरतन्ते । 
“केवलां माढकां कत्वा माठकां तारसंपुटाम् । 
मातुकापुटितं तारं न्धसेत् साधकसत्तमः ॥१॥ 
खकोजपुटितां तान्तु मातकापुटितन्तु तत् ॥२ 
कामेन पुटितां देवीं ततूपुटं काममेव च ॥३॥ 
शक्ता च पुटितां देवीं शक्तिञ्च तत्प टां न्यसेत् 
क्रीं इन्द पुनन्धं स्वा ऋ-ऋ- लु -ख पूववत् ॥५ 
मूलेन पुटितां देवीं तत्पुटं मन्त्रमेव च ॥६॥ 
अनुलोमविलोमेन न्य्व मन्तं यथाविधि । 
गूलेनाष्टशतं कुर्य्यात् व्यापकं तदनम्तरम् ॥ 
यथा, प्रशवपुटितां माढकाम्। एवं मातका- 
पटितं तारम् । एवं यौबोजपुटितां ताम् । तत्- 
टितं ओौबौजम् । एवं कामेन पुटितां सातु 
काम्। मादकापुटितं कामम्। एवं शक्या 
पुटितां मातकाम्। मातुकापुटितां यकि 
न्धसेत् । तथा क्रीं इन्दश्च ऋ-ऋ.लं -खच पूवं 
वत् । तत्पुटितां माढकां न्धसेत्। मातृकापुटि 
तच्च तत् । मन्वपुटितां माढकम् । तत्एुरितं 
मन्तम्। पुनरलुलोमविलोमेन केवलं मातुका- 
स्थाने न्धस्य मूलेनाष्ट शतेन व्यापकं कुर्य्यात् । 
अयं न्धासस्ताराया अपि काः, 
“दूति गुसेन दुर्गाया भङ्गषोद्ा प्रकत्तिता । 
तारायाः कालिकायाञ्च उन्मुख्याख तथा- 

परे। 
एतस्िन् न्धासव्े च सबै पापं प्रणश्यति ॥" 

इति तन््रसारः ॥ 
,म प्रतौघाते । इति कविकल्पदुम ॥ (म्बा० 

पर ०-सक ० -धेट् ।) म, ति्टकयिषति । इति 
दुर्गादासः ॥ 
म ए संहतौ । इति कविकस्यटुमः॥ (ग्बा०- 

पर०-सक०-ेट् 1) म, तिष्टगयिषति । दन्- 
व्गहितौयोपध इति केचित् इति दुर्गा- 
दासः॥ 

टन, मि शब्दे । इति कविकल्पदुमः॥ (म्बा °- 
पर०-श्रक०-सेट् । ) मि, स्तनयति स्तानयति 
अतिष्टनत् । इति दुर्गादासः ॥ 
ठ ङ स्तश्ये । इति कविकस्पदुमः ॥ (भ्बा०- 
श्र ०-अकर०-सक. चसेट ।)इ, स्तश्भाते ङ, 

स्तम्भते ! तिष्ट कयिषति । इकारस्य पुनङक्िः ` 
पूव्वव्र ङितस्तु सवे ¦ 
एषैत् पाठबलात् बाध्य इति वत् । स्तश्भो जौ 
भावः जङौकरथश्च । स्तम्भौ खखाजडोभावौ 
इत्यमरोक्षः \ थौतेनावद्छभ्वः जडोकत इत्यसैः। 
षति क्मदौश्वरोक्ञेशच। श्तिष्म इइ क्रिया. 
निरोधः। इति भौमः दोषहहिरिति गोविन्द 
हः । स्तश्मो ददोकः शश्च । स्तन्मे कवाटेन 

शत्वनुमितौ जागदोओो टौका ॥ . दारं लोकः। इलि दुर्भादाघ्न; ५ 
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टम .वेक्तष्ये। इति कविकल्पदुम ॥(म्बा०-पर°- 
अक०-सेट् ।) वैक्घव्यं विद्धलोभावः । स्तमति। 
अतिष्टमत् । इति दुर्गादासः ॥ 

्म,त् क वेक्तव्ये । ति कविकल्पद्रुम ॥(ग्रदन्त 
शुरा०-पर०-श्रक०-सेट् ।) मूर॑न्यादिः। षोप- 
देथपाठो भ्वादादौति दन्त्यत्वे छतसकारादि- 
त्वात् षत्वा्थैः। तिष्टमयिषति । एवं सवत्र । 
इति दुर्गादासः ॥ 

रिष, न ङ भास्कदि । इति कविकल्पदुम ॥ 
(खा ०-श्राल्म °-सके०-सेट् ।) भ्रास्कत् भास्क- 
न्दनम्। अभियोग इति भ्म्ः। नङ्, 
स्तिघ्रते नदीं पान्यः। तिषटिषे। इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

रिप, ङ चरति! इति कविकल्पदुम: ॥(म्बा०- संहतौ । ध्वनौ । । ॥(ज्वा 
अत्म०-्रक०-सेट्।) ऋ, श्रतिष्टेपत् । ङ, 

स्तेपते तिष्टेपे । ग्रति च्षरणे। इति दुगादासः॥ 
रिम, यक्तेदे। इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा०- 
पर०-अ्रक०-सेट् ।) य.स्तिम्यति तिष्टेम । केदः 
अद्र भावः। इति दुर्गादासः ॥ 

रोम, य क्तेदे । इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा०- 
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षृ, ऊ श वधे । इति कविकस्पदुमः ॥ (तुदा ° 
पर०-खक०-वेट.)) मूरदन्यादिः तमध्यः । क) 
भ्रस्त ींत् । भस्तृच्तत् । श, स्तुतो स्तुइन्तो । 
तिषटहंयिषति । इति दुर्गादासः ॥ 
र, ऊ श वधे । इति कविकल्पदुम: ॥ (तुदा 

मखरो । ऊ.स्तुदोत् भस्तृत्त् । थ स्तृहतो 
स्तृन्तो । तिष्ट. दयिषति । इति दुगादासः ॥ 

टेप, ऋ ङ ख 1ति। इतिकविकल्पदुमः ॥(ञ्वा° 
श्रात्०-अक०-सेट. ।) ऋ, भ्रतिष्टपत् । ङ, 
स्ते पते तिष्टेपे। अति च्षरणे। इति दुगा 
दासः ॥ 

च्युमः, पु, चन्द्रः । टोषिः। इति केचित् ॥ 

पर०-अ्रक०-अनिट । ) अन्तःखादायुक्तदन्- 
वर्गाद्यमध्यः षयोगात् टः । तेन तघ्चौ । तष्टया- 
सति ! ताष्टयायते। संहतिः समूहः । छाय ति 
लोकः एकत्र समू हायते शब्दायते वा इत्यधेः ॥ 

दुर्गादासः ॥ 

|} 

न 

पर ०-सक०-वेट ।) मूड न्यादिः तमध्यः। र्ट 

दन्त्य विधौ शं ष्वकष्ठिवां वच्जनान्र टन्यः । इति 

ष्वक्घ 

तदस्य सव॑सम्प्रतत्वाभावात । निरास इह फत- 
कार इति भटमन्नः। मुखेन सेमादेवमन- 
मिति केचित् । ौवत्यत्रं लोकः। छोवानि 

` शुष्केश्चलतास्थिकस्पम् । इति दुर्गादासः ॥ 
सभ्य लृ उ मि निवासे। इति कविकल्पद्रुमः। 
(दिवा०-पर०-भ्रक° सेट.। वेट ।) सूं 
न्यादिदन्त्यनकारयुक्तः। घ, च्स्यति। ल्, 
अस्रसत् । उ, खसिता खर स्वा । मि,सरसयति 
खासयति । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्णा, ल शोधने । इति कविकल्पदुम: ॥(श्रदा० 
पर०-श्रक०-अनिट)) मूर्चन्धादिरयम्। 
दन्त्यादिरयमिति कञ्ित्। ल, खाति गङ्गायां 
धौरः। अनुपसगस्य जौ च्वलद्वलेत्यादिना 
स्वी वा ख्रपयति च्ञापयति । सोपसगस्य तु 
प्रस्रापयति । इति दुर्गादासः ॥ 
शिद,ऊयलुचिप्रोतौ। इति कविकल्यदुमः॥ 
(दिवा०-पर°-भ्रक०-वेट ।) ऊ, खेदिष्यति 
सरच्यति। य, खिद्यति बन्धुः ल्, भ्रलि- 
इत् । जि, लिग्धः स्लोढोऽस्ति। इति दुर्गा- 
दासः॥ 

पर०-भक०-सेट् ।) य्टौम्यति तिष्टौम । कद म, म ए संहतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा (ण्णि,क से हने । इति कविकाल्यदुमः ॥ (चुरा 
्ादर भावः। इति दुर्गादासः ॥ 

ष्टु, अ ल स्तुतौ । इति कविकल्दमः ॥ भ्रदा०- 
उम०-सक°-अनिट । ) मून्धादिः। जल, 
स्तौति स्तवोति स्तुते ! इति दुर्गादासः ॥ 

पर ०-अरक०-सेट ।)मूडं न्यादिखमध्यः 
ठः। म, तिष्टगयिषति । ए, भ्रखगोत् । दन्त्- 
वगप्रथममध्यः इति केचित् । तिष्ठगयिषतिं 
अतिष्ठगत्) इति दुर्गादासः ॥ 

टच, ङ प्रसादे । इति कविकल्पदुम: ॥ (म्बा०- (छल, ज खितौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (म्वा ०. 
आत०-सक०-सेट.। ) मूहं न्यादिस्तमध्यः। 
प्रसादः प्रसत्रौभावः। ड, स्तोचते जनं तोष्ट- 

पर०-अक०-सेट. ।)ज, खालः खलः । खलति 
लोकस्तिष्ठतोत्यर्थः । इति दुर्गादासः ॥ 

च्यते । षस्याधो मूं न्यण इति केचित् । खोचते छठा, जि स्थाने । इति कविकल्पदुम: ॥ (स्वा ०- 
सोचते । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्टुभ, उ ङ स्तन्भे । इति कविकल्पदुम: ॥(म्बा० 
रासर-अक०-सक> च-सेट. । क्तावेट.। ) उ, 
स्तोभित्वा । स्तुब्धा । ङ, स्तोभते तुषटोभयि- 
षति ) स्तम्भो जडौभावः तत्करणच्च । स्तम्भौ 

पर०-अरक*-्रनिट.।) जि, स्थितोऽस्ति । खानं 
गतिनिहत्तिः। तिष्ठति साधुधमे । एठतस्तिष्ट- 
मान इति वोरचरिते प्रकाशार्थं ्रासनेपद्- 
विधानात् शानः । अधवा ताच्छील्ये शतुः 
शानः। इति दुर्गादासः ॥ 

स्थुणाजङोभावावित्यमरोक्तेः । शोतेनावस्तब्धो छिव, उ निरासे । इति कविकल्पदुमः ॥ (भ्वा° 
जड़ोक्ठत इत्व्ः। इति क्रमदोश्वरोक्तं च । 
“ओ स्छं ण स्तोभते भूयो लघुप्रकतिको नरः ।* 

इति इलायुधः । 
स्तोभते हषं ओोतो वायुः। इति चतुभुजः। 
स्तश्भ इह क्रियानिरोधः। इति भोमः \ दोष- 
इदिरिति गोविन्दभट्टः । इति दुगौदासः । 

छपःक उच्छ्राये । इति कविकल्पद्रुम: ॥ (चुरा ०- 
पर०-सखक“सेट. । ) षष्ठसखरो । उच्छ्रायो 

पर०-सक०-सेट.। करवै ।) उ, वित्वा 
पत्वा । भस्य नेम् ङोग्वो इत्यादिना इमो 
निषेधे निष्ठायां टत इति मेदः । निरास इह 
॥ इति भद्मल्नः। मुखेन श्ेादेवमन- 
मिति केचित् । इति दुर्गादासः ॥ 

, य निरासे । इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा° 
पर०-सक०-तेट.। ) य, ौव्यति । इति दुगा- 
दासः ॥ 

राथोकरणम् । क, स्त॒ पयति धान्ध कषकः । छव, निरासे ¦ इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा* पर ०- 
वुष्टपयिषति । इति दुगौदाखः ॥ 
प,यद्र् उच्छ्राये) इति कविकल्यटुमः॥ 
( दिवा°-पर०-सक°-सेट । ) षष्टस्वरौ । य, 
सतुप्यति। इर्अस्तुपत् भस्तृपौत् । पुषादित्वा- 
जित्व छ इत्यन्ये! भतुषटपत्। इति दुर्गादाखः॥ 

ष्ट.्,गमने। इति कविकल्पद्रुम ॥ (भ्वा०-पर° 
सक०-घेट ।)सप्तमस्वरयुक्षः तमध्य; । स्तृचति 

सक०-सेट ¦ ) ौवति। यं इख्िनं मत्वा 
िवक्ञमाचमोऽपोति दोधिथं विदामः स 
एवायं छोविश्यति इत्यादिषाधनाय दौर्घीं 
प्ते । तेन इखिनो ग्रणेनास्मिन् छते 
भ्बाद्यादि शः ख इत्यादिना मू्न्यषस्य दन्त्य 
सोनस्यात् एवं िवजाद्योः खेरित्थादिना खेष्ठ 
कारस्य तकारे तिष्टौव रिष्ठो वदत्यपि स्वात्। 

सरोषट.च्ते । इति दुगदाख; ॥ यत्त॒ सत्बप्यद्धिन्रनटि वनमिति निपातनं 

पर-अक० सेट । ) खरं इनं लिग्धौभावः। क, 
खे इयति वत्तिका तैलेन । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्णु, ज ल स्तुतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (अदा 
उभ०-सक०-अनिट. ।) ज ल,स्तौति स्तवोति 
स्तुते । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्णुच, ङ सेचने ) इति कविकल्पदुम: ॥ (म्बा°- 
अ्रात०-सक०-सेट.। ख्रोचते सुष्णुचे। इति 
दुर्गादासः ॥ 

„ य भते । इति कविकल्पदुम: ॥ (दिवा 
पर०-सकमसेट्। ) दन्त्वनकारयुक्लः। य, 
स्र मयति सृष्णोम । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्णु, यक लु उद्भारे। इति कविकल्पदुम: ॥ 
(दिवा ०-पर.-सक ० -वेट् ) दन्त्यनकार॑युक्तः । 
उद्वारो वान्तिः। य, खह्यत्यत्र लोकः। ऊ, 
स्रोदिष्यति स्रोच्छति । लू, भर्,हत् । इति 
दुर्गाद् एसः ॥ 

षणे वेष्ट । इति कविकल्पदुम; (म्बा ०-पर ०-सक ० 
अनिट् ।)प्रक्त्या दन्त्यवमेशेषोपधः । ख्ायति 
क्तं लता । अनुपसगस्य जौ ज्वलद्वलेत्यादिना 
स्वो वा। स्नपयति स्रापवति। सोपसर्गस्य 
तु प्रस्ञापयति । इति दुगादाखः ॥ 

श्म, ङ स्मिते । इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 
भाव०-अक०-अनिट्। स्मितमोषड्ास्यम् । 
ङ, स्मयते बधः । विच्ापयते । इति दुगेा- 
दासः॥ 

, ङ सपंशे । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
भ्रात्मन्-सक-सेट ।) वकारयुक्ञादिः कोपधेः। 
ङ, ष्वक्कते षिष्वक्किषते षाष्वक्राते। दन्त्य 
विधावस्छ वच्जनाच्र दन्त्यः । चन्द्रोदयस्तु इमं 
पञ्चमस्ररिणं मत्वा षुकषते बुषुक्किषते पोषुकूपते 
इत्राह ॥ इति दुर्गादासः ॥ 



स 

ष्वद, क खाद! ्ेदे। इति कविकस्पटुमः ॥ 
( चुरा०-पर°-सक०-सेट। ) खादो रसो- 
पादानम् । क, खादयति चौरं लोकः ¦ इति 
दुर्गादासः ॥ 
वद, ङ प्रौतिलिहोः। इति कविकल्पदुम: ॥ 
(भवा°-भात्०-भ्रक०-सेट् । ) प्रतिः प्रोतो- 
करणम् । लिट् रसोपादानम् ! ङ, ्रपांहि 
ढक्राय न वारिधारा खादुः सुगन्धिः खदते 
तुषारा । इति ओोहषः । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्वम्ज.,भौ जि ङ भालिङ्धः। इति कविकल्यदुमः॥ 
(भ्वा०-्ाकल०-सक०-अ्निट् | )वकारयुक्लादिः। 
अलिङ्ग अालिङ्गनम्। भ्रौ, खङ्क्ञा। जि, 
स्वक्तोऽस्ति। ङ, स्वजते युवतीं युवा । परि 
ष्वजति याश्चालो मध्यमं पाण्ड नन्दनमिति 
गणङ्लतानित्यत्वात् । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्वप,श्रौषलु जि शये। इति कविकल्पदुम: ॥ 
( अदा०-पर-अ्रक०्-अनिट।) वक्तारयुक्त- 
मूडन्यादिः। भौ, अखवाष्योत् घ लु, पिति 
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पुनरूदहंगता तासु वद्धिचन्द्रदिवाकराः। 
माद्वा भवानो विज्ञेया ष्यानमस्य प्रचच्छते ॥” 
श्रस्य ध्यानादि! 

“शक्ञाग्बरं क्तव दिमुजां रक्तलोचनाम् । 
श्व तचन्दनलिपाङ्गों ुक्नाइारोपयोभिताम् ॥ 
गन्धब्वेगोयसमानाञ्च सदानन्दमयीं पराम्। 
अष्टसिदप्रदां नित्यां भक्तानन्दविवदिनोम् ॥ 
एवं ध्यात्वा सकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ 
जिशक्ति सहितं वणं श्रात्नादितक्लसंयुतम् । 
प्रणम्य सततं देवि दि भावय अन्दर ॥ 

इति वर्णोारतन््म् ॥५॥ 
तत्पर्य्यायः 
“सी इंसः सुयशा विष्णुभग्बो यखन्द्रसं चकः । 
जगहोजं शक्तिनामा सोऽहं वेशवतौ गुः ॥ 
प्रकषतिरोश्वरः शुः प्रभा श्व त! कुलोच््वलः । 
दक्पादोऽषतं ब्राह्मो परमातमा परोऽचषरः ॥ 
सुरूपा च गुशेशो गौः कलकर्टो कोटरी । 
प्राणाद्या पुरादेवो लच्छोः सोमो हिरण्य पू। 

जि,सुपोऽस्ति। शयः शयनम् । इति दुर्गादासः॥ दुर्गोत्तारिखि सम््ोहाज्नोवो मूर्तिमं नोइरः ॥ 
ष्वत्त, क गत्याम् । तङ्कः । इति कविकल्पदुमः ॥ 
(चुरा०-पर०-षक०-तङ्क भक०-सेट्।) वकार 
शुक्रम दं न्यादिः। तङ्गो दुःखेन जवनम्! क, 
सखवत्तयति जनो गच्छति दुःखेन जोवति 
बैत्यथेः। असिष्वत्तत् । इति दुर्गादासः ॥ 

ष्िदः्लुभ्रौयश्राजिखिदि। इति कविकल्प 
दुमः॥ ( दिवा०-पर०-अ्रक०-अरनिट्।) लु, 
अख्विदत् । भ्रौ, ख्ेत्ता। य, खिद्यति। चा, 
स्वदितं खिन्नं तेन । जि,खिन्रोऽस्ति। खिदौति 
मोहश्च हमोचेष्विति वोपदेवः । गाव्रप्रलरणे 
इति प्राञ्चः। न च खिद्यति तस्ाङ्गमिति 
इलायुधः॥ इति दुर्गादासः ॥ 

ष्विदजिभ्राङःनलु मोच हमोचेषु । इति कवि- 
, कल्पद्रुमः । (भ्वा०-अरात०-अक०-सैर्)) जि, 
ख्िकोऽस्ति ॥ भ्रा, खं दितं खिर तेन । ङ, 
स्वं दते तिलः तलं मुञ्चति इत्यर्थः । ल, अखिः 
दत् खेदः चिग्धोभावः। इति दुर्गादासः ॥ 

स 

स, दन्त्सकारः। स तु व्यच्नदाविशवकषंः। 
अस्योच।रणस्थान दन्तः । इति व्याकरणम् ॥ 
(तथाच चिक्तायाम् । १७। 

स्युमइन्या ऋटुरषा दन्वया लतुलसा; सताः॥*) 
 तत्खरूपं यथा, 

खकारं चण चव्वङ्गि शक्तिवोजं परात्परम् । 
कोटिविद्य॒द्रताकार कुण्डलो व्रयसंयुतम् ॥ 
पञ्चटेवमयं देवि प्चप्राणात्मकं सदा । 
रजःसत्वतमोयुक्ञ॒चिविन्दुसडितं सदा ॥ 

इति कामधेनुतन््रम् ॥*॥ 
अस्य लेखनप्रकारो यथा, 

॥ इति तन्वम् ॥ 
म्] व्य, शोभनाथः। समाः । सङ्गताथंः । 

परकष्टार्थः । इति मेदिनो ॥ उपसर्ग विशेषः । 
अस्यार्थाः यथा । सम् प्रकर्षाञ्च षनेरन्तर्यौँ 
वित्वाभिमुख्येषु ! इति सुरधबोधटौकायां दुगौ 
दासः ॥ 

सः, पु, ईष्वरः । सपः। इति शब्दरन्नावलो ॥ 
पकौ । इत्येक्षाकरकोषः ॥ विष्णुः । यथा । सः 
स्यादिशौ हरे खपे । इति भरते काथंसं ग्रहः ॥ 
पूर्व्योक्तपरामर्थकः। से इति भाषा । तच्छन्दख्य 
प्रयमेक्षवचननिष्यब्नः। यथा भटहिः। १।२। 

“सौऽध्येष्ट बेदांस्िदशानयष्ट 
पितृनपारोत् सममंस्त बन्धून् ॥ 

खमाखपूर्वंपदत्वे सहायैः । यथा । समाढकः। 
कचित् समानार्थं । यथा । सरूपः। इति 

करणम् ॥ 
५५२ [न्] पं, संग्टद्वातोति। सं + ग्रह + 
शिनिः। ) कुटजहत्तः। इति राजनिषण्टः ॥ 
धारके, वि ॥ (यथा, सुखुते । १। ४५। 
“दौपनं लघु संग्राहि श्वासकाशास्लपित्तनुत्॥ 
संग्रहकारके च। यथा, कामन्दकोयनोति 
सारे। ४: १०। 
प्रष्यातवंशमक्र रं लोकसंग्राहिणं चिम् । 

कुर्न्वीतामहिताकाड्ने परिवारं महोपतिः ॥ 
संज्ञ, कलो, पौतकाहम् । वथा, 

जायकं भावकं संन्नं प्रचेलं प्राविरः पुमान्। 
कालोयकञ्च कालानुसायथस्चाय समथयकम् ॥ 
जायकादिसप पौत काष्ठ । इति शब्दचन्द्रिका 

घंन्नः,वि, (सम्यकप्रकारेण जानाति यः। सं 
श्रा+कः। ) लम्नलानुकः। यथा, 
“भ्र, प्रगतजञानुः स्वात् प्रश्नोऽैव च दश्यते । 
संच्.: संहतजानुख भवेत् संश्नोऽपि तव हि ॥” 

“कुद्धिता वामतो टचगता च गो्लतिखधः। 

३५ . 

इति सादाङ्गः । इत्बमरटौकायां भरतः ॥ 

संयतः 

क्तो, (सं+ श्रा + रिच् + स्थृट् ।) मार- 
शम् । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते । ४।५।२२। 
“ृद्ा संन्नपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे । 
यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाइरच्छिरः ॥*) 
विच्नापनच्च ॥ 
1 खनो, (सं + न्ना + णिच् + क्तिन् ।)मार- 
णम् । इति हेमचन्द्रः ॥ विन्नापनञ्च ॥ 
४4 श्लो, (सं + च्रा + भावै भङ् ।) चेतना । 

„› कुमारे । ६ । ४४। 

“रतिखेदसमुत्पन्ना निद्रा संज्नाविपययः ॥) 
बदिः ।(ज्ञानम् । यथा, भागवते । ६। ७ १७ 
गुरोर्नाधिगतः सं्नां परोचन् भगवान् खवराट्। 

ध्यायन् धिया सुरेयक्तः शर नालभतालनः॥ 
तथा च गौतायाम् । १।७। 
नायका मम सेन्यस्य संन्नाये तान् ब्रवोभिते५” 

नाम । भाख्या । (यथा, मनुः । ८। १३१ 

“शो कसंव्यवहारायें याः सन्नाः प्रथिता सुवि। 
तास्ररूप्यसुव्णानां ताः प्रवच्याम्येषतः ॥“) 
इस्तादारथधस् चना । इस्तभ्च लो चनादिभिः पयो 

जनस्य ज्नापना। इत्यमरभरतौ ॥ (यथा 
कुमारे। ३२।४१। 

मुखापितेकाङ्गलिसं ज्येव 
मा चापलायेति गणान् व्यने षत् ॥*) 

गायन्चौ । सू्यपब्नो । इति मेदिनो ॥ ( यधा, 
मार्कण्डेये । 9७ } १। 
मात्तंण्डस्य रवेभार्या तनया विग्वकमोशः । 

सन्ना नाम महाभाग तस्यां भानुरजोजनत् ॥* 
अस्या विशेषविवरणन्तु तवेवाध्याये द्रष्ट 
ग्यम् ॥) 

1खुलः, पु, (खंज्नायाः खतः ।) शनिः । इति 

केचित् ॥ 
संजः, वि, (शंत संलग्नं जानुनौ यस्य । प्रसंभ्यां 
लानुनोज्न : । ५।४६।१२९। इति च्:।) 
सडतजानुकः । इत्यमरः ॥ 

;, पु, (संज्वरयतोति। खं + ज्वर + णिच् + 
अच् ।) अग्निजितापः इत्यमरः ॥ (यथा, 
कथासरित्सागरे । ५५।६३। 
कदलोप व्पवनैर्वीज्यमानां सख्डोजनेः। 
पारण्डकलामामभिव्यक्तख्मर संज्चरलत् शाम् ॥*) 

;, पु, कङ्कालः । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
संयत्, पु, सनो, (संयम्यतेऽबेति । सं+यम् + 
किप् । “गमादौनाम् ।* ६ । ४।४०। इत्यस्य 
वात्तिकोक्ा मलोपः । तुक् ।) युम् ! इत्व- 
मरभरतौ ॥ (यथा, रघुः । © । २९ । 

“उत्थापितः संयति रेशुरश्येः 
सान्द्रौक्ञतः स्यन्दनवशच क्रं; ॥”) . 

संयतः, वि, (सं + यम् + क्तः ।) वदः । इत्यमरः ॥ 
(यथा, रामायशे । १।१०।२५। 
"सरायाभिव परिभ्वषटां इरि शौमिव संयताम्४" 
क्तसंयमः । यथा ब्रह्मपुराणम् । 

“यो यः कञित्तोर्धयाव्रान्तु गच्छेत् 
संयतः स॒ च पू श्टहे खं । 



संयमः 
कलोपवासः शुचिरप्रमत्तः 
सं पूजयेद्क्तिनस््रो गणेशम् ॥ 

इति प्रायचित्ततच्वम् ॥ 
सयत्वरः, पुं, वागयलः। जन्तुससूहः । इति 
सं क्विक्नस्नःरोख।दिदठन्तिः ॥ 

संयहरः, पुं, (संयच्छतोति । सं + यम + छित्वर- 
च्छत्यरेति । उणा०३। १। इति ष्वरचप्रत्य- 
येन साघु ।) दपः । इत्युणादि कोषः ॥ 

संयत्ता, [ऋ] चि संयमनकर्ना। नियन्ता) 

सपूव्वयमधातोस्तन्प्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ (यथा, 
महाभारते । ४।६२। ४८) 
तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम् । 

उप्रटशमनुस्मत्य रच्तमाणो महारथम् ॥*) 
संयमःपु, (सं + यम + “यमः समुपनिविषु च। 
३।३1 ६३ । इति श्र ।) व्रता द्यङ्पृष्बदिन- 
कत्तव्या चारः ¦ तत्पर्य्यायः । वियामः २ वियमः 
ड यामः ४ यमः५ संयामः &। इत्यमरः॥ 
संयमनम् 5 नियमः ८ इति धरणिः ॥ तद्- 
विधानं यथा । अथ दशमौनियमाः। स्रि 
खन्तोषे | 

कास्यं मांसं मखरञ्च चणकं कोरदूषकम् । 
शाकं मधु परान्रच्च त्यजेट्पवसन् स्यम् ॥ 
भरवोपवसब्रिति तदिने भोजनासन्धवात् सामो- 
म्यात् पृव्बापरदिनयोग्रहणम् । स्मर तिः। 
शाकं माषं मसूरञ्च पुनर्भोजनमेधने । 

द्युतमत्वम्बुपानच्च दृ शम्यां वेष्णवसत्यजेत् ॥ 
कांस्यं मैसं सुरां च्तौद्रं लोभं वितथभाषणम् । 
व्यायामञ्च व्यवायञ्च दिवाखभ्न' तथाच्ञनम् ॥ 
तिलपिष्टं मसूरञ्च दशम्यां वर्जयेत् पुमान् । 
दशम्याकं कभक्तच्च कुर्व्वीत नियन्द्रियः ॥ 
अचम्बदन्तकाष्ञ्च खादेत तदनन्तरम् । 
पृष्व हरिदिनाल्ञोकाः सेवध्वं चेकभोजनम् ॥ 
अवनोष्रटशयनाः स्तिया: सङ्गविवजिंता;। 
भेवध्वं देवदेवेशं पुराणं पुरुषोत्तमम् । 

०9 

संयम 

भवितव्यं भवद्धिख श्वोभूते अादकश्यरि । 
दिशं जानु चालभ्य त्वं मयात्र निमन्धितः । 
एवं निमन्ा नियमान् खावयेत् पेढ कानृवुषः॥ 
लज्नियममाड । 
““अक्रोधमेः शौ चपरेः सततं ब्रह्मचारिभिः । 
सवितब्य' भवदधि् मया च शादकमणि ॥* 

इति खाचतस्वम् ॥५॥ 

तौर्थंयावापूव्वदिनकत्तव्यनियममाइ । ब्रह्म- 
पुराणम् । 

“यो यः कञ्ित्तर्धयाव्रान्तु गच्छेत् 
सुसंयतः स च पृव्वं ग्ट खं । 
क्लोपवासः शचिरप्रमत्तः 
संपूजयेद्गक्तिनस््रो गणेशम् ॥ 
देवान् पितुन् ब्राह्मणांश व साधन् 
धोमान् प्रणयन् वित्त शक्तथा प्रयन्नात्। 
प्रत्यागतञापि पुनस्तधेव 

देवान् पितन् व्राह्यणान् पूजयेश्च ॥ 
एवं प्रकुव्वंलस्तस्य तौर्थाद्यदुक्त फलं तत् 
स्यान्नात्र सन्देह एव। सुसंयतः पू्वदिने 
कते कभक्तादिनियमस्तदुत्तरदिने क्तोपवास 
इत्यादि । उपवासदिने सुण्डनमपि 1 
“प्रयाग तौधयाव्रायां पिढमादबियोमतः। 
कचानां वपनं काय्ये हथा न विकचो भवेत् | 
इति विष्णुपुराणात् । इति प्राय्ित्ततत्छम् ॥ 
प्रायशचित्तपूरव्वाइकत्ये यथा । शङ्लिखितौ । 
“वाप्य केशनखान् पृव्वं' तं प्राश्ड वद्धिं 
प्रत्येकं नियतं कालमात्मनो व्रतमादिशेत् ॥ 

इति प्रायशित्ततच्म् ॥ 
( बन्धनम् । यथा, खाहित्वदपशे । ३। १५५। 
“कापि कुन्तल संव्यानसंयमन्यपदेशतः 1 
बाडइमूलं स्तभौ नाभिपङ्जं दयेत् रक् टम् 
संक्रोचः । यथा, माकरं यै । 9७ । ४ । 
मयि दृष्टं सदा यस्मात् कुरुषे भैवसंयमम् । 

तस्माच्जनिष्यते मृद् प्रजासंयमनं यमम् ॥*) 
सक्लद्लोजनसंयुक्ञा इादश्याच्च भविष्यथ ॥ वि, (संयच्छतोति । सं + यम् + ख्डल्। 

इत्येकाद गोत्वम् ॥५॥ 
खादपृब्व दिनकन्तव्यनियमो यथा । देवलः । 

श्वः कर्तास्मोति निचित्य दातः विप्राज्निमन्त्- 
येत् । 

निरामिषं सत् भुक्ता सर्व्वमुषजने हे ॥ 
अरसश्धवे परेुव्वां ब्राह्म ण॑ स्तातरिमन्तेत् ॥ 
वराहपुराणम् । ` 
“वस््रगौचादि कर्थं श्वः कर्तास्मीति जानता 
ख्थानोपलेयनञ्चेव छत्व! विप्रा चिमन्वयेत् । 
दन्तकाष्ठञ्च विजेत ब्रह्मचारौ शचिभवेत् ॥ 
विषजेत् श्राबोयब्राद्मरेभ्यो दद्यात् । माक- 
ख्डयपुराणम् । 
“निमन्तयेच पूर्य पूर््वोक्ञान् दिजसत्तमान्। 
श्रप्रासौ तदिने वापि हित्वा योषिग्मसङ्गिनम्॥ 
यमः) 

ययेत् प्रदोपन्त भुक्ात्र शयितान् हिजान। 

नियन्ता । यथा, 
“स एव धाता सब्वस्य तच्नियोगकरा वथम् । 
यमसंयमने त्यक्तः सोऽस्मत्संयमको हरिः ॥” 
इति व्किपुराशे नारसिं हप्रादु्भावाध्यायः ॥ 
संयमौ च॥ 

संयमन, ज्ञो, ( मं + यम + ल्युट् । ) बन्धनम् । 
( यथा, सादित्यदपेे। ६ । ३१८ 
“यथावा वेण्यां द्रौपदौकेश सेयमनहतुर्भोमकेन 
क्रोधा पचितो युधिष्ठिरोक्छाइः॥”) व्रतम् । 
ति मेदिनौ॥ चतुःशालम् इति सच््रवन- 

शब्द्टौकायां भरतः ॥ ({ यमग्टहम् । यथा, 
महाभारते । २।१६३।९। 
एतत् संयमनं पुखछमतोव)द्,लदशेनम् । 

प्रे तराजस्व भवनदख्दया परम्मया युतम् ॥” 
शासनम् । दमनम् । यथा.भागवते ।१०।१६।६। 

^तं चख्डवेगविषवोयमवेच्य तेन । 
सव्वायासविनिमक्तः कामक्रोध विवलितं; ॥ दुष्टां नदौञ्च खलसंयमनावतारः ५५५॥ 

संयुक् 
1 सं+यम-~+ स्थुः नियन्तरि, 

चि) यथा, माकण चै । ७9७ । ४ । 
लस्प्ाच्जनिष्यते मूढ़ प्रजासंयमनं यम् ॥*) 

> खो, (संमभ्यतेऽसयामिति। सं+ यम् + 
अधिकरणे स्थट् ।) यमपुरौ । इति मेदिनौ ॥ 
(यथा, भागवते । १० ४५।४२। 
ततः संयमनीं नाम यमरस्य दयितां पुरौम् । 

गत्वा जनादेनः गह प्रद्मौ सहलायुधः ॥") 
संयमितः, चि, लातसंयमः। संयमशब्दात् इतो 
ऽस्य जाते इत्यनेन इतप्रत्वयेन निष्यन्नः ॥ 
यमो, [न्] पु, (संयमोऽस्यास्तौति । संयम + 
निः) मुनिः। इति धररिः ॥ निग्टौते 
न्द्रिये, चि। यथा, 
“या निशा सर्व्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमो 
यस्यां जाग्रति रूतानि सा निशा पश्यतो सुने॥ 

इति ओौभगवद्गोतायाम् २ भ्रध्यायः ॥ 
, स्तो, दो पान्तरगमनम् । संपूर््वो याति 

हीपान्तरगमनहत्तिस्ततस्त्रासुरति बः खिया- 
माप् संयात्रा। दोपान्तरगमनं सम्यग्यात्रा 
संयात्रावा। इति सांयाव्रिकशब्दटौकायां 
भरतः ॥ 
यानं,क्गौ, सम्यग्गमनम् । संपूर्ववयाधातोरनट- 
(च्यट्) प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ ( यथा, महा 
भारते । २। १९।५। 
“स त्वं सात्वतमुख्याद्य लब्धसंज्ञो यदच्छया । 
पश्य मे इय संयाने शक्ता केशवनन्दन ! ॥” 
प्रेतनिर्हारः। यथा, रामायशे । १।७६ । २1 
“श्रलं शोकेन भद्रः ते राजयपुत्त महायशः। 
प्राप्तकालं नरपतेः कुर् संयानसुत्तमम् ॥*) 
न + यम + “यमः समुपनिविषु च ।* 
। द । ६३ । इति प्ते घञ् ।) संयमः । इत्य 
मरः ॥ 

; षु, (खं +गु + “समि युद्,दुवः।” ३।३। 
२३। इति घञ् ।) इतच्तौरादिपक्षगोधमः। 
अथा = 

“संयावस्तु हतज्ौरगुड़गोधूमपाकलः ।* 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

पिष्टकविेषः । पेराकौ इति भाषा । यथा.- 
"पयैखः साज्यसमिता निरभिता एनभ्व्जिताः 
कुदिताञ्चालिताः शहा; शकंराभिब्िमर्दिताः। 
तच्च शे प्रज्तिपेदेलां लवङ्गमरिचानि च। 
नालिकैल' सुकपुरं वारवौजान्यनेकशः ॥ 
एताक्तसमितापष्टरोरिका रचिता ततः। 
तस्यां तत्परणात्तस्य कुर्यान द्रां दृढां सुधोः॥ 
5 प्रचुरे तान्तु सुपचेत्रिपणशो जनः। 

प्रकारन्नं; प्रकारोऽयं संयाव इति कौ्तितः। 
मण्डकोऽपि समोज्ञयः संयावोऽपि गुणेजनः॥ 

इति भावप्रकाशः॥ 

युक् [ज] त्रि, ( सं +युज.+ क्किप् । ) गुखः 
वान् । यथा,-- 

'“सम्बन्धो गुणवान् सयुक् मिचयुङमिव्रवन्रलेः।” 
इति व्रिकाण्ओेषः । 

- - १8 न्त 
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संयोगः 
(यथा, महाभारते । २) १६।२२) 
“अचः ख्तिविजख्धेव संयु जच युधिष्ठिर , 
खाल कञ्च प्रियं प्राहः बडुर्घार्हान् पं तथा ॥") 
मंयुक्तख ॥ 

स युक्ञः, चि, (सं + वुज् + क्षः ।) संयोगाखयः। 
यथा. तिष्यादितच्छे । 
“कुादलाभे संुक्ञां नालाम्ेपि | 

संबुगः, पु, (“जुजिर योगे + घञ् ) उकथादिषु 
युगशब्दस्य पाठात् निपालनादगु शत्वम् । "विः 
घोऽसौ निपातनमिष्यते कालविशेषे रधाद्यप- 
करणै च।' इति हत्तिः। सङ्गता रथयुगा 
यस्िन् वा ।* इति निरुक्तटौकायां देवराज- 
यज्वा।२।१०।२९।) गुदम् । इत्यमरः ।२ 
य} १०५॥ (यथा, महाभारते। २।१७।५। 
अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमः च्यः । 

सशयो जायते साम्यात् जवश्च न भवैत् इयोः॥ 
संयोगञ्च ॥ 

संयुतः वि. संगुक्तः। यथा,-- 
“चतुर्थीं युत। काचा पश्चमी पर्यानतु। 
देवे कम्पेणि पेते च श्रुक्रपदे तधासिते ॥” 

षति तिध्यादिलच्छम् ॥ 
मयोगः,पु, (सं+ युज् + घञ् ।) मेलनम् । न्यायः 
मते मुणपदा्थैः। स च सम्बन्धविशेषः, भ- 
प्रापवस्तुदवच्व प्रातिः । स च चिविक्षी यथा) 
एकक्माजन्यः । यथा पर्व्वते पञ्छिसंयोगः ॥१॥ ` 
उभयमनम््रजन्धः। यथा समेषडयमंयोगः ॥ २ ॥ 
 मयोगजन्धसंयोगः। यथा कपालतरुमयोग- 
जन्धतरुकुमस्भसंयोगः ॥ २ ॥ कन्प्रजन्धसंयोगो- 
ऽपि दिविधः) अभिघातः। तसात् शब्दो 
जायते ॥२॥ नोदनः। तस्मात् श्ब्दोन 
जायत ॥ २॥ ्रत्र प्रमारम्। 

“श्रप्रायोम्तु या प्राः सैव संयोग ईरितः) 
कोत्तितिस्तिविधस्त्वं घ अदोऽन्यतरकन्य्जः ॥ 
तथ।मयोः कश्यजन्धो भवेत् संयोगजोऽपरः । 
अ्रादिमः श्येनशैलादिसंयोगः परिकौर्तितः ॥ 
नेषयोः सच्धिपातो यः स दितौय उदाहृतः । 
कपालतर्संयोगात् संयोगस्त सुकुश्धयोः ॥ 
दितीयः स्यात् कम्यजोऽपि दिषैव परिकीर्तितः 
अभिघातो नोदनख शब्दहेतुरिहादिमः। 
शन्द्ाहतुहितौयः स्याददिभागोऽपि विधा 

भवेत् ॥” 
इति भाषापरिच्छेदः ॥*॥ 

दधाव पूवं दशम्या; ओषः । यथा.-- 
“उदयात् प्राक् दशम्याम्तु शषः मंयोग इष्यते। 

ि [3 ॥ € - 
उपरिष्टात् प्रवेस्तु तस््रात् तां परिवन्नयैत् ॥ 

इति तिष्यादितत्तम् ॥ 
मम्बन्धमातम् । इति संयोगणष्यकतन्धायार्थ- 
दशनात् ॥ 

संयोमण़थक्त्व करौ, (संयोगेन फलसम्बन्धमेटेन 
पृथकत्व, नानाविधल् यब्र ।) न्यायविश्चेषः । 
यथा \ श्कस्व कश्चखो नित्यतलकाम्बत्वाभ्यां 
दरप्याङ्गो कारे नित्यानित्यषंवगविरोधः। मैवं 
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छक्तः। यथा । खादिरे पशुः बक्नाति खादिरं 
बोखकामस्य युप कुव्वींत इति यूयते । भ्रच 

। किं काड्यस्तयैव खादिरता नित्येऽपि 
स्यादुत नेति । तज फलाधत्वेनानि यतया नित्व- 
प्रथोगाङ्खता न युक्ता) यत्त नित्वऽपि खादि 
रत्व च्चवशं तत् काम्यस्यैव पशुनन्धनाय यघा- 
शयन्नापनाथं रतो न नित्ये खादिरता इति 
प्राप्त राद्यान्ताय चतुर्थाध्यायंस्तरम् । एकस्य 
तूभयत्वे स योगष्वक्त्वमिति । अच सयोग 
सम्बन्धमात्र एध कत्व भेदः । एकस्य खादिरस्य 
क्रत्वथत्वपुरुषाधत्वरूपोभयात्मकत्व वाक्छदयेन 
च क्रतुशेषत्वफलशेषत्वलत्तथसंयोगमेदावगमात्र 
नित्यानित्य योगविरोधः। न चाखयनच्नानायें 
नित्यवाक्छं सत्रिधानादेवाखयलाभात् । श्रत 
उभयार्था खवादिरतेति । एवं दभ्रा जुहोति 
दशर न्दरियकामस्य इत्यादावुभयायंतेव । दधि- 
त्वस्य इं धाखवणःत् । इति प्रायशित्ततत्वम् ॥ 

सयोगविर्दं, क्तौ, (सयोगीन विरम्!) पर 
समरस योगेन रोगजनकष्ठादाद्रव्यम् । राया.-- 
“शाकाक्नपलपिख्वाककुलल्धलवण्ा{मषेः। 
करोरदधिमावेख प्रायः चोरं विरुध्यते ॥ 
प्राणडहारो तु इारोतो इरिद्रालवखेः ृतः। 
रुरोस्तेलेऽनलेभष्टं विषं मायरमेरमिषम् ॥ 
बराहवखया अष्टा वलाकातु इरत्यस्न् | 
सबुक्तास्षव वार्या कुलपा विरुध्यते ॥ 

संयोगण्थकत्वन्धायात् । स च 
` संलापः 

संयोजितः, चि, ( सं+युज + चिच् + क्तः ) 
पटाः पदार्थान्तरेण संगुक्तोक्षतः। तत्परव्याय 
उपाहितः २। इत्यमरः ॥ सयोगितः ३। 
इति भरतः ॥ (यथा, भागवति । ५।२३। ३ । 
““यथामेषोस्तन्च श्राक्रमणपशवः स योजिताः । 

रः, पु, (स + रभ + घञ् । नुम् ।) क्रोधः । 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ (यथा, मनु: ।४। १६६ 1 
ताडयित्वा ढशेनापि स रश्चात् म तिपूर्व्बकम्; 

एकविं शतिमाज्ञालोः पापयोनिषु जायते ॥") 
अरटोपः। इति विकार्डशेषः ॥ (सन्म: ॥ 
यथा, भागवत ।८। ६ । २४) 

न सरग्भणख सिध्यन्ति सर्व्वार्थाः सान्या 
यथा ॥") 

वेगः । यथा; तत्रैव । ८। ११ । ४५। 
स यम्य मन्य स रम्भं मानयन्तो सुनेव्व॑चः। 

उपमौयमानानु चरेयुः स्वे विविष्टपम् ॥") 
उत्साहः । यथा, 
“का्व्यारम्मेषु स रम्भः खेय उत् माह इष्यते ।" 

इति साद्धित्यदपखे ३ परिच्छेदः ॥ 
मरावः, पु, (सख +रुल ध्वनौ + “उपसगे सवः” 
३।३।२२। इति घञ् । ) शब्द्: । इत्यमरः ॥ 
(यथा, राजतरङ्भिख्याम् । ३। ३४२ । 
ततस्तस्य सरित्पान्न मुक्तस राबमग्रतः। 

| ऊद्वाइमेद्न तं प्रादुरासौत् महौजसः ॥”) 
स रावो, [न्], प्रशस्तश्रब्दविशिष्टः। सराव- 

विभिः सवनेयंधाखानं मण्डलानि चरन्ति ॥") 

अविं कुसुख्नशाकेन मव्छतंलः कणां त्यजेत् । 

मास रिच्चविकारांख काच्िकंस्तिलिशस्कलोम्। 

कपोतः खाष्पे गष्टो छतं कांस्ये दश्ाङगम् । 
विषं तसम चौद्रं मधुना गगनाम्ब् च ॥ 
मूलकं माषसूपेन मुना च न भक्तयेत् । 

एकत्र सव्य मांसानि विरुध्यन्ते परस्यरम् ॥ 
राव्रान्धवौमपंदकोदराणां 
विस्फोटिकोकख्(दभगन्दराणाम् 
मू च्छामद्ाअ्ानगलब्रहाशां 
च्छा मयस्यामविषस्छ चेव ॥ 

किलासकुष्टग्रहणोगदानां 
शोयातिसादज्वरपोनसानाम् । 
सन्तानदोषस्य तधैव सत्यो 
ज्विंङ्चमन्र प्रवदन्ति हेतुम् ॥ 

विरदयाहारजान् रोगान् विनिहन्ति विरेचनम्। 
वमनं शमनं वापि पृव्वं वा हितसेवनम् ॥” 

दति खयोगविरूदम् । इति राजवज्नः ॥ 
घरयोगितः, व्रि, जातश्च योगः। सयोगशन्दा- 

दितप्रत्वयेन निष्यन्नः। इति सख योजिवशब्द्- 

टौकायां भरतः ॥ 
स योगौ, [न्]वि, (सख'योमोऽस्यास्तौति । सयोग 
+ ¶निः ।) ख योमविशि्टिः । यथा. - 
“अग्रं ठच्चः कपिसयोगो न मूले” 
सिदान्त लखना गदौथौ ॥ 
8 वौजनं, क्रो, (ख + बुल् + स्खुट् ।) मैथुनम् । 

द्ति 

इति इरावल ॥ ख योग ॥ 

। शब्द् दत्छ्थे इन्प्रल्येन निष्यन्रः ॥ 
सरुः, ति, (स +र + क्तः । प्रौढः । रह 
रितः) इति मेदिनो ॥ (यथा, महाभारते ॥ 

। १२।२२८।२॥ 

तत्रो मनसिसरूढ़' करिष्यामस्तथा च तत्॥ 

सरोधःपु, (स + रुध-+घजञ्। ) रोधनम्। 
(यथा, भागवतं। १०।७३।२। 

-चतक्तामाः शुष्कवदनाः सरोधपरिकर्थिंता 
ददशस्ते घनश्यामं पो तकौगेयवाससम् ॥") 

। इलि मेदिनौ ॥ 
£ वि,स युक्ञः। स पूरव्वलगधातोः कप्रत्ययेन 
निष्यः ॥ यथा.कथासरिव्ागरे ।१२३।१११। 
“स चाश्विवैलया नौत्वा विधिगव्येव रोधसि । 
ल्तिपघस्तद्योपस नग्नो म हामल्छोऽवसव्रवान्॥” 
सलयः, पु, (ख +लौ +अच् ।) निद्रा। इति 
हेमचन्द्रः ॥ प्रलय ॥ 

ष लापः, पु, (स + लप + घञ् ।) परसखरभाष- 
शम्। इत्यमरः ॥ श्रन्योन्यः प्रोतिभाषशं 
सलापः। उतिप्रत्यक्तिभावेन विरोधरहित- 
मन्योन्यभाषणं स लापः। इति परेऽपि । रहसि 
भाषणं ख लापः। इति कौ्रुदौ । मिथोऽन्धोन्ध 
रहस्यपि । इति वच्यति । समन्ताज्ञपनं स लाषः 
प्रियादिकथा घञ् । यस्त्वालापः स तु केनापि 
क्रियते। इटन्तु परस्मरभाषखमेवेति मेदः । शति 
भरतः ॥ “उच्चिप्रलयक्चिमदाक्वं संलाप इति 
कौत्तयते ” इत्यच्ज्कलनो लम रिः ॥ 



संवरः 

सदत्, व्य, वतमर) इत्यमरः ॥ त विक्रि 
मादित्थराजवत्सरः स वत् इति ख्यातः ॥ (खनौ 
भूमि विशेषः । यवा, वाजैसनेयस'हितायाम् । 
११।१२। 

"बरिष्ठामनु स'वतम् १ 

"अन सम्भक्तौ स वन्यते खम्यगभज्यते 
शिष्यते इति सवत् स"पूवेस्य वनते । : किष्येतदरपम्। 
ख्त्खननयोग्ा भूमिः संवत् । सा च पाषाणाद्य 
भावैनातिप्रथस्तत्वाहरिष् त्यते ।"इति तद्- 
भाष्यम् ॥५॥ स ग्रामः । इति निघण्टः ।२।१७॥) 

सवत् सरः,प, (स वसन्ति ऋतवो यव्र।स+वस 
निवासे + ““स पूर्वात् चित् ।*उणा० ३। ७२। 
इति तसरन्।) वत्सरः । इत्यमरः ॥ “संवसन्ति 
ऋतवो अव्र सवत्सरः। वस भ्रौ निवासे 
ना्नौति सरः सस्यतः। सखवदति भावान् 
इति वदो रूपंवा ।” इति भरतः ॥ पञ्चविध 
वत् सरान्तगतप्र्मवत्सरः; । यथा- 

“शकान्दात् पञ्चभिः शेषात् समाद्यादिषु वत्- 
सराः। 

स परोदानुपूर्व्वाखच तथोदापूर्वका मताः ॥” 
स'वत्सरादिफलं विष्णुधर्मोत्तरे 
सवत्सरे तथा टानं तिलस्य च महाफलम् । 

परिपूरवे तथा दानं यवानाञ्च दिजोत्तमा 
इदापू्व्वेऽबरवस्ताशां धान्धानाच्चानुपूव्वके । 
छदास वत् सरे दानं रजतस्य महाफलम् ॥ 
ल्योतिधिद स्िज्यमध्यात् प्रभवादेश्च सम्भवम् । 
ऊशुस्तइत् समाद्यादिवर्षाणामपि सन्धवम् ॥ 

इति मलमा सत्वम् ॥ 
सवदन, ज्ञी,(स + वद् + ल्युट् ।) आलोचनम् । 
वशौकरणम्। इति मेदिनो ॥ (यथा, महा- 
भारते। ३1 २३२। ५७। 
एतल्नानाम्ं कत्त भत्तः स वदनं महत् । 

असत्ख््लो णां समाचारं नादं कुर्य्यान्न कामये॥*) 
सवादः! इति हेमचन्द्रः ॥ 

खवदना, खो, स'वदनम् । वशक्रिया । यथया । 
मशिभन्नौकधेवशोकरणं स वदनम् । स पूर्व्वो 
वदिर्वशोकरणे शवेऽनदट्। स'वदना देति 
केचित् । करशेऽनटि वशक्रियासाधने मणि. 
मन््ादावपि । जयञियः स वदनं यतस्तदिति 
रषुः। स चलमिति पाठान्तरम् इत्यमर 
टौकायां भरतः॥ 

संवननं, क्तो, (स + वन ~+ ल्यट्) स वदनम् । 
इत्यमरटौकायां रामा्मः॥ (यधा,कथा- 
सरित्सागरे! ३४ । १६८ 
छदयानुप्रवेशो हि प्रभोः स वननं महत् ॥*) 

सवर, ज्ञौ, (स+ ठ + “ग्रइदटनिखिगमञ् । 
२।३।५८। इति प् ) जलम् । बौदत्रत 
विशेषः । इति केचित् ॥ रभते मकारमध्य- 
पाठः। तत्र सम्बधातोररप्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 

खवर, पु, देत्यविशेषः। मव्छविभेषः । हरिश- 
विशेषः इति केचित् ॥ रभसकोषे खम्बर इति 
पाठः ॥ (कचित् शम्बर इति च दृष्यते ॥ ) 

'पृव्वं कान्तःखवकारा 

₹०२ 

संवद्व 
स'द्तः, पु, (स' + इत् + घञ्।) प्रलयः। इत्य- 
मरः ॥ (यथा, भागवते । ८। १५।२६। 
दहबिव दिशो दिग्भिः सवर्ताग्निरिवो- 

यितः ॥*) 
सुनिविशेषः । (यथा, मार्कण्डं ये । ११०।११। 
“ऋत्विक् तस्य तु स वर्तो वभूवाद्धिरसः सुतः 
भ्राता हदस्पतेर्विंप्र महाता तपसां निधिः॥ 
श्रयं हि धर्माशास््नप्रयोजकानामन्यतमः॥ ) 
कषेफलदक्तः । इति मेदिनी ॥ मेघः। इति 
शब्ट्रल्नावलो ॥ (यथा, इरिवंशे । १२० ।८०। 
“शुवे सुमहान् शब्द : सवर्तनिनदो यथा ॥*) 
मेघनायकविशेषः। तस्य विवरणं यथा, 
““त्रियुते शाकवधें तु चतुभिंः शेषिते क्रमात् । 
श्रावन्तं विचि स वत्तं' पुष्करं द्रोणमम्बदम् ॥ 
श्रावर्तो निजलो मेघः स "वत्ते वद कः । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः शस्यप्रपूरकः ॥ 

इति ॥ 
दिहतधातोः घञप्रत्ययेन 

निष्यन्रतवादनुस्वारमध्यः। मकारमधष्योऽप्य- 
यम्॥ 
| वत्तेकः, पु, (ख वत्तयतौति। स + हत् + 
यब ल् ।) बलदेवः। इति शब्द्रन्नावलो ५ वल- 
देवस्य लाङ्गलम् । बड़वानलः। इति हेमचन्दरः॥ 

„( यथा भागवते । १२।४।९। 
ततः स वर्तको वङ्किः सङ््षशमुख्ोलितः । 

दहत्यनिलबेगोत्यः शून्धान् भूविवरानथ ॥*) 
स वत्तको, [ न् ] पुं, (स वत्तेकोऽस्थास्तोति । 
इनिः । ) बलदेवः । इति वि काष्डेषः ॥ 

3 

संवाडहः 

भेवदितः, वि, (स+ हध+णिच+क्ञः। ) 
खमागहदिविशिष्टः । यथा,- 

“अथ प्रभावोपनतः कुमारं 

कल्यदुमोल्यं रव को पुष्पं: । 
उवाच वाग्मो दशनप्रभामि 
संवहितोरःखलतार हारः ॥ 

रौ ५ सर्गः ॥ 
चि, (सं+वल+क्षः।) मिथितः। 

। यथा । प्रक्षतग्रन्धस्थस्वरसंवलित 
स्येव पाठस्य धन्तुमुचितत्वाद्यापपवधारखं 
युक्तम् । इति पच्तताजागदोभो टोका ॥ 
अन्यच्च । 
शप्रतीयमानः प्रल्येकं प्रमं हेतुरुच्यते 1 
नतः संवलितः सर्व्वा विभवादिः सचेतसाम् ॥* 

इति साद्ित्यदर्पणे ३ परिच्छेदः ॥ 
स वसरथःपु, (स वसत्यत्रेति । स + वस + “उप- 
सगं वसेः ।” उणा० ३।११४। इति अरथः). 
ग्रामः। इत्यमरः ॥ 

स वदः, प, ( स'वहतोति । सं + वह + रच् । 
सप्तवायुन्तगतप्रशस्तवायुः । स तु उदहवायो- 
सपरिष्ठः। इति सिडान्त्िरोमशिः ॥ (यथा, 
महाभारते । १२।२२८। ४२] 
“चतुः संवहो नाम वायुः स गिरिमरहनः। 
पैन बैगवता ङ्म्ना रु्तेणार्जता नगान् ॥ 
वायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति वलाइकाः ¦ 
दारुशोत्ातस्चारो नभसः स्तनयिन्,मान् ॥" 
खवाटिका, सो, गङ्गाटकः। इति जटाः 
धरः ॥ 

| वत्तिः, स्तो, ( सम्रकप्रकारेण वतेते इति! स वादः,प, (स + वद् + चञ् !) सन्दे शवाक्यम् ) 

स+ हत् + '"हपिषिर्होति।' उशा ४। | 
११८। इति इन् । ) स वर्तिका । इत्यमर 
टौ कायां भरतः ॥ 

स वर्तिका, स््ो, पञ्स्य केशर समोपसदलम । 
इत्यमरः ॥ पद्यारौनां जरिकाकार नववतरं 
इत्यन्छे । ममक वत्त॑ते वदेते इति स'वत्तिका 
णकः । स वत्तयति वेष्टयतोति वा नाख्नोति इ- 
प्रत्यये सवर्तिरपि। स वत्तिनवपतिकषेति वोपा 
लितः। पाच्छोणादोति ईपि सवर्तीचम्रत 
स्वार्थे के सवत्तिका। सामान्यनतनपव्रोऽपि 
स वत्तिकेति इञ्ड चन्द्रः ॥ दलमात्र च स वत्ति- 
केति मधुः। ङर्व्वाणा समकोचयदशशतान्य 
म्भमोजख वत्ति केति मुरारिः । इति भरतः॥ 
सवदकः, ति, ( सवद यतोति। स +हध्+ 
रिच् + खल्) स वदचेनकारो । इति हेमचन्दरः॥ 
घवरन, क्ती, (स + वध् +ल्यट्) समयग्- 
दिः। सन्दोपनम् । स पूवहठधधातारनटुप्रत्य- 
येन निष्यन्नम् ॥)यथा,म इाभारते २।६३।१०१। 
“पुरुषः ख विभुः कत्ता सर्वभूतपितामहः । 
धमस वदं नाधोय प्रयज्न ऽन्धकटश्णिषु ॥* 
क्रौडनम्। यथा, रामाये । १११ ।१०। 
«नित्यश्च प्रियवादेन तथा स वदनेन च ॥* 
"सु वर्नं क्रौडनम् ।” इति तद्नक्रा ॥ ) 

समाचार इति यावत् । तत्पव्य!यः । वाचिकम् 
सन्देशः २। इति जटाधरः ॥ सन्देशवाक् ४। 
इत्यमरः ॥ वाचिकं तद्भवेद्यत्र दूतत्वेनाभि- 
शंसनम्। इति शब्द्रन्नावलो ॥ ( निघः- 
सम्भाषणम् । यथा, गौतायाम् । १८ । ७० । 
“श्रध्यंष्यतेचय दमं धम्मं सवादमावयोः। ` 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामितिमे मततिः") 

स वासः, पं,(म वसन्त्यत्रेति। स + वम. + चञ् ।) 
ग्टहम्। इति शब्द्रन्नावलो ॥ ( यथा, हदत्- 
सडितायाम्।९५।१३२। 

“भयदो जनस वासात् 
यदि भाक्डान्यपनयेत् काकः ॥") 

प्रवासिनां विहाराथे पुरमध्ये बदिर्ब्वा 
भ्रनाठतस्थानम् । तत्पायः । सन्निवेशः र 
सत्रिकषंणम् ३। इति जटाधरः ॥ (यथा, 
रामायणे । २।४८।४॥ 

“खगवन् वाचो मनुष्याणां म्रामसवास- 
वासिनाम्। 

राजानं धिक् दशरथं कामस्य वशमाख्ितम्॥” 
एकषब्रावखानम् । यथा, मनुः । ८ । २७३। 
ब्रात्मया सडह स वासे चाण्डास्या तावदेव तुष 

स वाहः, पं, (घ वाइतोति । स + वहइ + शिच् + 
शरच्) शङ्गविमदंकंः। इति जटाधरः ॥ 
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संबिषा 

(मग्राकारमुद्यानम् । इति नोलकर्ठः ॥ यथा, 
महाभारते । ३। १६० । ३७1 
"हारतोरशनिर्वहृस्वजसंवाट शोभिना ॥" 
सं + वड + घञ् । विमर्हनम् । यथा, माक- 
चह धै। १६।१५। 

" “तं तथा व्याधितं भार्य्या पतिं देवमिवाञ्चयत् । 
पादाभ्यङ्गाङ्गसेवाडखानाच्छादनभोजनेः॥") 

संवाहकः, ति, ( मंवादयतोति । मं~+वष-+ 
शिच + गल् ।) श्रङ्मदंकारकः । तत्पर्य्यायः । 
अङ्गमदकः । इति चिकाण्डगेषः॥ श्रङ्- 

मदः ३ इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, कामन्द 
कौयनौतिसारे । १२।४५। 

२२०२ 

संषेशः 

संवौल्लण, क्ती, (स + वि + दत्त +- ल्यट् )भन्वे- 
षणम् । भ्रपद्तवस्तुनस्तात्पर्ययं णान्बं षणम् । 
इत्यमरः ॥ सम्यकलात्पर्ययेण विविधप्रकार- 
रौकत्तणं संवोच्तणं श्रनट् ¦ इति भरतः ॥ 

संवौतं,वि,(स +व्यं + कतः 1) सदम् । श्राठतम् । 
इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः । ४ । ४९} 

“तिरसछत्योचरेत् काष्टलोष्ट पत षादिना । 
नियम्य प्रयतो वाचं सवोताङ्गोऽवगुर्डितः ॥) 

स ठतः, पुं, श्राह्तः। स पूव्वहजञ्धातोः कप्रत्य- 
चैन निष्पन्नः ॥ 

सहत्तः, पु, (स + ठत् + क्तः |) वरुणः ¦ इति 
शब्दमाला ॥ 

“प्रसाधका भोजकाञ गात्रसंवाहका श्रपि। स ठत्तिः, स्तो, (स + हत् + क्तिन् । ) सम्यक्- 
जलताम्बलकुसुमगन्धभूषणदायकाः। 
कत्तव्याश्च सदा देते ये चान्य ऽभ्यासवत्तिनः॥ 

संवाहनं, क्तो, (सं + वह + णिच् + ल्यट् ।) ङ्ग 
महनम् । ( यथा, माकण्ड ये । १० 1 ७४ । 

“तेलाभ्यङ्गो वान्धवानामङ्गस'वाहनच्च यत् ! 
तेन चाप्याग्यते जन्तुय चाश्रन्ति सबान्धवाः ॥) 

` भारादिवदनम् । इति मेदिनो ॥ 
स वित्तिः,स््रो,(स + विद् + क्तिन् ।) प्रतिपत्तिः 
जनस्याविवादः। इति मेदिनी ॥ चेतना । 
बद्धिः। इति शब्दरन्नावलो हेमचन्द्र ॥ 
(यथा, किराते! १६। ३२ । 

छायां विनिडय तमोमवीन्तां 
तत्छस्य स वित्तिरिवाप विद्याम ॥ 

श्रनुभवः। यथा तवैव | ११।३४॥ 
“श्वस्त्वया सग्वस वित्तिः स्मरणोयाधुनातनो । 
इति खप्रोपमान् मत्वा कामान् मागास्तदङ्ग 

ताम् ॥")} 

सवित्, | स्तो, (स + विद् + क्रिप् । ) रङ्गो 
सविट्, 

सामो । 
“वागोश्चा यस्य वदने लच्छर्यस्य च वक्ति । 

कारः । ज्ञानम्| (यधा, ग्रोधर- | 

प्रकारेण वर्तनम् । ( यथा, कथासरित्सागरे । 
५६।४१४। 

“हसता हदि भोमभूभुजा 
क्तस'ठन्तापचारसत्क्रियः 
ऋतुपाणंद्रपोऽपि तं नलं 
प्रतिपूज्याथ जगाम कोशलान् ॥*) 

श्रावरणम् । इति स पूव्वकहत्धातोः क्ति- 
प्रत्ययेन निष्यन्रा ॥ (देवोविशेषः । यथा,महा- 
भारते) २।११।३९। 
“सहत्तिराशा नियतिः ख्ष्टिदेवो रतिस्तथा । 

। एताञ्चान्याञ्च वे देव्य उपतस्थुः प्रजा- 
` पतिम् ॥") 

स वेगः,पु,(स + विज + घञ. ।)भयादिजनित- 
त्वरा । इत्यमरः ॥ (यथा, महाभारते । २) 
७२।१४। 

ऊचु रुदिग्नमनसः स वेगात् सव्वं एव हि ॥ ”} 

२९०1 

“शअभग्नशमसवेगलव्धमिदिनेराधिपः। 

यस्यास्ति हदये स वित् तं दसि महं भजे ॥*' सवेदः, पं, ( स + विद् + घज. । ) अनुभवः। 
मन्धाघा । क्रियाकारः । युहम्। इत्यमरः ॥ 
श्राचारः। ( यथा, माघे । १२।३५। 

“श्रो जस्विवर्णोज््विलहत्तश!लिनः 
प्रमादिनोऽनुजभितमोवम विदः । 
श्चोकानुपेन्द्रस्य पुरः स्प भूयसो 
गुणान् समुद्िश्च पठन्ति वन्दिनः ॥") 

सङ्केतः) ( यथा, रधघुः। 9) ३१। 

“स राजलोकः कतपूव्व सवित् 
श्रारग्भसिदौ समयोपलभ्यम्। 
अदास्यमानः प्रमदामिषं तत् 
्राहत्य पन्थानमजस्य तसौ ॥") 

माम । तोषणम् । इति मेदिनो ॥ समाधिः । 
इति शब्ट्रत्रावलो॥ 

स विदितः,वि,(स + विद् + क्रः ।) अङ्ोक्षतः। 
इत्यमरः ॥ 

ख विषा, खनो, (ख सभ्यक् विषो यत्र ।) भ्रति- 
विषा। इति शब्द्चन्दिका॥ 

तत्पर्यायः । वेदनार । इत्यमरः ॥ इं अनुभवै । 
विदल मतौ घज स्वेदः! जोपि्न्यौति 
अने वैदना। न नेल्यक्तेः कगौ बैदनम्। तत्र 
विशेषेणापि सामान्यः वाध्यते न क्रचित् ऊ- 
तौति श्रनट् । इति भरतः ॥ (यथा, इरिवंे । 
२०२।२३२। 

“सवेदजननो धातौ चेति माव्रा प्रचोदिता। 
श्रनुतां तनुताञ्चैव जन्तूनां कर्ममभोगिनाम् ॥" 

म वेशः, पु,(स + विश + घञ.) निद्रा । इत्य 
मरः ॥ (यथा, रघुः । < ३। 

“श्रथ प्रदोषे दोषन्नः सवेशाय विगांपतिम्। 
सूनुः खदरतवाक् खष्टः विसमर्व्नीदितथियम् ॥ 
स््ोरतबन्धः। इति मेदिनो ॥पौटठः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( उपभोगखानम् । इति खामो॥ 
यथा, भागवते । ३।२२।२०। 
“विहारस्थानविखामस बेभप्राङ्गमाजिरेः। 
यथोपजोषं रचित विक्ापनमिवास्नः \") 

“श्रध सभ्याः सभामध्ये समुच्छरितकरास्तदा ¦ | 

समकवेगञ्च ॥ (यथा, राजतरद्च्छयाम् । ४1 

खौपवतादावद्यापि भव्यानामेति दक पथम ॥"). 

संशया 
षवेशनं, क्रो, (स' + विश ~+ ल्यट् \) रतिक्रिया। 
इति ₹ेम्रचन्द्रः॥ (उपवेशनम् यथा, भाग 

¡ चत । ५९1१० न 

| *शओनोतोणवातवर्षेषु हष इवानाछनाङ्ः पौनः 
| सइननाङ्ः खर्िलस वै्रनामद'नामजच्जन- 
| रजसः मडामणिरिव ५ विचचार ॥*) 
स व्यान, क्तौ, ( स वोयतिऽनेनेति + स +व्य + 
च्यट् ¦ ) उत्तरौयवस्म् ! इत्यमरः ॥ (यया, 
किरातै। ४।२८। 

“विपार्ड म व्यानमिवानिलोहतं 

निमन्धतोः सप्तपलाशजं रजः ॥") 
वस्त्रम् । इति मेदिनो ॥ 

स शप्तकः,प.समयात स ग्रामादनिवर्ती। इत्य- 
मरः॥ समयात् कुलाचरात् शपयादा 
स ग्रामादनिवत्तिनोऽपराद्खा श्रपलाय- 
मानाखाक्रोशन्तिते सशपरक: । शपभावेक्तो 
शसं सम्यक् सत्यं शप्त येषां ते स शघकाः। 
इति भरतः ॥ नार।यणौसेनाविशेषः । इति 
महाभारतम् ॥ (यथा, महाभारते। १। 
१1 १८७। 

तदागौषं च स्पमदोयान् महारयान् 
व्यवस्ितानज्ननस्यान्तकाय | 
स शप्तकान् निदतानन््नेन 

तदा नाशंसे विजयाय सञ्जय 1“ 

एतदधत्तान्तादिकं महाभारते द्रोणपव्व णि 
१७ अ्रध्यावमारभ्य द्रष्टव्यम् ॥) 

|स'शयः, पु, (म + शे +श्रच् । ) सन्देषः।इत्यः 
भरर! ॥ तस्य लच्षण वथधा,- 

न्ममश़रयो मवेटया पौरेकताभावभावयोः। 
साधारणादिधम्यस्य ज्ञानं सए्यकारसम् }" 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
। “स श्यं लकच्तयति मश्रत इति ¦ एकधम्िक- 

¦ विरुदभावाभावप्रकारकां ज्ञानं सशय इत्टधंः। 
साधारणेति उभयसाधारगी यो धमीस्तज- 
ज्ञानं मःशयमाधनम्। यथा उच्च स्तरतवं 
स्थाणुत्वसाधारर ज्ञाता श्रयं सथाशुनं वेति 
सन्दिग्धं । एवमसाधारणन्नानं सशयकारणम्। 
यथा शब्दत्वं नित्यानित्यव्यादत्तं शब्दे ग्टद्नोत्वा 
शब्दो नित्योन वैति सन्दिग्धे ¦ विप्रतिपत्तिम्तु 

। शब्दो ऽनित्यो न वैति शब्दास्मिकान सशय- 
कारणं शब्द्व्या्निज्ञानाटौनां निश्चयमावजन- 
कत्वस्वाभाव्यात् । किन्त्व शब्देन कोरिद्य- 
ज्ञानम् जन्यते संशयस्तु मानस एवेति । णवं- 
ज्नाने;प्रामास्यस शयादिषयस शयः) एवं व्याप्य 
सशयथादपि व्यापकस शय इत्यादिक बोध्यम्) 
किन्तु मश्यै धरिीन्नानं धर्ममोग्द्रथसत्रिकर्षो 
व! करणमिति ।” इति तटौका ।सडान्त- 
मुक्तावलो ॥ 

संशयानः, वि, म `शययुक्ः। स पृष्व ओोडधातो 
। शानप्रत्ययेन निष्यब्नः ॥ 
स शयापन्रमानस वि, ( स श्यमापव्रं मानस 
¦ यस्व यत्रेति वा !) म'शयविषयः । स'शययुक्ञः। 



संश्रवः 

तत्पर्यायः । सागयिकः२ ) इत्यमरः इ म गय 
विषये स्थग्द।दौ । सं्यमापन्नः सांशयिकः 
ष्णिकः खश्रयमापव्र मानस यत्र ख।ण्ठादौ 
स तथा । सगशयमापन्रं मानस यस्य स 
तयेति षष्टयन्यपदा्थत्वे ख शयितरि पुरषा- 
दावप्यं तच्छब्दहयप्रहत्तिः स्यात् । इति भरतः॥ 

संप्रयालुः, बि, सशथिता। इति हेमचन्द्रः ॥ 
संशयिता, [ऋ] वि, [स ~+शो+ढच्) 
सशयकरत्ता। इति ई मचन्द्रः॥ 

सशरं, क्तौ, (स +श~+स्यट्। ) रणारश्ः। 
इति शब्दमाला॥ (षखरक्षणम्। यधा, 
कामन्दकोधै। ६।४। 

“लोकानुग्रहमन्विच्छन् शरोरमनुपालयेत् । 
गज्ज: सशरणं धाम शरोरं धमसाधनम् ॥*) 

स"शितं, वि, (स +शो+क्ः।) सम्यकमम्पा- 

दितम् । व्रतविषयकयन्नवान्। यथा सशितं 
ब्रतम् । सम्यक् सम्पादितमित्ययेः। सशितो 
बाद्यणः। व्रतविषकयन्नवानित्यथः। इति 
भिडान्तकौमुदौ ॥ 
सधि, स्तो, (स + शुध क्तिन्!) सम्यक् 
शोधनम् । शरोरमाज्जनम् । यथा.-- 

सम्प्राज्जनञ्च म शदिः स शाधनविशोधनें॥ 
इति रत्नमाला ॥ 

सशुष्कं, वि, श्रातपादिना सगशोपितवस्तु। 
ख पूव्यगुप्धाता; कप्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 

सशोधन, कौ, (स + शुध +व्यट् ) स'एदिः। 
इति गन्नमाला ॥ 

संशोधितं, चि (घ+ गुध) क्रः) शडोक्रत- 
वस्तु । यथा.- 
“ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निमेताग्रदोषाणाम् 
स गोधिताशयानां खद्यः भिदिभवैन्षाम् ५ 

दति मधमती॥ 
सयत्, कौ, (स चिनोति मायाभिति। स+ 
चि + “सञचत्तृपड इत् ।” उखा० २ ।८५। 

इति भ्रतिप्रत्ययेन निपातनात् साधु) कुङकः। 
इत्यशादि कोषः ॥ 

ख श्य्ानः, विं, (स ~+ग्ये+ क्तः!) शतेन सङ्क 
चितः;। इति मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

क भ्रयः,पं, (स+ चि +अच्) आाश्रयः। यथा, 
स्तुता सुरः पुज म्भौशटचश्या 
त्था सुरेन्द्र दिनेषु सेविता, 
करोतु षानः गुभहेतुरौगखरौ 
भानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ 

इति माकण्डेयपुराशे टवोमोहातता\ अध्याय 
(श्रात्रयश्यानम् । यवा. रामाये ।२।४१।६। 
श्रहोनिञंतनो राजा जोवलीकश्य स॒ श्रयम् । 

धर्प सत्यव्रतं रामं वनवा प्रवतस्यति ॥*) 
खख्वः,पु,(स~+श्यु+भ्रप् ) बङ्गनैकारः। 
इत्यमरः ॥ ( सलमाक् चवणम्) यथा, महा. 
भारते । १५।३।९। 
श्रयभोमः सुद्रक्रष्यं बाडगव्टं तदाकरोत्, 

मश्रवे तदाद्स्व मान््ाय्यादचाप्यमषकः॥") 

२०४ 

संसर्गः 

सञ्ितः.चि.(स~+चि-+क्रः।) भ्राचितः) यथा. 

“न प्राचोमग्रतः शग्धोर्नोदीचीं शक्तिम चिः 
लाम् । 

न प्रतोचों यतः पृष्ठमतो दच्तं समाखयेत् ॥" 
इति तिध्वादितेच्छम् ॥ 

सुतः, वि, (स+जु+क्तः।) भ्रङ्गोक्लतः। 
इत्यमरः ॥ (यथा, र।मायश । ३1१० ।३६। 

५मया चेतदचः शरुत्वा कार्येन परिपाननम् । 
ऋषोशां दण्डकारण्ये म श्रुतं जनक।त्मज ॥") 

सचिष्टः, वि, ्राञ्िष्टः। मिलितः। मवृव्व- 
श्िषधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्रः॥ 

स च्चंषः, पु, (स + द्विष घञ्।) ्रालिङ्कनम्। 

इत्यमरः ॥ (यथा, महाभारत ।१२।१३३।१७। 
स स्रेषञ्च परस््ोभिदस्य॒रेत)नि वजंयेत् ॥*) 

मेलनम् ॥ (यथ माकर्ड ये । ३७। १५॥। 
श्रनन्तरे्च स इ्रषमभ्येत्य तदनन्तरम् । 

लेषामन्यलमभत्येः समाक्रम्यानयदशम् ॥") 
स वत्, क्तौ, (स' + श्वि + चतिप्रतययेन निपा- 
तनात् मिदम् । “स परव्वात् श्वयतेः स श्वदिति 
सुभूतिचन्दरः।” इत्युणादिटौकायां उजञ्जुल- 
दत्तः।२।८५।) माया यघधा.-- 
“सतत् कुहके न्नयं स्वत् ततैव ते सभे।* 

इत्यु शादि कोषः ॥ 
स सक्तः, वि, (स + मण्ड + क्तः) सलग्नः। 
अञ्यवहितः। इत्यमरः ॥ 
"सक्तिः. स्तौ, म मक्तता । स पूव्व षन्जधातो- 
भावि क्रिन्प्रत्ययेन निष्यत्रा ॥ 

ममत्, } स्तौ, (मसोदन्म्यामिति। स+ 

सद् | मद् + क्रिष् । ) मभा। इत्यमरः ॥ 

(यथा, रघुः । १६।२४। 

“तदह. तं स षटि रावित 
प्रालदि जेभ्यो कृतिः गगम ॥") 

सरणा, क्रो. (स 1 गतौ+च्युट् । ) प्राणि 
जन्म अम वाधसं न्यगमनम् । घण्टापथः। 
इत्यमरः ॥ रलारख्भः। मदिनौ ॥ गमनम्) 

इति शब्ट्रल्नावलो॥ ( ससरारः। यथा, 
भागवतं । १०।४०।२८। 

पक्षो भवेदृयडहि ससरणापवग- - 
स्तय्यलनाभ सद पासनया मतिः स्यात्॥") 

सगः, प. (सख ~+ख्ज~+ घञ् ।) सम्बन्धः। 
सच समवायादिः। इनि न्यायशास्त्रम् ॥२॥ 

पापिष्ठान्त्यजादिस मगप्रायित्तम् । यथा, 
“स्तेयादिना पतित! इत्युपक्रम्य उक्तम् । 
च्रानलो व्र पतित्वम् । 
सवक्रेण पतलि पतितेन सदाचरन् । 

याजनाध्यापनाद् यौनादेकशय्थासनाशनात् ॥" 
दूति इारौतवचनात् । 

श्नानतो वत् घरां नेति, तदश खषटस्तदाषाभाव 
एव । [ कचित् ।” 
“दान्धवोऽपि शथम्भूत्वा तत् पापं नाप्रयात् 

इति देवलवचनात् १४॥ 
यस्तम्य मुडङ्गे पञ्चाब्र कच्छरते तस्य निदिंगेत्। 

संसगः 

शष्का व्रभोजिनः पादमित्याह भगवान् मतः ॥ 
तस्या विन्नातचर्डालसद्धिते कवेश्मस्थसङ्रौ कर- 
यरूपमूलपाककनः दितोयसंखगिखः ! तथा 
चापस्तम्बः । . 
“श्रन्यजातिरविनज्ञालो निवसेद्यस्य वैश्मनि। 
सवे ज्नात्वातु कालेन कुर्यात्तस्य विशोधनम् ॥ 
चान्द्रायरं पराको वा हिजातोनां विशोधनम् । 
प्राजापत्वस्तु शूद्राणां तथा स मर्मदूषर ॥ 
येम्तव्र मुक्तं पक्षंकच्छर तव) विनिर्दिथेत् । 
तेषामपि च येभृक्तं तेषामह ` विधौयते। 
तेषामपि च येभक्र कछच्छप्रादो विधौयते ॥ 
अच तलौयममगिंण एव प्रायित्तदर्गनाव् 
चतु सर्गं दाषोा नास्ति प्रायथ्ित्तविवेक 
$प्यवम् ।” इति प्रायञ्चित्ततत्वम् ॥*॥ अरयः 
ससरनिरूपणम् । तत्र मड! प।तकिस्च खगस्य 
धापदहतुवमाडइ मनुः) 

“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तयं गुवङ्णागमः । ̀ 
मदन्ति पालकान्य।इः स सगञख्चापि तेः सड॥” 
प्रायञित्तमपि दर्भितम् । 
“एषां पापक्लतामुक्ता दटुमपि निष्कतिः) 
पतितैः सप्रयुक्तानामिरःाः खणुत निष्क तौः॥ 
यो येन पतितेनेषां सं समं याति मानव; । ` 
स तस्यैव व्रतं कुर्य्यात् तत्स सगविशुदधये ॥ 
प्राय्ित्तोयतां प्राप्य देवात् पापक्लतेन वा। 
न ससग व्रजेत् द्धिः प्रायचिन्तः कते दिजः ॥* 
पापिष्ठक्ष सर्गो पालको भवति इति कस्पाञुतिः# 
विष्णुः । यञ्च यैन पापात्मन। सह सर्जेत् ल 
तस्येव प्रायश्चित्तं कुर्य्यात् । गोतमोऽप्याइ । 
त्रद्मदशरापगुरतस्पगपिटमादढयोनिसम्बन्धाग्- 
स्तनाभच्यभच्छनास्तिकनिन्दकनिन्दितिकम्प्रा- 
त्यागिपतिताल्वाग्बपतितत्यागिनः पतिताः 
पातकसप्रयोकाखच तंखचा्दं समाचरन। 
निषिदपतितस सर्गात् पततौति गुलिः कल्पथ॥॥ 
केतससगप्रकारा इत्यत्राह हरस्यतिः। 
^एकशय्यासनं पडक्तिभारड पक्राच्रमिखणम् । 
याजनाध्यापनं योनिस्तश्रा च सहभोजनम् । 
नवधा मङ्करः प्रोक्तो न कत्तव्योऽधमैः सह ॥” 
कागलेयः । 
“च्रालापात् गाह्वष स्पशात् निश्वामात् सह 

भाजनात्। 
सदशय्यामनाध्यायात् पापं स क्रमते कृशाम्" 
यमः) 

द्ष्कतं हि मनुष्याशामव्रमाचित्य तिष्ठति.। 
या यस्याव्रमिहाश्राति स तस्याशओ्राति किलि 

षम् ॥ 
देवलः । 
“पतितेन सहोषित्वा जानन् सं वत्सरं नरः। 
मिवितस्तेन सोऽब्टान्ते खयद्ख पतितो भवेत्॥ 
याजनं योनिसम्बन्धं स्वाप्व्रायं सहभोजनम् । 
त्वा सद्यः पतन्ते पतितेन न स श्यः ॥ 
व्यासः) 

"ब्रह्महा प्रद्यपः स्तेनो गुरुतल्यग एव च । 



संसारः 
महापातकिनश्वेमे यख तेः सड संवसेत् ॥ 
संवस्सरन्तु पतितैः संसग कुरुते तु यः 
यानशय्यासनैर्नित्यं चानन् स पतितो भवेत् ॥ 
नलु हितोयढतौयसंगिणि प्रमाणं नास्ति 
अतएव हद्धश्ातातपः। 
“अशुचिं संस्छशेद्यस्तु एक एव स दुष्यति । 
तत्ख्छष्यन्धो न दुष्येत सव्वं द्येष्वयं विधिः ॥” 
तथा । 
“सं इतानान्तु पात्राणां यद्येकसुपडन्यते । 
लस्व तत् शोधनं प्रोक्ष न तु तत्ख्ष्टिनामपि॥ 
श्यते । यञ येन पापालनेति यो येन संपिवे- 
दिति संसर्गी येन ॒संसगंमिति विष्णुव्यास- 
जावालवचनेः सामान्धं न पापिष्टसंसर्गो पापो 
भवति इति प्रतिपादनात् संसग पापिष्ठस्यापि 
खंसर्मीं पापयुक्तो भवतोति एभिरेव प्रति- 
पादितम् ॥*॥ परतितोत्यन्रानां शडिमिच्छतां 
पतितानां प्रायञित्तस्व ठलतौयो भागस्तय्राय- 
शित्तेन्नयम्। स्तो च परतितोत्यत्रा ढतौय- 
भागस्य ढतोवभागं कुर्य्यात् । इति प्रायित्त- 
विवेकः ॥ 

संसर्गाभावः, पु, (संसर्गेण सम्बन्धेन अवच्छित्रो- 
` भावः ।) सम्बन्धरडितत्वम् । न्यायमते अभाव- 
पदा्ंविशेषः, सतु मेदभिन्राभावः। सच 
विविधः। प्रागभावः १ ध्वंसः २ अन्यता- 
भावः २। यथा,-- 
*प्रभावस्तु दिधा संसगौग्धोन्याभावमेदतः। 
प्रागभावस्तथा ध्वं सोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥ 
एवं तेषिष्यमापन्ः संसगौभाव इष्यते ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥५॥ 

२०५. 

संसार 

॥ यथा । संसारञ्च मिच्याधौप्रभवा 
वासना । इति प्रामाणखवादगादाधरो टौष्यनो।॥ 
खाटृष्टोपनिबदशरौरपरिग्रहः । इति कलाप- 
टौकायां गोपौनाथः ॥ संसरणम् ¦ इति शब्द- 
रब्रावलौ ॥ तत्पर्य्यायः । दुःखलोकः २ भवः ३ 
कष्टकारकः 8 । इति जरिकाण्डशेषः ॥ भ्रपिच। 

“शअस्माहिजायते विखमच्रं व प्रविलो यते । 
अमायो मायया वहः करोति वि विधास्तनः ॥ 
न चाप्ययं संसरति न च संस!रयेत् प्रभुः 
नायं एष्वो न सलिलं न तेजः पवनो न तत् ॥ 
नप्राणो न मनो व्यक्त नथष्टः स्पशे एव 

च। 
न रूपरसमगन्धाख्च नाद्धं कत्ता न वागपि ॥ 
न पाणिपादौ नो पायुनं चोपस्थो दिजोत्तमाः। 
न करत्तानचमभोक्तावानचप्रकतिपूरुषौ॥ 
न माया नैव च प्राश्यं तन्य' परमार्थतः । 
अदं कर्ता सखो दुःखो कशः स्थलेति या मति 
सा चाहृड्गरकन्तत्वादात्मन्धारोप्यते जनेः । 
वदन्ति बेदविहांसः मात्तिणं प्रकतैः परम् ॥ 

भोक्तारमक्तरं शुचं सव्वं तर समवख्धितम्। 
तस्पादज्ञानसूलोऽयं संसारः सव्वं टेडिनाम् ॥“ 

इति कौम््र' ईश्वरगोतासु २अध्यायः ॥ 
किच्च । 
^पिटमादसुद्ृद्श्राठकलतादिक्रतेन च। 
दष्टोऽसकत्तथ। टेन्यमशुपूश†ननो गतः ॥ 
एवं सं मारचक्र ऽस्मिन् रमता तात सङ्कटे । 
ज्रानमेतन्मया प्राप्त मोन्नसंप्रापिकारकम् ॥” 
इति मार्कण्डयपुराणे पितापुतच्चसंवादनामा- 

ध्यायः ॥ 
भेदत्वं तादात्ासम्बन्ध।वच्छिन्नप्रतियोगिता- [संस पु, (संसारस्य गुरुः!) कामदेवः । 
काभावत्वम् । विनाश्यभावल्वं प्रागभावत्वम् ९ ति वरिकार्डशओेषः ॥ जगदुगुरुख ॥ 
जन्धाभावत्व ध्वंसत्वम् २ नित्यसंसर्गाभावत्व- [संसारमा्गः, प. ( संसारस्य मार्गः । ) योनिः। 
मत्यन्ताभावत्वम् ३। इति सिदाम्तमुक्षावलो ॥ इति विकाण्डगेषः ॥ 

संसर्गा, [न्] ( संसर्गोऽस्यास्तोति। इनिः। [संभारमो णं, ति, (संसारस्य मो्तनं यस्मात् ।) 
यदा, सं + ज + “संष्चानुरुधेति ।*३।२। 
१४२ । इति धिखन् ।) सं घर्मवि शिष्टः । यथा । 
विभागानन्तरं मेयत् पिढश्ाठपिटव्यश्राटठ- 
पुक्ाणां व्रधाययं एकव्रावखानं संलगः। तद् 
यक्षः संसर्गी । एवन्भतस्य संसगिशो सतस्य 
धनं तव्जातस्यापत्यस्व तदपत्याभावै संसर्गी 
ख्यं ग्ट्नोयात् । इति द्ायतत््वम् ॥ 

संमपः, पु, सम्यकप्रकारेख गमनम् । सर्पादि 
गमनवद्गमनम् । संपूव्व पधातोघञ प्रत्ययेन 
| निश्यच्रः ॥ 

संसरपो, [न्] चि, संमपशब्दादिनप्रत्ययेन संपव्वेक 
 खपधातोणिनूप्रत्ययेन दा निष्यब्रः॥ संसप- 

 . विबिष्टः। सम्यगगमनभोलः ॥ (यधा, रघुः । 
क ञ।२६। 

“कपोलसंसपिथिखः स तस्याः 
मुडत्तकर्योत्पलतां प्रपेदे ५”) 

खारः, पु, (संसरत्यस्मादिति । सं+गतौ+ 
घञ. ।) भिष्यान्नानलन्धवासना । इति नैया- 

४, 52 

भवतारकम् । यथा,-- 
“एवमतन्बमहाशास््र' टेवि । संसारमोच्षणम् । 
मम भक्तव्यवसायै प्रयुक्त' परमं मया ॥* 
इति वाराहे सुतखामि माहात्ममनामाध्यायः॥# 
(स सारस्य मोचणशम्। ) भवमोचमे, क्तौ । 
तदुपाया यथा,-- 

बलिरुवाच । 
“सं सारार्णवमम्नानां नराशामन्यचेतसाम् । 
तरपे यो भवेत् पोतस्त ग्म व्याख्यातुमडइं सि ॥ 

प्रह्वाद उवाच। 
ये शङ्कचक्रालकरं तु शाङ्गिणं 
श्वगीन्द्रकेतु वरदं शियः पतिम् । 
समाश्रयन्ते भवभोतिनाशनं 
स सारगत्ते न पतन्ति ते पुनः ॥ 

वेकुर्ठं खर्डपर शं भवबन्धसमु च्छदम् । 
प्रणिपत्य महात्मानं ससारे न पुनभ वेत् ॥ 

ध्यायेत् दामोदरं यस्तु भक्तिनम्बोऽच्येत वा} 
न स स सारगत्तऽस्मिन् मव्जते दानवेश्वर !॥ 

वन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गलाः ॥ 

संखष्टः 

मानवा विगतरागपरावरन्ना 
नारायणं सुरगुरु सततं स्मरन्ति । 
से धौतपाण्डरपटा इव राजदसाः 
संश्षारखागरजलस्य तरन्ति पारम् ॥” 

इति वामने ९ ° ` अध्यायः ॥ 

[संसारो. [न्] पु, (संसारोऽस््यस्येति । इनिः ।) 
संस्ारविशिष्टप्राणो । दति हलायुधः ॥ गरौरौ। 
यथा । संसारिणामिति संसारित्वं शरौरित्वम् । 
शरौरित्वच्छ भोगावच्छेदकत्वं न तु चेष्टावस््वम्। 
श्रतर्ईखरपरिग्टहोतरामक्षणादिशरोरन्युद्ःसः 
मिध्याज्ञानजन्यवासनाया रदस्य वा न 
मंसारपदेन विवक्तासम्धरवः। इति बौडाधि- 
कारस्य गादाधरो `टिष्यनौ ॥ 
ंमिदिः, स्तो, (स + सिध + क्तिन् ।) प्रतिः। 
स्वभावः । इत्यमरः ॥ सम्यकसिहिः। मदोग्रा । 
दति भेदिनी ॥ परमा भिदिः! मोकत्तः। यथा, 
मामुपेत्य पुनजंन्म दुःखालयमशाश्वतम् । 

1 

दति खौभगवद्गौतायां ८ अध्याये १५ ग्रोकः॥ 
(फलम् इति खामो ॥ यथा, भागवत । १। 
२।१३। 
शश्रतः पुभिदिजखष्टा वर्णाच्रमविभागश्ः। 
खतुष्ितस्य धश्यरस्य संसिदिषरि तोषणम् ॥") 

संख्तिः, स्तौ, (सं+ष्ट+ क्तिन्) संमारः॥ 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ (यथा, भागवते । १। 
१।१४। 
“श्रापन्रः संखतिं घोरां यन्नाम विवशो ग्टणम्। 
ततः सद्यो विमुच्येत यदिमेति खयं भयम् ॥") 
प्रवाहः । इति व्रिकार्ड शेषः ॥ ८ 

संख्ष्टः, चि, (मं+खज-+क्षः)) संमगः। 
वमनादिना संशुदः। इति मेदिनोकरडेम- 
चन्द्रौ ॥ विभागानन्तरं मैत्रात् पिभा 
पिढव्यश्चाढपुच्चाणां यथायथं एकवावश्थान- 
म सगस्तद्युक्तः। श्रथ सङृषटधनविभामः। 
एकपिढजातयोरपि सोदरविम1टजयोमृतदेय- 
षटपुरुषपिण्डदाढत्वेन मोदरस्यैव धनाधिकारो 
नतु पिवादिव्रयमाज्रपिर्डदातुरविमठजस्य । 
चित्त संखष्टत्वेन विमाढलजस्याप्यसंख्टसोद- 
रेण सह तुल्याधिकारिता मोदरस्य संङृषटत्व 
सएव ख्णोयाच्र स ङच्यपि विमाढठज इति। 
तथा च यान्नवल्कयः । 
“स खृष्टिनन्तु स खष्टौ सोदरस्य तु सोदरः। 
दयाच्चापदरेदंशं जातस्य च तस्यच ॥ 
श्रन्योदथस्तु सखौ नान्योदर्ययो धनं हरेत् ! 
अस ष्यपि चाद्यात् संङ्षटो नान्यमाठजः ५" 
सखटिनमादइ हदस्यतिः ¦ 
“विभक्तो यः पुनः पितरा श्वाव्रा चेकन्न 

.सख्ितः। 
पिदव्येणाथवा प्रौत्याषठतुसखष्ट उच्यते॥” 
तेन विभागानन्तरं मै्रपात् पिटश्न!ढपिढव्य- 
भ्राद्धपुच्चाणां यथायथं एक वावस्थानं स समं: 
तद्युक्तः स सर्म । पवभ्भृतस्य स सगिंशो तस्य 



२०६ 

संरुष्टौ संस्कारः 

धनं तथ्नातस्यापत्यस्य तद पत्याभाषै स समो | “स खष्टिनन्तु सख्षटो सोदरस्य तु सोदरः । 

स्वयं खद्नोयात् । एवं सोदरस्य तु सोदरः ॥५॥ दद्याच्वापङरदं 9 जातस्य च तस्य च ॥ 

ततश्च स खृष्टिनम्तु स षटोत्येतइचनं तुच्यरूप-  भ्रन्योदययम्तु स ष्टौ नान्योदर्य्यो घनं इरेत् । 

सम्बन्धिस सगक्नतविगेषप्रतिपच्ययं तेन मोद- | 
राणां सापन्नानां रूाढषुच्चाणां पिढव्याणां | इति दायतच्छम् ॥ 

तुल्यानां सद्भाव स सर्गी खटद्वोयात् वाक्ाद- सस्कारः, पु, (स +क्त + घञ् । ) प्रतियन्नः। 

विशेषतः । पूज्यवचने सन्देवामेव प्रकतत्वात् | अनुभवः । मानसकम्य इति मेदिनो ॥ न्याय- 

सरेषु चाचेपासम्वात् ! रतो न श्राटढमाव्र- | मते गुणविशेषः! स च चिविधः। वेगाख्य- 

विषयमिदं वचनमिति जो स्रूतवाइनः ॥ सोदरे | स स्कारः १ भयं मूत्त पदाधेस्थायो । कचि ग-. 

असख्ष्टएपि चादय्यात् सृष्टो नान्यमाटजः॥” 

त्वस खटटिनि स छष्टिन्यसोदरे च सति कतर- | 
स्तावत् ह्धोयात् । एवंसोदरासोदर्योः संख- 
टयोः सद्भावे कतर इत्यत्र प्रथमत श्रा 
अन्धोदयद्त्विति। अन्योदयथः पुनःसख््टो 
सन् श्टज्ञोयात् नान्योदव्धमाच्ः किन्तु अ्रस- 

खष्टयपि पूव्च वचनस्यसोदरपदानुषङ्गात् प्रासः | 
सोदर ग्टह्लोयात्। तेन एकव्र॒ विषये, 
पूवंवचनोक्तस रृशटत्रसो द रत्वयोरेकशस्तुलयत्वा- | 
दुभयोविभज्छ ग्रहणम् । तदुभयसत्त्वे च ्रसो- 
दथस्यास खटिनोऽतुल्धरूपत्वात् नेति! हितौये । 
आड संदख्टो नान्यमाढज इति। सोदरे | 
सखरिनि सति अन्यमादढजः सख्खपिन 
ष््नोयात् । अर्थात्तव्र सखष्टौ सोदर एव | 
द्ञोयात् । संख्षटत्वाविशेेऽपि सोदरत्वेन तस्य 
बलवत्त्वात् । दायभागकारास्तु अन्योदखस्तु 
सौ सन् सत्यपि सोदरेऽसषष्टिनि धनं 
रेत् नान्योदययः सशषापि श्द्धोयादिति 
पृव्वाैस्यायेः । `तत्र किं सोदरस्तदानींन 
ग्टद्धोयादेवेत्यपेत्तायामुत्तराडनोक्त श्रसख्ष्यपि 
चाद्यात् सोदर इत्यनुषज्यते न सदषटोऽन्य- 
माढजञः केवलः । जन्तु उभाभ्बामेव विभज्य | 

ग्रह्ोतव्यमित्वाइः । नमिताचरादयोऽप्वेवम् । | 
यान्नवस्कादोपकलिकायां शूलपाणिमिहामदो- | 
पाध्यायस्तु । भ्रन्योदव्यस्तु स ष्टौ नान्योदर््वौ | 
-धनं इरेत् । अस ष्यपि सोदर एव ष्ट्लोयात् 
नतुसद्ष्टः सापन्नो श्राता।सद्ष्ट डति 
गभस खटः सोदर इति कंचित् नान्योदर्ग्यो 
धनं इरेत् इति पाठे अन्योदय्यः सन् धन न 
ग्द्गोयात् इति व्याख्या अस खष्टसोदरस्याधि- 
कारार्थमिदं वचनमतो न पुनरुक्ति रित्याइः। 
रब्राकरप्रशतयस्तु कल्पतरौ नान्योद धनं इर 
दिति पाठो इश्यते स मूलभूतयान्नवल्कामिता 

चरापारिजातदलायुधग्रन्यं षु नान्योदर्य्यो घनं 
हरेदिति पाठद्यनात् तदनुसारव्याख्यादर्भं- 
नाच्च लिपिकरप्रमाद इत्याहः । इति दाय- 
लत्वम् ॥ 

संख्ष्टत्व, क्ली, (संखष्ट + त्व \) सं्ष्टस्य भावः! 
यथा । सेन एकतर विषये पूववचनोक्रस ्टत्व- 
सोदरत्वयोरेकशस्तुख्यत्वादुभयो विभज्य ग्रह- 
णम् । इति दएयतश््वम् ॥ 

सषष्टौ, [न्] पु, सं स खट त्वमस्वास्तोति। 
इनिः।) सष्ष्टत्वविरिष्टः। यथा, यान्न 
वल्क; ॥ 

। ्राकलनः श्रतोद्द्रियगुणः । 

कत्तं व्यः। ख सुद्य उपलिप्य उक्ञिख्य उदत्य 

जन्यः कचित्कम्प्रजन्य्च । ख्ितिखापक- | 
स स्कारः २ श्रयं एथिवोगुणः केषाश्चि्ते एथि- 
व्यादिचतुःपदा्थगुणः। श्रयं भअतिन्द्रियः | 
स्यन्टनकारणच्च । भावनाख्यस स्कारः; २ अयं 

उपेच्चानातक- । 
निद्ययजन्धः ¦ अ्रयं स्मर णप्रत्यभिक्तयोः कार- 
णच ॥*॥ अस्य प्रमाणम् । 
“स स्क।रमेदो वेगोऽथ खितिखापकभावने । 
मूत्तमात्रे तु वेगः स्यात् कर्मजो वेगजः कचित्॥ 
ख्ितिखापकस स्कारः चितौ केचिचतुष्वंपि । 
अतोन्द्रियः स विन्नं यः कचित् खमन्देऽपि 

कारणम् ॥ 

संस््रतः 

भगिन्यद्च निजादंशाद्वांशन्तु तुरोयकम् ॥'" 
भरमस्छता श्वातरो भगिन्यख पूवस सतेरुप- 
नोतेः। अन्यथा मन््रपाठानधिकारापत्त :इल्यु- 
इाहइतत्वम् ॥ एषां विवर शं तत्तच्छण्टे द्र ्टव्यम् । 
गस्डपुराणोक्तस स्कारास्तव्रो व <३। <४।९५ 
भ्रष्यायेषु दरष्टव्याः॥*॥ । 
अथ जौखंदेवग्यहादिस स्कारफलम् । 
“अय चेज्नोखंस स्कारविधिः पुण्यो महामुने ! 
देवतादिषु कत्तव्यो महभोगफलेप्सुभिः ॥ 
सूलादष्टगुखं पुख्यं जोखंस स्कारतो भवेत् । 
त्म्मादनाथजौर्खेषु काय्ये स स्करणं सुने ! । 
स्कोयं परकोयं वा यथाविभवविस्तरेः ॥ 
स्तो वा परतो वाद्य यस्तु संस्कुरुते सुरान् । 
स यावचनदरस््यौ मौस्तावत्कालं सुखो- 

भवेत् ॥ 
लोकेषु तेषु देवानां विरजस्कषु ष्टधौः । 
यथः गोमेधयन्नेषु पश्रोमसमाः सम: ॥ 
वसते दिवि हृष्टास जोकंख स्कार्कारकः। 
अनाथा वा सनाथा वा पूजनोयाः सदा सुराः ॥ 

इति देवीपुराणे पृजाविधिनामाध्यायः ॥ 
सकारजः, वि, सस्कारेण जातः) सस्कार- 

भावनाख्यस्तु म स्कारो जोवहत्तिरतीन्द्रियः। | शब्दपूवकजनधातोडपरत्ययेन निष्यः ॥ 
उपित्तानातकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥ [स स्कारवज्नि तः, पु, (स स्कारेण जातः । )उप- 
स्मरणे प्रत्यभिन्नायामप्यसौ हेतुरुच्यते ॥* 

इति भाषापरि च्छेदः ॥*॥ 

शदिः अट्ट विशेषजनककन्यर । यथा । यद्यग्नि- स स्कारदहोनः, 

खा पनान्तरं कर्मकाले ठ्टगादिशङ्कया स स्णू- | 
ताग्निरन्यव्रानोयते तदा पुनस स्ककारः 

अन्य. चयेत् एण ख स्कारोऽनुगतोऽग्नौ भूयः । 
इति ग्टद्यान्तरात् \ इति स स्कारतत्छम् ॥१॥ 
द्यविधम सकारा यथा| विवाहः १ गरमा 
धानम् २ पुखवनम् २ सोमन्तोत्रयनम् ४ 
जातकर्म ५ नामकरणम् ६ 2 ७9 
चु डाकरणम् ८ उपनयनम् £ समावत्त नम्९०। 
यथा हारौतः। ग्भाधानवदुपेतो ब्रह्मगर्भ" 
सन्दधाति पुंसवनात् पुंसो करोति फ 
मातापिढज पाानमषोहति रतोरक्तगर्भो- 
पातः प्रञ्चगुणो जातकर्मणा प्रथममपोहति 
नापर करणेन दितोयं प्राशनेन ढतौयं चुड़ा- 
करणेन चतुध॒सापनेन पञ्चमं एतेरष्टाभः 
स स्कारगर्भोपवातात् पूतो भवतौति । खानः 
मत्र समवत्तं नरूपमिति कल्पतरुः! इति 
स स्कारतत्छम् ॥*५ याज्नवस्काः । 
“मभाधानखतौ पुंसः वनं स्पन्द नात् पुरा । 
षष्ठ ऽष्टमे वा सोमन्तः प्रस्व जातकर्म च ॥ 
अन्यं कादथे नाम. चतुर्थे मासि निष्क्मः। 
षष्ठ ऽन्प्राशनं मासि चुडा काया यथाकुलम्॥ 
एवमेनं; थमं याति बोजगभंसमुद्धवम् ॥* 

इति मलमासतत््वम् ॥*॥ 
संस्क तानामधिकारमाइ याज्नवस्कयः । 
"असस्कतास्तु संस्कार भ्नाटभिः = 

नयनस स्कारडोनः । तत्प्व्घायः । व्रात्यः २। 
दूति हेमचन्द्रः ॥ दशस स्कारदोने, वि॥ 

पु, (स स्कारदहोनः । ) व्रात्यः । 
इत्यमरः ॥ स स्कार दहोनत्वकालमाइ । वमः । 
“पतिता यस्य सावित्रौ दशवर्षाणि पञ्च च । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यवैश्ययोः 1 
प्रा्चित्त भवेदेषां प्रोवाच वदतां वरः ॥” 

तथा माकष्डयः। 
“विप्रस्य षोड़शादर्बात् राज्ञो इाविंशतेः 

परम। 
वेश्यस्याष्टाधिकादन्दात् साविव्रौपतनं भवेत्॥" ` 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
“घोड़शाब्द्ा डि विप्रस्य राजन्धस्व दिवि 

शतिः । 

विंशतिः सचतुर्धो च वेश्यस्य परिकौत्तिं ता ॥ 
सादितरौ नातिरि्यंत भरत ऊहं निवत्त ते ॥” 

इति मलमासतत्छम् ॥ 

स स्क, ज्ञौ, (स + क + क्रः । ) लक्षणोपेतम्। 

इति मदिनो ॥ पाणिन्धादिक्लतव्ाकरणसूच ख 
उपेत उपगतो सच्तणोपेतः साधुशब्दः । इत्य 
मरटौकायां भरतः ॥ सतु देववाणौ । यषा, 

^"गौर्व्वाणवाणोवदनं मुकुन्द- 
स कौत्तनञ्चत्युभयं डि लोके । 
सुदु्ेभ तच्च न सुग्धबोधा-  . 
व्र लभ्यतेऽतः पठनोयभेतत् ॥” 
इति सुग्धबोधव्धाकरणग्रशंसाश्नोकः ॥ - 

स्तः, वि,(स + क + कः ।) कतरिमः। इत्य- 

मरः ॥ करणेन निवृ त्तः छत्रिमो घटादिः। 

इति भरत; ॥ पक्घः ¦ खतो गुणान्तराधानम् । 

न 



॥ 

। संस्थ 

इत्यमरटोकायां खामो ॥ शस्तः । भूषितः। 
इति भेदिनौ ॥ शोधितः। इति जटाधरः ॥ 
( यथा, देवौभागवते । १।२।११। 
“पुराखमुत्तमं युं चोमद्भागवताभिधम् । 
अष्टादशसदस्लाणि श्रोकास्तत्र तु संस्कुताः॥”) 

धस्वकिथा, स्रो, ( सं + छ + “छजः शच ।* ३ । 
३। १०० । इति शः । ) शवदाहादिक्रिया । 
इति व्रिकाण्डयेषः ॥ संस्कारश्च ॥ 

संस्तरः, पं, ( संस्तोओते इति । सं+स्त+ 
अप्) शय्या। यन्नः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
पञ्चवादिरचितशय्था । इति शब्द्रत्रावलो ॥ 
( यथा, रघुः । ८ । ५७। 

“नवपल्नवसस्तरेऽपि तै 
खद् दूयेत् यदङ्गमपितम्। 
तदिदं विषडहिष्यते कथं 
वद वामोरु चिताधिरोहणम् ॥*) 

संस्तवः, पु, (सं~+स्तु+श्रप्।) परिचयः। 
इत्यमरः ॥ ( यथा, किरात । ४ । २५। 

“विहाय वाच्डासुदिते मदात्यया- 
दरक्षकण्ठस्य रुते शिखण्डिनः । 
तिः खयत्युख्रदहसनिःखनं 
गुणाः प्रियत्वेऽधिक्तता न संस्तवः ॥*) 

सम्यकस्तुतिश्च ॥ (यथा, भागवते ।११।१३।१४। 
“इति मे हिव्रसन्देहा सुनयः सनकादयः । 
समाजयित्वा परया भक्तया ग्टणत संस्तवे: ॥”) 

संस्तवानः, व्रि, ( संस्तवोतोति। सं+स्तु+ 
“सम्यानच. स्तुवः ।* उणा० ३।८९ । इति 
श्रानच्।) सदक्ता। इत्ययादिकोषः ॥ वाग्मो । 
उद्गाता ¦ इषः । इति संचचिप्रसारोणादिहठत्तिः॥ 

। संस्तावः, पु,(समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन् देशे छन्दोगा 
इति । सम् +स्तु + “यज्ञं समि स्तुवः।* ३। 
३।३१। इति घञ् ।) क्रतुषु दिजन्मनां 
स्तुतिभूमिः । इत्यमरः ॥ यज्ञ षु स्तुतिकारिणां 
ब्राह्मणानां अवखानभूमिः संस्ताव उच्यते 
क्रतुषु यन्नविषधेषु दिज्ञानां या स्तुतिभरूमि 
स्थानं स संस्ताव इत्यन्वयः। समेत्य - स्तयते 

 छन्दोगरव्र इति संस्तावः घञ् । इति भरतः॥ 
संस्तुतः, वि, (सं+स्तु+क्तः।) सम्यकप्रकारेण 

 स्तुतिप्राप्तः। सम्बक्स्तवविषयोभूतः। यथा, 
“भूयश्च शतवाषिंक्यामनादष्टयामनग्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्रविष्याम्ययोनिजा॥ 

। इति देवोमाडहानगम् ॥ 
` संस्यायः, पु, (सं + सये + घज । भ्रातो युक्।) 
 सघातः। सत्रिवेशः। इत्यमरः ॥ संखानम् । 

विस्तुतिः। इति मेदिनो ॥ इम् । इति हेम- 
 चनद्रः॥ ध 
 संखः, पु, (संतिष्ठते खयरराष्रषु इति । सं + 
 खा+कः।) चरः। इति मेदिनो ॥ निज- 

राकः इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, कामन्द- 
कोये । १२।३६। 
“सखा; ख्व खारस्ख्थत्ै दत्तदायाः भा- 

अयाः ॥*) 

२०७ 

संस्थाप 

ति, (संतिष्ठते इति। सं~+खथा+कः।) 
भवखितः। इति मेदिनो ॥ ( यथा, इरिवंशे 
भविष्यपव्वैशि । ८ । ६६ । 
“यदा मे मरखं भूवात् तदा मा भूत् स्मृतिश्रमः। 
दिने दिने चणं चित्तं तयि संस्थं मवत्विति ॥*) 
खतः । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

संस्था, स्तो, ( संतिष्ठतेऽनयेति। सं+स्था + 
अङ् ।) न्यायपथखितिः। इत्यमरः ॥ सन्ति- 
छतेऽनया सम्यगवखानं वा संखा। इति 
भरतः ॥ अस्याः पयायो मयादाश््दे द्रष्टव्यः। 
( यथा, उपदेशशतके । <° । 
“रपि शक्तः परिद्तु ययातिशापं हरिते 

कंसे । 

राजासनं न भेजे पुरातनीं पालयेत् संस्थाम्॥ 
प्रतिन्ना। यथा, रघुः । ११।३८। 

“तस्य वोच्छ ललितं वपुः शिशोः 
पार्थिवः प्रथितवंशजश्मनः। 
स्व विचिन्त्य च धनुदुरानमं 
पोडितो दुदिदढश्ल्कसंस्थया ॥*) 

खिति: सादृश्यम् । नाशः । इति मेदिनो ॥ 
व्यवस्था । ( यथा, मनुः । १।२१ । 
““सर्व्ेषान्तु स नामानि क्माणि च पथक् 

वेदशब्देभ्य एवादौ एयक संखथाख निगमे ॥*) 
व्यक्तिः । क्र तुभेदः । (यथा, भागवते । १० । 
२२। ८1 
“दौक्तायाः पश्संस्थायाः सोत्रामण्याश्च 

सत्तमाः । 

अन्यच दौचितस्यापि नात्रम्रन् हि दुष्यति॥ 
समासि: । इति हेमचन्दः ॥ प्रलय चतुष्टयम् । 
यथा-- 
“नैमित्तिकः प्राक्तिको नित्य भातखन्तिको 

लयः। 
संख्येति कविभिः प्रोक्षखतुधास्य खभावतः ॥” 

इति पुराणम् ॥ 
संस्थानं, जलौ, (सं + खा + स्थट् । ) सन्निवेशः । 
( यथा, मनुः । ८ । ३७१ । 

“भत्तारं लङ्भयेत् या तु ख्ोन्नातिगुण्दपिं ता। 

चतुष्यथः। इत्यमरः ॥ भाक्ततिः। खत्युः। 
इति मेदिनो ॥ चिङ्कम् । इत्यजयपालः। सम्यक् 
खितिश्च ॥ ( व्यवस्था । यथा, भागवते । ३। 
€ । २७) 

“लोकसंस्थानविन्नान भरासानं परिखिद्यतः। 
तामाङागाधयां वाचा कश्मलं शमयच्रिव ॥*) 

पनं, क्ती, ( स+ खा + रिच् + ख्यट् । ) 

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कुताम् ् 
धमपसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग ॥ 

इति भगवद्गोतायाम् ३ अध्यायः ॥ 
“साशुरच्चथेन दुष्टवघेन च धं खिरोगत्तेम् । 
इति तद्धौमायां खौधरखामो ॥ 

तां खभिः खादयेद्राजा संख्याने बहसं खिते॥”) 

संहत 
संखितः, वि, (स~+खा+कः।) खतः । इत्य 
मरः ॥ ( यथा, मनुः । ९ । १९०। 

“संखितस्यागपत्यस्य सगोवात् पुच्चमाइरेत् । 
यत्र यदक्धजातं स्यात् तत्तन् प्रतिपाद- 

येत् ॥") 
सम्यक्खितिविशिष्टख॥ (यथा,.कौखम".। १।२१। 
“इदन्तु पञ्चदशमं पुराणं कौग्धमुत्तमम् । 
चतु्दासं खितं युख्ं संहितानां प्रमेदतः ॥” 
संखितिः, स्तो, (सं +खथा + क्तिन्! ) संखाः 
नम् । ( यथा, मनुः! ६ । € ० । 
“यथा नदौनदाः स्वे सागरे यान्ति संखि-: 

॥ तिन् । 
तधेवाखमि शः सर्वे ग्टहस्ये यान्ति संखितिम्॥” 
सत्यः । ग्रहम् । इति केचित् ॥ 
स्पशः, पु, ( सं~+ स्पृश + घञ.) सम्यक: 
स्मशः। सतु लगिन्द्रियग्राद्यगुणविशेषः। यथो, 
ऋागलेयः। 
“भरालापात् गाव्रसंसपर्णात् निगश्वासात् स्ह 

भोजनाव् 4 
सडहशय्यासनाध्यायात् पापं संक्रमते कृणाक॥” 

इति प्रायञचित्तविबेकः ॥ 
, स्तरो, ( सं्फश्यतेऽसौ इति। सं+ खश 

+ कममीखि घञ । टाप् । ) जनोनामगन्ध-. ` 
द्रव्यम् । इत्यमरः ॥ 

संस्फालः, पु, ( सम्यक् स्फालः स्फरणं यस्य ए) 
मेषः । इति तिकार्डशेषः ॥ 

संस्फ् टः, वि, (संस्फ् टतोति । सं +स्फ्र+ङ- 
गुपधेति कः ।)विकसितः। इति शब्द्रत्नावलो॥ 

सस्पटः, पु, (सं+स्फिट भ्रनादरे + भधिकर्शे 
घञ् । ) युद्धम् । इत्यमरटोकायां भरतः» 

स स्फोटः, पुं,(संस्फोटत्यते ति । सं + स्फ ट् भेदने 
+ घञ. ) युम् । इत्यमरः ॥ 

संस्मरणं, लो, ( सं + स्म +ल्युट् । ) संस्धतिः। 
संस्का रजन्यन्नानम् । यथा, योभियाज्ञवल्कयः। 
ध्यायेन्नारायणं नित्यं ल्ञानादिषु च कर्म॑सु, 

तदिष्णोरिति मन्तरेण ज्ञायादपसु पुनः पुनः ॥ 
गायत्चौ वैष्णवो द्योषा विष्णोः स खरशाय वै 

इति तिष्वादितत्छम् 1 
स्तो, स खअरणम्। सूर्वस्पृधातो 

क्तिन्प्रत्ययेन निष्यत्रा ॥ ( यथा, कथाखरित्- 
सागरे। ५५।२०६। 

“तच्छत्वा सखस्मतिं लब्धा स राजा प्रत्युवाच. 
वम् ॥*) 

हतः, ति, (ख +इन + क्षः । ) दद्सान्धः । 
इत्यमरः ॥ मिलितः । दः । इति मेदिनोकर- 
डेमचन्द्रौ ॥ सम्यक्प्रकारेण इत 

म॒स्मति 

सम्य कस्थितिप्रापणम् । स्थिरौ करणम् । यथा, [स हतजानुः, बि, ` ( ख इते जानुनो यख । ) 
लम्नजानुकः । यथा, 
प्र: प्रगतज्ानुः श्यात् प्रक्नोऽजरंक च दश्यते 

संन ` संडतजानुख भवेत् संश्नोऽपि तच हि । 
उ सष्ंजारः स्वादू प्नोऽप्य. ह जानुकः #* 

इति भरतश्टतसाङ्खाश्चः च 



संहार 

खं इतजानु कः, वि, संहतजानुरेव । खाये कन् ।) 
लग्नजातुकः । तत्पर्य्यायः । स ज्ञ; २। इत्य- 
मरः॥ स'इतजानुः ३ सन्नः ४। इति तह 
कायां भरतः ॥ 

स इतलः,पं, (स इतं परख्रयोमेखनं लातोति। 
ला +कः । ) भिलितयाशिदयम् । इत्यमरः ॥ 
हौ वामदचिणौ प्रतलौ सखहतौ मिलितौ 
खंहतल उच्यते । प्रतलदयं मिलितं संतः । 
स्यादित्यथ: । संहतं लाति स'इतलः इन- 
जनादिति डः। निर्विसगपाठे हौ वामदच्िषौ 
पाणौ स इतौ मिलितौ चरेत् तदा स इतलः 
प्रतलावेश्येते । अरस्मिब्रधें प्रतलोऽयं चपेटे स इ- 
तले च वत्त मानत्वात् नानाधः। इति भरतः॥ 

संहतिः, खो, ( स + इत + क्तिन् ।) समूह 
इत्यमरः ॥ ( यथा, हितोपदेशे । 

रण्टटः 

संहिता सकटा 
= वामहस्ते दचषस्तकम् ¦ [सं खो, (सं+ष् + क्तिन्) बहभि 
चिषाङ्लोरङ्ग लोभिः संग्टद्च परिवत्तयेत्। | कताद्वानम् । इत्यमरः ॥ 
प्रो्ठा संहारमुद्रं यमपंणे तु प्रशस्यते ॥ य चि, (स ~ + क्षः) कतस हारः। यथा, 
अर्पशे धालनोति शेषः । इति तिष्यादितच्वम्)| “हं विभूत्या बद्ुभिरिड रूपयदा खिता । 
मैरवविथेषः । यथा,- तत् स ते मयेकोव तिष्ठाम्याजौ खरो भव॥ 
“असिताङ्ग रङखण्डः क्रोध खग्ध्त्त एव च । माकंच्छं यपुराणोयदेवोमाहात्मयम् ॥ 
कपालो मोषणेव संहाराखाष्ट मरवा “ संति, शमो, (खस +द्+क्तिन्।) खडारः। 

इति तन्त्रम् ॥ | यथा, ~ 
संहितः, वि, मिलितः। संपूवधाधातोः क्प्रत्य- | “विद्ष्टौ खष्टिरूपा त्वं खितिरूपा च पालने। 

तथा ख इतिर्प्रान्त जगतोऽस्य जगन्मये ॥” येन निष्यन्नः ॥ 
ङितपुग्पिक श््ो, ( संहितानि मिखितानि 
पुष्पाणि यस्याः कापि भरत इत्वम् ।)मिखेया । 
इति राज्ञनिघण्टः ॥ 

।संडिता, स्तौ, सम्यक ( घौयतेख्ति। धा+ 
। करमणिक्तः। यषा, सम्यक् डितं प्रतिपाद्यं 

अल्पानामपि वस्तनां संहतिः काथसाधिका। | यस्याः । ) मन्वादिप्रयोतधर्मोशाखम् । तत्य- 
ठणेगणत्वमापन्रवध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥”) 
हननं, ज्ञो, खइन्यते इति । स + इन + 
नुट् । ) शरोरम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, भाग- 
वले । ५।२।२९। 
“श्राग्नोध्रसुतास्ते मातुरनुग्रणादौत्पत्तिकेनेव 
ख इननबलोपेताः पित्रा विभक्ता भ्रात्मतुख्य- 
नानामि यथाविभागं जग्बुदधोपवर्षाखि ब॒भुजुः॥ 
सम्य ग्घातनच्च॥ (कठिन, वि । यथा, भाग- 
वते।५।९।१०॥ 

“फो तोष्णवातवर्षेषु ष इवाना्टताङ्गः पोनः 
स इननाङ्गः # * * विचचार ॥” “स 'इन्यन्ते 
निविडोभवन्ति अङ्कानि यस्य । कडिनावयव 
इत्वर्थः ॥” इति तहोकायां खामो ॥) 

ख इराख्यः, पु, (स इर इति भराख्या यस्य । ) 
वावकनामाग्निः। इति मनत्छापुराणम् ॥ 

खहषः,पुं, (स + ष + घञ.। ) प्रमोदः । 
स्या ! (यथा, महाभारते । ३। २१८।२४। 
ख इर्घाहारयन् क्रोधं धन्वो खम्बो रथखितः। 

समरे नाशयेत् शत्र नमोघो नाम पावकः ॥ 
वायुः । इति विश्वभदिन्धौ ॥ ( लोमहषः। 
यथा, सरुखयुते । ६।६। 
“दाहस इर्घतास्त्वशोकनिस्तोदगौरवेः ॥*) 

स'इवन, ज्गौ, सम्यकूप्रकारेणाइतिः। स पृब्व 
इधातोभाविऽनट् (ल्यट्) प्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ 

सहारः, पु, ( सदह्धियतेऽनेनेति। ख~+द्र+ 
“शअध्यायन्धायेति ।*३।३।१२२ ! इति घञन्तः 
साः । ) नरकविशेषः । इत्यमरः ॥ प्रलय; । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, मनुः। १।८०॥ 
“मन्दन्तराण्यस ख्यानि सगे: स हार एव च । 
करौडनत्रिवेतत् कुरुते परमेष्ठ पुनः पुनः ॥*) 
स चेपः। इति जटाधरः ॥ ख इरणद्च ॥ (यथा, 
रघुः । ५। ५७। 

“स मोहनं नाम सखे ! ममाख' 
. -प्रयोगस इारविभक्षमन्त्रम् ॥”) 

ख'हारम्द्रा, खो, ( स हारस्य मुद्रा । ) विस- 
ज्ज नमुद्। । यथा, राचवभरहृ्टतम् । 

| यायः। समति: २ धभश्यसंडिता ३ श्रुति 
| जौविका 8। इति शब्द्रब्नावलौ । रुंडिता- 
विशेषा यथा, 
एवं पुराणषं ख्यानं चतुलच्मुदादतम् । 

अष्टादशपुराणानाभेवमेव विदुबुधा;। 
एवञ्चोपपुराणानामष्टादश प्रकौत्तिताः ॥ 
इतिहासो भारतश्च वास्मोकं काव्यमेव च| 
पञ्चकं पञ्चराव्राखां कष्ण इात्मामत्तमम् ॥ 
वाथिष्ठः नारदौयञ्च काण्लिं गौतमौोयकम् । 
परं सनत्कुमारोयं पञ्चरात्र पञ्चकम् । 
पञ्चम्यः सदहितानाख् कष्णभक्तिखमन्बिताः 
बरह्मणस शिवस्यापि प्रदस्य तयैव च। 
मौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः ॥ 

भ्रपिच) 
इदन्तु पश्चदशमं पुराणं कौम्रसुत्तमम् ॥ 

चतुधा संख्ितं पुख्ं संहितानां प्रमेदतः ॥ 
ब्राह्मो भागवतो शेषी वैष्णवो च प्रकौत्तिता। 
चतस्रः संहिताः पुण्या धर्माकामार्थमोक्षदाः 
सन्तु संहिता ब्राद्मो चतुर्वेद: समन्विता 
भवन्ति षट्सडस्नाणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ 

इति कौन््' १ भ्रष्यायः॥ 
तवर स्कन्दपुराणोक्षषटसंडिता यथा,- 

षड विधं संडिताभेदः 
श्राद्या सनतकुमारोक्षा दितौया सूतसंडिता। 
ङतौया शाङ्करो विप्राखतुर्ी वेष्णवौ मत ॥ 

ग्रन्धतः पश्चपञ्चाशत्स हस्र सोपलच्तिता ॥ 

ढलतौया चन्यतस्ति थत् सहस्रं णोपलच्िता । 
तुरीया संहिता पञ्चसहस्रं णोपलच्िता । 
ततोऽन्ना विखषस्न ण ग्रन्येनेव विनिन्धिता। 
भनया सडखतः ष्टा ग्रन्थतः पच्छितोत्तमाः॥ 
इति स्कन्दपुराशे सूतसंडितायां शिवमाह 
खण्ड १ भष्यायः॥ 

इति ब्रह्मवेवत्तं खोलष्णजगअसवण्डेः ३२ भध्यायः॥ 

इति माकर यपुराे देवौमाहात्मयम् ॥ 
;› पं, (स' + चि + अच् ।) नाशः। यथा, 

रिपवः ख षयं यान्ति कल्याणं चो पपद्यते । 
नन्दते च कुलं यसा माहात्मय' मम खृण्वताम्॥ 

इति देवोमाहातपम् ॥ 
प्रलयः । इति शब्द्र ब्ावलो ॥ 
-चिषः, वरि. (स + चिष् + कः ।) कतस "चेषः। 
सच्चेपविशिष्टः। यथा 

“ससाद्त्यान्यतन्ताणि स हितैः प्रतिस स्कुतेः। 
सम्पुशंसुच्यते वरगेनामलिङ्गालुथासनम् ॥* 

त्यमरः ॥ 
संचितैः अल्पेनैव बह्धैप्रतिपादकतयाभि- 
हितैः । इति तङ्ञोकायां भरतः ॥ 
"चेपः,प,(स + चिप् + घञ् ।) स्तोकेन भूयसो 
$भिधानम् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ चम्बकं 
इति ख्छल्प इति च ख्यातः ॥ 
"ब्धः, चि,(स + च्ुभ + क्रः) सञ्चलनविशिष्टः । 
इति ज्ञुभधात्वर्थ दशनात् । श्राकुलः । यथा.-- 
दृष्टा समस्त स चब्धं तेलोक्वममरारयः 1 

सन्रहाखिलसे न्यस्तं समुत्तस्थरुदायुधा 

चेयणं, ज्ञो, ( ख + तिप +स्थुट् । ) विस्तो 
णानां स चेषः । प्रपश्चकरणवेपरोत्यम् । इति 
भरतः ॥ तत्वाय: । समसनम्२ । इत्यमरः ॥ 
सहारः २ समाहारः ४ स ग्रः ५ समासः६। 
इति जटाधरः ॥ 
त्ोभः, पं, (स + चभ + घञ् । ) चाश्चस्थम् । 
सञ्चलनम् । यथा । “स सोभमच्षरयुवामपि 
चित्ततन्वोः ।“ इति ओौभागवतम् ॥ 

“स्कान्दमदयाभिवच्छामि पुराणं शुतिसन्धितम्। सकः, पु ,) पर्ववोक्तपरामशकः। से इति भाषा। 

का, स्तो ¦ तच्छब्दस्य टेः पू्धै अकि परव्र 
आपप्रत्यये च छते प्रथमेकवचसशनिष्यन्न पद्- 
इयम् ॥ (यथा, ऋग्बेदे । १ । १८१ ।११। 

तत्परा संहिता ब्राह्मो सौरान््ा संहिता मता “इयत्तिका शङ्न्तिका सका जघास ते विषम्॥ 

।सकटः, पु, ( कटेन अश्विना शवादिना सड 

श्रादया तु संहिता विप्रा दितोया षट्खहसिका। वर्तमानः) शाखोरहच्चः । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
ड क्तौ, ( कटशष्देनाभौचं लच्यते तत् 

सहचरितमच्रं सकटाब्म्। इति मिताचरा)) 

श्रशुद्ा्म् । इति केचित् ॥ ( यया, यान्न 
वरकाः । २।१५। 
सआचाओपिवपाध्यायाजिष्ध त्यपि ब्रती व्रतौ। 
सकट गचाश्नोयात् न च ते: सद स वेत्” 

इति माकंण्ड यपुराओे टेवौमादातमम् ॥ 



॑ 

| सकामः, बि, ( कामेन खड वत्त मान ईति!) ¦ 

२०६ 

सकाश सक्त 

सकरटक्चः, प, (कण्टकेन सड वत्तमानः।) | “देवि देत्येष्वरः शन्भस्त्र लोके परमेश्वरः 1 
। इति शब्ट चन्द्रिका ॥ करष्छविशेषः । | दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वस्छकाशमिहागतः ॥ 

इति रब्रमाला॥ नाटाकरण्छ इति भाषा ॥ इति माकण्डेयपुरःचे देवौमाडामाम् ॥ 
कण्टकयुक्घ, वि । यवा, | काशयुक्त, चि ॥ 
“शओोतलोग्यसमायुक्षसकण्टकदलान्वित।  सकुरुण्डः, पुं, साकुरुष्डहस्ः। इति राज- 
कर पापमपामा्ं भ्राम्यमाशः पुनः पुनः ॥ । निचण्टः ॥ 

इति तिष्यादितस््वम् ॥ सङल पु, (कुलेन मड वत्तते इति \) शकुलः 
( लोमादिते च वि। यथा, कथास्षरित्- 
सामरे । २५।२२०॥ 
“स तं साडसिक्ख्यशभोतेरिव सकण्टकोः। 
शङ्गः प्रणतमालिङ्गय सुसुदे भूपतिबिरम् ॥”) 
सकारः, त्रि.दस्तयुक्तः । राजस्वविशिष्टः । शण्ड 
युकः) किरणविशिष्टः) करेण सह वत्तं 
योऽसौ । इति बडइत्रो हिसमासनिष्यन्नः ॥ 

सकरुणः, वरि, ( करणया सह वर्तमानः ! ) 
करुणायुक्तः । सदयः । यथा,-- 

मच्छः। इति शब्ट्रन्न'वलौ ॥ 
सक्रुख्थः, वि, ( समाने कुले भवः। यत् । ) 
सगोवः। यथा,- 
“जारो लङ्ग: सगो वास्तु खजनन्नातिबान्धवाः। 
सकुख्यबन्धुदायदखसमानोदका अपि ॥* 

इति जटाधरः ॥*॥ 
खावध्य इतनाष्टमावधिदशमपुरुषपयन्तयु रुष 
त्रयम् । तयां दशमपुरुषपय्धन्तसन्ततिः । खावः 
ष्यधस्तनाष्टमावधिदशमपु रषपयन्तसन्ततिख। 

“भवानि त्व दासे मयि वितर दृष्टिः सकरुशा- | तेषामशौचं यथा, ह डस्यतिः। 
मिति स्तोतुं बाच्छन् कथयति भवानि त्वमिति ¦ “दाहेन सपिष्डास्तु श्यन्ति प्रेतसूतके 

यः। | विराब्रण सङुख्थास्तु खात्वा शुध्यन्ति 
तदैव त्वं तशय दिशसि निजसायुक्धपदवों गोजाः ॥” 
मुकुन्दत्रह्च नद्रस्कुटमुङक्टनोरालितपदपम् ॥" | दूति शुदितत्तम् ॥ ‰ ॥ 

इत्यानन्दलदरो ॥ | दायाधिकारिसकुल्य)स्तु पञ्चमयुरुषावधयः। 
लकणं, ति, (कशौभ्यां सह वर्तमानः ।)ख्रवण- | 
शोलः। तत्पर्य्यायः। शुतितत्यरः २। इति 
जटाधरः ॥ कशयुक्तख ॥ 

खकर्ममकः, प, (कमणा सड वत्तमानः। कप ।) 
क्युक्षधातुः। कर््रान्वयिक्रियायंकः । यथा । 
कचित् सकरकाद्वातोर्भावेऽपि क्रियान्छःसिः 
रस्ति। यथा। आं दिशं गन्तब्धम् । इति मुग्ध 
बोधटकायां दुर्गादासः ॥ (कच्डुक्ष , चि । । 
खथा, भागवकसे । ४} २०। ३२) 

“तद्षपु धा भगवन्तं ब्रह्मपिखं सकदकेख 
का साराधयन्ति ५" “.सकन्यकक ब्रह्मसालो- 
कधादिमाधनेन ।* इति तहौख्षा ४) 

सकलं, वि, (कलया खड वर्लंमानम् ¦ ) सम्- 
दायः) तत्पर्यायः ! खम् २ जग्म २ विश्म्४ 
"अशेषम् ५ छत्रम् ६ समस्तम् 5 नमिख्िनम् 
अखिलम् < निःओेषम् १० समदम् ११ पूम् १२ 
अखण्डम् १२ भम्रूलकम् १४। इत्यमरः ॥ 
अनन्तम् १५। इति शब्दरत्रावलौ ॥ (यया, 
भागवते, ४।२८। ४। 

“दाभिः प्रविश्य सुदधशंप्रादयन् सकलां पुरोम्॥ 
कला प्रक्ततिस्तया सह वन्तते इति । सगुखम्। 
यथा महाभारते) १२।१६।८। 

“निष्कलं खकलं ब्रह्म निग्रं गुखगो चरम् ॥") 

कामनाविञ्जिष्टः । यथा.-- 
“अकामो बा सकामो वा यचक्ापि बदि्जले 
दह चामुत्र दुःखानि माघखायो न पश्ति॥* 

शति तिष्यादितश्वम् ॥ 
*पु(काथः प्रजाशथस्तेन खड वत्तते इति ।) 

यथा । बौधायनः। प्रपितामहः पितामहः 
पिता खयं सोदयधभ्वातरः सवर्णाया युचः 
पौचः प्रपौच्चो वा एतानविभक्तदायादान् 
सपिष्ान् भ्राचच्ते। विभक्तदायादान् सकु 
स्यान् भाचच्तते सत्सङ्जेषु तदामो र्थो भव- 
तौति । इति दायतच्छं शुहित्छ्च ॥५॥ तस्य 
कन्यादानाधिकारितवं यधा । बिष््ुः। पिता 
पितामहो राता खकुल्यो मातामही माता 

। चेति कन्याप्रदः पूब्वेनाओे प्रकतिखछः पर 
परः । नारदश्च । 
“पिता दद्यात् खयं कन्यां भ्ाता वानुमतः पितु 

| भाताम्ो मातुल सकुल्यो बान्धवस्तथा ॥ 
माता लभावे सर्व्वेषां प्रञ्जती यदि वत्तते। 
तस्यामप्रक्षतिखायां कन्यां दद्युः खजातयः ॥' 

इत्यु दहत स्वम् ॥ 
सङुलो, स्तो, मव्छविशेषः। भ्रस्या गुणादि 
स्तालव्यशकारादिशथकुलशब्दे द्रष्टव्यः ॥ 

(सक्त्, व्य, (एक + ^एकस्य सल्ल ।*५।४।१९। 
दति सुच् सक्तदादेशच । संयोगस्येति सुचो 
लोपः) एकवारम् । (यथा, - 
“सक्छदं शो निपपति सक्लत् कन्या प्रदौयते । 
सकछ्लदाइ ददानौति वोख्छेतानि सक्लत् सक्रत्॥” 

इति महाभारतम् ॥) 
सह । इत्यमरः ॥ विष्टा । इति तद्टौका ॥ 
(अस्मिन्रधं तालब्यथकारस्व प्रयोगः प्रायो 
दृश्यते #) 

खुछग्रजः, पु , ( सङ्ञत् प्रजा यस्व । ) काकः । 
इत्यमरः ॥ जातेकमात्रापत्वे, वरि + 

सक्लत्फला, सनो, ( सक्ञत् फलानि यस्थाः । ) 
समोपः । यया, 

चः $3 
कदलो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सखा 

सलभः, घु, (सक्ञत् गर्भो यस्व ।) खेसरः । 
इति राजनिधघंय्टः ॥ एकमाचगभि ख्यां, खलो ॥ 

सछहोरः, पु, (खकञत् वोर इव !) एकवोरहचः। 
इति नघण्टः ॥ 

सक्तः, ति, ( सन्ज + कषः। ) -अविरतः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ भ।सक्तः ॥ ( यथा, रामायणे । 
६।४। ११८) 
““अन्धोन्ं राता: सक्ता मसखनर्भोमनिःखना 
ऊ््यः चिन्धराजस्य महामेयय इवा वे ॥”) 

सक्तिः, सनो, सङ्क: । सन्जधातोः कप्रत्ययेन 
। निष्यन्ा ॥ (यथा, किराते । ५। 8६। 

सक्ति जवादपनयत्यनिले लतानां 
दरोचनेदिं गुणिताः सडइसा मयखेः। 
रोधोभुवां मुहरसुवर हिरगमयोनां 
भासस्तडिदिलसितानि विडम्बयन्ति ॥") 

सञ्जः, पु", (सश्यते सिच्यते इति । स्च सेचने + 

“सितनिगमिमसिसचोति ।” उणा० १।७० 
इति तुन् । ) अषटयवादिचृशः। छतु इति 
भाषा । यथा,-- 
"ष्टा यवो: पुनर्धाना धानाच्र्णन्तु सक्ञवः ॥” 

इति ईेमचन्द्रः॥ 
श्रस्य गुणादि: तलव्यादिशक्त शब्दे द्रष्टव्यः ॥ 
(यथा, कथासंरिक्ञागरे । ४।१२२। 
“एकः शरावः सक्त नामेकः प्रत्यहमस्भसः। 
शकटालस्य तव्रान्तः सपुच्चस्य न्यधौयत ॥ 
शरद चादित्वात् क्तोवलिङ्गेऽपि दश्यते॥ प्रायशो 
ऽयं शब्दः बइव चने प्रयुज्यते ॥) 

सक्तकः, पं, ( सक्त रिव), कन्) विषमेदः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ खाये के सक्त. ॥ 

सक्त फला, खो, ( सक्तव इव फलानि यस्याः । 
अजादित्वात् टाप् ?) शमोहठक्षः । इत्यमरः ॥ 

सक्त फलो, स्तौ, ( सक्षव इव फलानि यस्याः । 
ङष् ) शमोहत्तः। इति शन्द्रल्ावलो ॥ 

।सक थि, [न्] क्तौ, (सज्यते इति । सनृज सङ्गे + 
। “अरसिसक्छिभ्यां कथिन् ।” उणशा० २।१५४। 
। कथिन् |) ऊकः। इत्यमरः ॥ (यथा, माकं 

र्छेये । १८ । ४९। 
छशा पदे खिता लश्छोनिलयं संप्रयच्छति । 
सकय ख संखिता वस्रं तथा नानाविघं वसु1”) 
शकटावयवविशेषः । इत्यशादिकोषः ॥ 

सत्तमः, वि, च्षमताविचिष्टः । चमाविशिष्टः। 
मेण चम्रया वा सह वत्त'मानः। इति बह- 
(ल ॥ 

रः, वि, लव शयुक्षः । सारेण स वत्तं सानः। 
इति बडत्रौहिसमासनिष्यन्नः ॥ (यथा, सुखुते। 
१।४५। 
वातजे इरं वाप्य सचारं कटुपित्तलम् ॥”) 

सखा, [इ] प,(समानः ख्यायते इति । समान + 
ख्या + “समाने ख्यः सचोदात्तः ।”* उणा 
४।१३६ । इति इञ _। टिरोपयलोपौ समा 
नस्य स्मभावख ।) सौहादयुक्षः। समान 
ख्यायते जनैः नाशरौति डि: मनोषादित्वात् 



सगरः 

ख्यातेथलोपः समानस्य सभावखच सख्यद्धया- 
मिति शेडा  इत्यमरटोकायां भरतः ॥ तत्प- 
यायः । भराक्रन्दः २ मित्रम् ३ सुद्त् ४। इति 
जटाधरः ॥ वयखय: ५ सवयाः २३ ल्िग्धः 

सहचरः ८। इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा माघे । 
२।३६। 
““सष्डा गरोयान् शचुख छतिमस्तौ हि कायतः 
स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राक्ञतावपि ॥") 
सायः ! इति मेदिनो ॥ तत्पब्रोगमने दोषो 
यथा,- 
गुरुतल्पव्रतं कुर्व्यात् रेतः तिक्ता खयोनिषु । 

सव्यः पुचस्य च स्त्रीषु कुमारोष्ठन्त्यजासु च ॥ 
इति प्रायशित्ततच्छम् ॥ 

सखिता, स्तो, ( सब्युर्भावः। सखि + तल् ।) 
सख्यम् । यथा,- 
“मोमांसे बडसेवितासि सुद्टदस्तर्काः समस्ताः 

स्मे 

वेदान्ताः परमातबोधगुरवो युयं मयोपासिता 
जाताव्याकरणाति बालसखिता युद्ाभिरभ्यधये 
प्राघ्तोऽयं समयो मनक्तविहतौ साहाग्यमाल- 

म्बाताम् ॥ 
इति मनुटौकायां कुल्ञकभटः ॥ 

सखित्वं, क्ौ.(सख्यभोवः । सखि + त्व ।) सख्यम् । 
(यथा, महाभारते । १।१३०। १५। 

“क्रतं सव्वे'ण मेऽन्ये न सखत्वन्तु त्वया वणे । 
इन्दयुदञ्च पार्थेन कत्तमिच्छाम्यह प्रभो ! ॥*) 

सखो, खो, ( “सख्यश्िष्बोति भाषायाम् ।*४। 
 १।६२ । इति ङोेष्।) सहचरो । तत्पर्यायः 
आलिः २ वयस्या ३ । इत्यमरः । सप्रौचौ ४। 
इति हेमचन्द्रः ॥ ( वथा, रघुः । ३। 

अधेष्ठित. भत्त स्पखितोदयं 
सखो जनोदोचतणकोमुदोसुखम् । 
निदानमिच्छाकुकुलस्य सन्तते 
सदकच्विणा दौद्ध दलच्णं दधौ ॥*) 

सख्य , ज्ञो,(सख्युभावः कम वा । सखि + यत् \) 
मिव्रता । तत्पर्यायः । सौद्रदम् २ सौहाहम्३ 
साघ्रपदोनम् ४ मेवम् ५ जज्यम् ६ सङ्गतम्७। 
इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, रघुः । १३। ५७। 
““व॑धनिधू तशापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
सुमू च्छ मख्य रामस्य समानव्यसने इरौ ॥) 
सग,मएसहतौ। ईति कविकल्पटुमः॥(भ्वार- 
पर०-सक०-सेट्। ) म, सिख्गयिषति। रए, 
अखगोत् । इति दगौदासः ॥ 

सगन्धः,पं,(गन्धेन सइ वत्तं मान इति ।)न्नातिः। 
इति विकाण्डशेषः ॥ गन्धयुक्े, वि ॥ ( यथा, 
बृहस्ंडितायाम् । ४२ । ३६। 

“दिरदमदमङहोषरोजलाज- 
छ तमध्ना च इताशते सगन्धे ॥*) 

सगरः, पं, (गरेण सड वत्त मानः ।) अददधेदः । 
ईति हेमचन्द्रः ॥ सूययवंशोयराजविशेषः। सख तु 
अयोष्यधिपतिब्राइराजपुन्नः तय्योत्पत्तयादि 
यपा 

२१० 

सगरः 

सूयवंशे महाराजो बाइर्नाम महानभूत् । 
तस्य राज्यं हतं सव्यं हेये स्तालजङ्ककः ॥ 
काम्बोजाः पड्कवाश्चे व पारदा यवनाः शकाः । 
एते पञ्चगणा ब्रह्मन् हेहया पराक्रमन् ॥ 
इतराज्यः स वै विप्र तदा बाडइव्वेनं ययी । 
पन्नो तु यादवो तस्य गुर्बिख्यासोत् पतिव्रता 
तत्छपन्नो पूर्वमेव तस्या गर्भजिघांसया । ` 
भोजनेन सद प्रादात् गरं धर््मानवेच्तया ॥ 
यादव्यास्तु तपोयोगात् गर्भो मेव ममार इ । 
न ममार चसा राज्ञो देवानामनुकम्पया 

सघ 

षष्टिसहश्राणि सुतमेकं तथा परा ॥ 
ग्ट्वातु वंशकर्तारं प्रभा ग्ह्नादह स्तथा । 
एकं भानुमतोपुच्मग्रह्वादसमच्नसम् ॥ 
ततः षष्टिसहस्राणि सुषुवे यादवो प्रभा । 
खनन्तः एथिवीं दग्धा विष्णुना येऽ$ण्वमार्गणे ॥ 
अखमच्ञसस्तु तनयः भरं शमान् नाम विखुतः ४ 
तस्य पुच्चो दिलोपस्तु दिलोपात्त भगोरथः ॥ 
येन भागौरथौ गङ्गा तपः क्त्वावतारिता । 
भगोरथस्य तनयो नाभाग इति विश्चुतः ॥ 

इति मास्य १२ भ्रध्यायः 
पतिं सानुययौ साध्वौ सिषिवे तं वने खदा ! . सगर्भः, पं, (समानो गर्भो यस्य । समानस्य सः ।) 
स राजा विपिने तस्मिन् प्राणांस्तत्याज योग 

वान् ॥ 
सातु भत्त्ितिं क्त्वा वने तामध्यरोहत । 
श्रौव्वस्तां भागवस्तात कारण्यात् समवारयत्॥ 
तस्याखमे च सा गभं सुषुवे ज्वलनप्रभम् । 
व्यजायत मडावाइूर्गरेणेव सडह हिज ॥ 
सगरो नाम तेनाभूत् बालकोऽतिमनोरः । 
ओ्वस्तु जातकम््रीदि तस्य कत्वा महान; ॥ 
अध्याप्य वेदानखिलान् शस्त्राणि प्रत्यपादयत् । 
आग्नेयन्तु महाघोरममरेरपि दुःसहम् ॥ 
स तेनास््रवलेनाजो वलेन च समन्वितः ! 
इंहयांस्तालजङ्खां श जघ्न रुद्रः पशूनिव ॥ 
जनयामास लोकेऽस्मिन् कोतिं कौत्ति मतां वरः 
ततः शकान् सयवनान् काम्बोजान् पारदां- 

स्तथा । 
पड्कवांख्चापि निःशेषान् कतु व्यवसितो दपः ॥ 
तं हन्यमाना बौरेण सगरेण महौजसा । 
वशिष्ठ शरणं जम्म्,; सज्धवंश पुरोहितम् ॥ 
वशिष्ठः शरणापन्नान् समये खाप्य ताढृषिः। 
सगरं वारयामास तभ्या दत्ताभयं तदा ॥ 
समरस्तां प्रतिज्ञान्तु निम सुमहाबलः । 
धमप जघान तेषाच्च वेथानन्यांश्चकार इ ॥ 
श्रे गिरः शकानान्तु सुण्डयामास भूपतिः ¦ 
यवनानां शिरः सव्वं ` काम्बोजानामपि दिज॥ 
पारदान् सुक्तकशांस्तु पड्कवान् मशुधारिणः । 
निखाध्यायवषट् कारान् सर्व्वानव चकारह ॥ 

खष्ोदरः । इति शब्दरब्रावलो ॥ त्रि, भ्रभ्य 
न्तरितसुच्छपव्रादियुक्तः । यथा-- 
"दर्भान् सगर्भानादाय नव सप्त च पञ्च वा। 

सामग्रान् समूलानच्छित्रान् दिजो दत्तिण- 
पाणिना) 

अन्वारब्ध न सव्येन तर्पयेत् षड़ विनायकान् ॥" 
इति काशोखण्डे सदाचारो नाम २५अ्यायः॥ 
(गर्भविशिष्टं च ति। यथा कथासरित्सागरे ¦ 
२०।८्४। 
अनलोऽपि सगर्भोभूत् तेन वोर्ययेण धृजटेः ॥ 

सगभ, सो,(गभंण सह वत्तं माना ।) गभ वतो । 
यथा-- 
““केचिद्रहनमाञित्य केचित् पातालमाविशन् । 

| सगर्भा चन्द्रसेनस्य भार्य्या दाल्भ्यायमं ययौ। 
इति पाञ्च ष्टिखण्डे १ अध्य\यः ॥ 

सहोदरा । इति सगभं शब्दद शनात् ॥ 
समभ्यः, पु, (समाने गर्भे भवः । “सगभंसयथ- 
सखनुतात् यन् ।* ४।४।११४। इति यन् ।) 
सहोदरः । इत्यमरः ॥ (यथा, वाज्ञसनयसंद्ि 
तायाम् । ४।२०॥। 
श्नु त्वा माता मन्यतामनु पितानु शाता 

सगर्भोऽनु सखा खयुष्यः ॥”) 
सगोवं,क्तौ,(समानं गोत्रमिति । समानस्य सः ।) 

। यथा,- 
"कुलं गौत खगोवरञ्च तुल्यगोव्रे निगद्यते । 

इति शब्द्रत्रावलो ५ 
कालिसर्पा माहिषका दारव्वाशचोलाः सकेरलाः [सगोवः, पृं, ( समानं गो व्रमस्य । “ ज्योतिज्ञन 

खल स्तुषाराोनाञ्च मद्र; किष्किन्धका- 
स्तथा | 

कोन्तलाञ्च तथा बन्धाः थाम्बा; कोड्णका- 
स्तथा | 

सब्व' ते च्चियास्तात धर्ग्रास्तेषां निराक्लताः॥ 
युरोहितस्य वाक्येन क्ता विक्षतवैशिनः,। 
वश क्त्य सराजन्धान् खराज्यमन्वशासत ॥ 

इति पाञ्च खगखश्डे १५ अध्यायः ॥ *॥ 

भरपिच। 
“रोडिताच्च ठको जातो ठकादाइरजायत ॥ 
सगरस्तस्य युच्चोऽभूत् राज्ञा परमधाभ्धिकः ॥ 
द भाय" सगरस्यापि प्रभा भानुमतो तथा । 
ताभ्यामाराधितः पूव मौर्व्योऽग्निः पु्तकास्ययः 

पदरात्रौति ।”६।३।८५। इति समानस्य सः ।) 
ज्ञातिः। यथा, 
“सगो वबान्धवन्ना तिबन्धुखस्वजनाः समाः ॥* 

इत्यमरः ॥ 
(यधा, मनुः । < । १९० । 
ख खितस्यानपत्यस्य सगोत्रात् पुत्रमाहरेत्॥") 

सग्धिः, सनो, सहभोजनम् । इत्यमरः ॥ समाना 
सह वा जग्धिः सण्धिः। अदः क्रि; जग्धाऽदो 
दूति जग्धं जग्धिः निपातनात् -सण्धिद्यादेधः। 
सण्धिरपि. छन्दसोति परे । शत्यमर्टोक 
भरतः ॥ । 
सघ, न हिंसे । इति कविकस्पदुमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-खक० -खेर् 1) म, सन्नोति । भरोसचत् । 

मौव्व स्तुषटस्तयः प्रादात् यथेष्टं बरसुत्तम्नम् । इति दुर्गादासः ॥ 

7या 



सङ्रः 

सङ्टः, वि, (सम् + “संप्रोदश्च कटच् \*५।२। 
२९ । इति कटच् ।) संवाधः । इत्यमरः ॥ हं 
अल्पावकाओे वत्ौदौ । सम्यक् कटति ठ 
णोति सङ्कटं ल् । सम्यगन्योन्यं वाघन्तःव्र 
संवाधः घञ् । वाच्यलिङ्गता च। संवाधं 
हदपि तद्भूव वतमं इति माघः। इति 
भरतः ॥ दुःखे, क्तौ । यथा, 
“सरव्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा। 
स्मरन्मरमेतच्चरितं नरो सुखे त सङ्कटात् ॥ 
सङ्कट दुःखमुत्तरा सुत्तरान्वयि । इति देवो- 
माहात्मास्य टौ कायां नागोजोभटहः ॥ 
सङ्टा, सो, ( सम्यक् कटति अाहणोति या । 
सम् + कट् + रच् ! टाप् ।) देवो विशेषः । सा 
च वाराणस्या प्रसहा । योगिनो विशेषः। यथा, 

` “मङ्गला पिङ्गला धन्या भ्ामरो भद्रिका तथा। 
उल्क! सिदिः सङटा च योगिन्योऽष्टौ प्रको- 

तिताः ॥ 

२११ 

सङ्घे 
| विप्रामदावसिक्तो हि चतरियायां विशः 

स्त्रियाम् ॥ 
जातोऽम्बष्ठस्तु द्रायां निषादः पाषतोऽपि वा । 
माद्िष्योप्रौ प्रजायेत विट्शुद्राङ्गनयोनेपात् ॥ 
वेश्यां शद्रा राजन्धां मादिष्योग्रौ सुतौ 

स्मृतौ । 
शूद्रायां करणो वैश्यात् विदान् एष विधिः 

स्मृतः ॥ 
ब्राह्मण्यां चतच्चियात् सूतो वेश्या हेदेदहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सव्व धस्बहितष्क तः॥ 
च्षचिया मागधं वेश्यात् शूद्रात् चत्तारमेव च। 
शृद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सतम् ॥ 
मादिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
श्रस स्तुता विन्न याः प्रातिलोमानुलोमजाः॥ 
जाल्युत्क षाडिजो ज्ञ यः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कर्मणां साम्ये पूव्व वच्चोत्तरावरम् ॥ 

इति गारुड ९९ अध्यायः ॥ 
इति ज्योतिषम् ॥ घषरो, सनो, (स+ कु +श्रप्। गौरादित्वात् 

सहटात्तः, प, (संकटं अच्ततोति । चच व्याप्तौ + 
अण । ) धवदच्चः । इति विश्वः ॥ 

सङ्थनं, ल्ली, (सम्यक् कथनम् । ) सम्यग्भाष- 
णम् । यथा, 
“उपवासफलं नश्येत् दिवाख्प्रात्तमेधनात। ` 
स्त्रोणां सप्र णात स्यर्शात्ताभिः सङ्कथनादपि॥ 

इत्येकादशोतत्लम् ॥ 
सङ्धा, सो, (सम्यक् कथा 1) परस्परभाषणम्। 
यथा,- 

“उज्ञापः काङकवागन्योन्योक्तिः संलापसङ्कये !” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

( यथा, भागवते । १० । ८२ । १७। 
“एथ श्वातृन् खमूर्वीच्छ तत्पुच्चान् ४७०५५ 

वपि। 
श्वातृपन्रोमुकन्दञ्च जदो संकथया शुचः ॥” ) 
सम्यक्कधनञ्च ॥ 

सङ्करः, पु, (सङ्गौ यते इति । स + कृ विच्चेपे + 
भरप्। ) सम््राज्जन्या क्तिप्तधुल्यादिः। तत्य- 
याय; । अवकरः २ । इत्यमरः ॥ सङ्कार: २ । 
इति शब्द्रन्रावलो ॥ अग्निचटत्कारः । इति । 
मेदिनौहारावल्यौ ॥ मिचिततवम् । यथा, 

ङनैष. ।) नवदूषितकन्या । इति मेदिनो ॥ 
सङ्रो करणं, क्तौ, (असद्धरः सङ्करः क्रियसेऽने 
नेति । सङ्कर +छ + ल्यट् । अरभूततडावे चिः।) 
नवविष्पापान्तगतपापविशेषः । यथा, विष्णुः। 

अध पुरुषस्य कामक्रोधलोभाख्य रिधुत्रयं 
भवति। परिग्रहप्रसङ्गन विशेष्वाद्ग्टहाखमिणः। 
तेनायमाक्रान्तोऽतिपातकमडहापातकानुपात- 
कोपपातकेषु वत्त ते । जातिश्च शकरेषु सङ्र- 
करणेष्वप्रातौ करणेषु मलावरेषु प्रको केषु । 
तद्यथा,-- 
-: । 
सङ्गरौकरणं ज्ञ यं मौनाहिमददिषस्य च ॥” 
तस्य प्रायश्चित्त यथा, 
“सङ्रापाचक्त्यासु मास शोघधनमेन्दवम् । 
मलिनो करणोयेषु तपः स्याद् यावकस्तरयहः॥ 
तथा विष्णुः । 
“म्राम्यारण्याणां पशूनां हिंसा सङ्खो्णोकर- 

शम् । 
सङ्करोकरणं कत्वा मासमश्राति यावकम् । 
क्च्छातिक्लच्छमथवा प्रायञित्तन्तु कारयत् ॥ 

इति प्रायञ्चित्तविषवेकः॥ 
“भेदाख्यानाय न इन्दो नेकशेषो न सङ्करः । षं ण॑क्तो, आकषंणम् । सम्यक्प्रकारेण कर्ष- 

इत्यमरः ॥ 
परस्यरात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोरेकाधि- 
करम् । यधा । मू त्त्व मनसि वत्तते भूतत्व 
नास्ति ्राकाओे भूतत्वं वत्तते मूतं लवं नास्ति। 
एृधिव्यां भूतलवं वत्ते मूत्त्वच्चास्तोति जाति- 
साङ्कर्यम् । तथा चोक्तम् । 
“ब्यज्ञेरमेदस्तुल्यत्वं सङ्रोऽयानवख्ितिः। 
रूपडहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसं ग्रः ॥” 

इति सिदान्तमुक्षावलौ ॥%॥ 
वशंशङ्करजातिः । यथा,-- 

र याश्चवश्का उवाच । 

“वच्छे सङरजात्यादि ग्टइस्थादिविधिं परम् । 

णम् । स पूव्व छषधातोरनटप्रत्ययेन निष्यन्नम्॥ 
€ यथा, भागवते । १०।२। १२1 
“गभस कषंणात् तं वे प्राः सङ्घणं भुवि ॥ 
एकौ करणम् । इति खामो ॥ यथा, भागवते । 
५।२५।१। 
“तस्य मूलदेशे विंशयोजनसड सान्तरे शरास्ते 
यावै कला भगवतस्तामसो समाख्याता अनन्त 
षति सात्वतोया द्र्टदृश्ययोः सङ्कघंणं अ्रह- 
भित्यभिमानलत्तणं यं सङ्घं र इत्याचक्षते ॥*) 

| सङ्घं णः, पः(सम्यक् कर्घतोति । स + कष् + 

ख्यः) बलदेवः । इत्यमरः ॥ (अस्य नामनि- 

रक्तियथां, इरि वंशे । ५९! ६। 

सङ्ल्पः 

| गरभ॑स्य स्वगर्भाद्चवितस्य वै। 
सङ्षंणो नाम शुभे तव पुच्चो भविष्यति ॥* 
तथा च भागवते। १०।२। १३ 

“गर्भस कर्षं यात् तं वै प्राहुः सङ्कषंणं भुवि ॥”) 
ब पु, सङ्कलनम् । योगः । स पूवकलधातो- 
भवि अल्प्रत्ययेन निष्यः ॥ 

सङ्लनं, क्तो, (सं + कल + च्थट् ।) एको कर- 
णम् । योजनम् । इति लोलावतौ ॥ ठिक 
देभ्रोया इति भाषा ॥ 

सङ्कलितः, वि, (स + कल + क्रः ।) लेखादिना 
। सठतः। तत्पर्य्यायः! सगदः २ इत्यमर- 
भरतौ ॥ योजिताङ्म् । ठिक देश्रोया ्ौक 
इति भाषा } यंथा रध सङ्लितव्यवकलितयोः 
करणसूचम्। इति लौलावती ॥ पुच्नोक्नत- 
धान्यादि । इति केचित् ॥ 
ल्पः,पु, (स + क्प + भावे घज. । गुखे कते 

रस्य लः।) कममणो मानसम् । इत्यमरः ॥ 
“सङ्कल्य उक्तो हारोतेन । यथा। मनसा सङ्कल्प 
यति वाचा भ्रभिलपति कमणा चोपपादयति 
इति । भविष्यपुराणव चनेन च । 
“सङ्कल्पेन विना राजन् यत्किच्धित् कुरते नरः । 
फलञ्चाल्पाल्यकं तस्य धर्म स्याइच्यो भवेत् ॥. 

। इति । ब्रह्मपुराष्येनापि । 
'अ्राशास्य च शुभं कायसुदिश्व च मनोगतम्"। 
इत्य गसत्यपूजने उक्तम् । मनोगतं शभ फलं 
आशास्य मनसा सङ्कल्पा उदिश्य वाचा श्रभि- 
लप्य काय्यै कर्मणा उपपाद्यम्। भविष्ये । 
'शरक्तिशह्गश्महस्ते च कांस्यर्प्यादिभिस्तथा । 
सङ्कल्पो नेव कन्तव्यो खृगमयेन कदाचन ॥ 
ग्टद्ोतवौडस्बरं पातर वारिपूणं गुणान्वितम् । 
दभत्रयं साग्रमूलं फलपुष्पतिलान्वितम् ॥ 
जलाशयारामकूपे सङ्कल्पे पृवदिञ्म्.खः। 
साधारणे चोत्तरास्य पेशान्यां निचतिपेव्नलम् ॥' 
अव्र केवलहस्तनिषरधस्तु. प्राव्रान्तरसद्धाव-. 
विषयः । शङ्गा दि साहचर्व्यात् एकडस्तपरो वा। 
"ट हौत्वौडुम्बरं पातं वारिपूणमुदस्न खः} 
उपवासन्तु ग्टन्नौयाद् यद्वा वार्य्येव धारयेत ॥ 
इति वराहपुराणदशेनात. ।” इति तिथ्वादि 
त्म् ॥ ‰ ॥ सङ्कल्पश्च भावै मयैतत. कत्तव्य 
मेव निषेधे तु मयैलन्र कर्तव्यमिति ज्नानविधरेषः। 
व्रतादौनां सङ्ल्यसन्भवत्व' यथा,-- 
“सङ्कल्पमूलः कामो वे यन्ना: सङ्कल्यसश्भवाः 
व्रता निवमधम्धाश्च सर्वे सङ्ल्यजाः स्मरताः 

इत्ये काद शोतत्म् ॥ 
तडक्यरचना यथधाः-- 

“पदं पूर्व मुचा ततो विश्चुपदं वदेत ! 
ॐ तत. सदित्य्चाय नाम्न गोत्रं ततो वदेल 
तत इष्टप्रोतिकामो सूलनोजं समुबयेत. । 
तलोऽस्याच्च वरारोहे गङ्ाख्रानमहं ततः ॥ 
करिष्ये इति सङ्कल्प शिरः खानं समाचरेत । 
विः जात्वा चञ्खलापाङ्किं ¦ इति-- वाक्य शरा 

चिते! + 



सङ्गसु 
अदोत्यादयस्य चार्ङ्कि ! रस्यं प्रवदामि पे ॥" | ( यथा, महाभारते । १२। १८३ । १३। 

। "लोष्टमर्दी तृणच्छंदो नणएखादोतुयोनरः। इति कामधेनुतन्ते २२ पटलः ॥*॥ 
अपि च। भ्रथ सङ्ल्पविधानम्) 
“शरमङ्ल्यितमर्व्यो यद्यनाध्िकमथापिषा) 
न मम्बक्षफलभागभयात्तन्माचियमम। चरेत् ॥ 
लास्बपाव सदूवञ्च सतिलं जलपृरितम् । 
सकुशञ्च फले वि , ग्टदहोत्वाचम्य कल्पतः ॥ 
अभ्या च शिरःपद्म खौगुरु करुणामयम् । 
यक्तेगबदनो वापि देवेन्द्रवदनोऽपिवा॥ 
माम पत्तं तिधिच्ेव देवपर्व्वादिकन्तथ। । 
अाद्यन्तज्ञालच् तथा गोच नाम च कामिनाम् 
क्रियाद्नयं करि्यःन्तमेवं ममत दजेत् पथः ॥ 
इति योगिनोतन्ते प्रयम खण्डोौयः २ परटलः॥४॥ 
अन्व्च) शिवप्रजायां मानससङ्ल्मो यथा 
“ततस्तु परमेशानि ! कत्वा सङ्कल्पमानसम् । 
यव{पुव्व महादेवि ! ब्रह्माखडखितिमानसः ॥ सङ्गरं त्रि, (स + क + क्रः ।) जनादिभिर्मिर- 
तका भवतु सलञ्बाङ्ग इति सङ्कल्प मानसः । 

न गात्रं ममर दवेशि) न नाम परमेश्वरि ॥ 

न माता परमेशानि न पिता मम कामिनि। 

तस्मिन् काले महानि मम सवः न हि प्रिङके॥ नानां ्रमरः॥ व्यासम् ५ समाकौर्णम् ६। 
नवारंन तिधिं देवि तस्मिन् काले शुकिःस्मसै 
न काष्ठांन कलां देवि तस्मिन् काले वर।नभै 
न दिवा परमेशानि नराचति परमेश्वरि। 
अतएव महेशानि सङ्कल्य मानम स्तम् ॥ 
मानसं यदि श्रायाति तदा खानन किं प्रिधे। 
सङ्ल्पं स्नानस देवि चतुव्वगप्रद।यकम् ॥ 
ख्छ.लं हि परमेशानि सङ्ल्य' व्यथंमुच्यते ॥ 
सङ्ल्पन विना देष यत्किञित् छतवानृसुधौः 
 तदुक्क परमेशानि तत सव्वं ' मानसं परम् ॥ 
यदुक्त परमेथानि मुनिना चुद्रदडिना। 
तत. सव्व ` परमेशानि व्यध भवति पार्व्बति। 
ति सङल्पमाचय्य जोवन्धासं समाचरेत ॥ 

दति लिङ्गाञ्चनतन्न्े ५ पटलः ॥ 
सङ्ल्यजना, [न्] पुं, (सङ्कल्पात. जग यस्य ।) 
कामदेवः। इति इलायुधः ॥ ( यथा, कथा- 
सरिव्छागरे। ४९ ।२३८। 
“दग्धोऽपि कामः सङ्ख्यजन््ा शव्वे'ण 

निरतः ॥"*) 
सङ्ल्पभवः, पुं, (सङ्कल्पात्. भव उत्पत्तिर्यस्य ।) 
कामदेवः । इति चिकार्डयओेषः ॥ (अभिलाष- 

पश्भूतमाब्र, बि । यथा, महाभारते, १३. 
४१।८। 

“तद यमागतं विहि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते । 
क्तिश्यमानमनङ्गेन लस्सङ्ल्पभवेन इ ॥'") 

सङ्ल्पयोनिः, पं, (खङ्ल्यात् योनियस्य ।)कामः 
देवः । इति इमचन्द्रः ॥ 

सङ्सुकः,वि, (सम्यक् कसति इतस्तलो गच्छ- 
तोति। सख +कस गतौ + “खमि कसेरकान् । 
उणा०र। २९। इति उकन् ।) भअंख्िरः। 
इत्वमरः ॥ दुब्ब लः । इत्युणादिकोषः॥ मन्दः । 
इति सिडान्तकौमुद्यामुणादिहत्तिः ॥ संक; । 
अपरदादगोलः। इति घ दिपिसारोशादिहठत्ति | 

२१२ 

मङलं 

नित्योच्छिष्टः सङ्सुको नेहायु विन्दते मडत्॥ 
मङ्कार, (स कोय्यते इति। स + कु + विचेपे + 
घञ ।) सष््म्लन्या सि्धुख्यादिः। इति 
शष्ट्रब्रावलो॥ भग्निचिटत्कारः। इति 
मेदिनो ॥ 

सङ्कार, स्त्रो, नवदूषितकन्धा । इति भेदिनौ ॥ 
सङ्काः, चि, ( सम्यक् काशते प्रकाशते इति । 
काश + पचाद्यच् । ) सहशः। ( यथा, महा 

| “जगाम ततो देवो धर्मो मन्तथलात् ततः। 

` अन्तिकः इति विः ॥ 

भारते। १।१२३।३। 

द॥ | 

सदिलः, प, ददनोल्का । इति विकार्ड शेषः ॥ 

वक्षाशः। इति भरतः ॥ नानाजातिसं मिलितम् 
इति भानुदोचितः ॥ तत्पर्य्यायः । सद्ुलम् २ 
श्राकोणेम् २। इत्यमरः ॥ निचितम् ४। इति 

इति शब्द्रब्रावलौ ॥ ( यथा, महाभारते ।१। 
१३४ । २६ । 
“द्रोणः सङ्गे णंयुदे च शिच्यामास वोयधवान्॥”) 
सङ्कटः। इत्यजयः । परश्मरविजातोयः । यथा, 
“विशेष्यनिन्नेः स कोरैर्नानार्थैरब्ययेरपि ।* 

इत्यमरश्नोकटौकायां भरतः ॥ 
शदः इति नानार्ये अमरः ॥ 

सद्ोशः,प. (स + क + क्तः ।) भ्रम्बष्टकरणशादि. 

चार्डालपयथन्तमिश्रजातिः। इत्यमरः॥ मिश्रित 
रागः। इति स गोतशोस्रम् ॥ 

सङ्ग त्तनं, क्त.खो,(स + कौत + स्थुट्!) सम्यक 
प्रकारेण टेवतानामोद्धारणम्। गुणादि 
कथनम् । यथा, 
*छष्णवरं त्विव कष्ण साङ्ोपाङ्गास्वपावदम् 
यज्ञ : सङ्गोत्तमप्रायैयजणग्लि हि सुमेधसः ॥ 
इति ओौमङ्धागवते ११ स्कन्धं ५ अध्यायः ॥ 

“र् ततां व्याव्लेयति । त्विषा कान्ता क्ष्ण 
इन्द्रनोलमणिवदुच्जुलम् । यदा विषा 
कछ्ष्णावतारं अनेन कलौ छष्ण।वतारस्य प्राधान्यं 
द्यति । अङ्गानि छदयादौनि । उपाङ्गनि 
कौस्तुभादौनि। भस्त्राणि सुदशनादौनि। 
पाषदाः सुनन्टादयः। तत्सदहितं यज्नं रञ्चनेः। 
सङ्ोत्तनं नामोच्वारणं स्तुतिश्च ततुप्रधानैः। 
सुभेधसो विवेकिनः!” इति तद्रौ कायां श्रौधर 
सखवामो ॥*॥ त्माहालप.यया, - 
“सङ्खोत्तनध्वनिं चत्वा ये च रृत्यन्ति मानवा 
तैषां पादरजःर्थात् सद्यः पूता वसुन्धरा ५४ 

इति हृहलारदोयपुराणम् ॥ 
रपि च। 
“नामस्कोर्षनं यठ कष्ण परभालनः । 
स्थःनं तत्त पवि स्याश्मृतानां तत्तु मुक्तिदम् 

दति पञ्चपुरणम् ॥ * ॥ 

सङ्कुलं 
प्रथममङ्गोत्तं नारण्भप्रमाणं यथा। पुष्करतों 
नारदंप्रति ब्रह्मवाक्छम् ) 
ओओल्लष्णरससङ्गेतं वोणाध्वनिसमन्वितम । 

कुड वक्साधनाचैव ज खन्तु मुनयः सुराः ॥ 
गोपौनां वस््रहरणं पर् राममशोकखवम् । 
ताभिः साईं ` जलक्रौडां इरेरुत्कोत्तं नं कुरू ॥ 
कणसङ्गत्तं नं तू पुनाति जुतिमाव्रतः। 
खोतारञ्च प्रवक्तारं पुरुषैः सप्तभिः सद ॥ 
यैव प्रभवेदत्स ! णम् 
तव सर्व्वाणि तोर्थानि पुख्छानि मङ्गलानि च॥ 
तत्कौत्तनध्वनिं शरुत्वा सर्व्वाणि पातकानि च 
दूरादेव पलायन्तं वेतनेयमिवोरमाः 
दिनं सफल धन्य यशस्यं सव्वेमङ्गलम्। 
ओरोक्ष्णकोत्तनं यच तवर वै नायुषोऽव्थयः ॥ 
छष्ण सं कोेत्तनस्थाने ये च सृत्यन्ति वैष्णवाः । 
तैषां पादरजःस्पर्णात् सद्यः पूसा वसुन्धरा ॥ 
उत्कौत्तन भवेद्यत्र छष्णस्य परमात्मनः । 
स्थानं तच्च भवेत्तोये' खृतानां तत्र मुक्तिदम् ॥ 
नाव पापानि तिष्ठन्ति पुख्यानि सुखिराखि 

च। 
तपखिनाञ्च व्रतिनां त्रतानां तपसां खलम् ४ 
वन्तन्ते पापिनां टदे पापानि विविधानि च। 
महापापोपपापातिपापान्धेव स्मतानिच॥ 
छ्णसं कोत्तनादयानात्तश्छन्वग्रह णादो । 
मुच्यन्त पातकस्तंख पापिनच्िविधा जनाः॥” 
इति नारदपञ्चराचे ज्ञाना खतसारे प्रथमेक- 
रात्रे महोव्छवारम्भो नाम १० अध्यायः ॥ 

सष्ो्तितः, वि, ( सं + कोते + कञः । ) सम्यगु- 
| । स स्तुतः । यथा,- 

अञ्नानादथवा न्नानाद् ्मश्चोकनाम यत् । 
सकोल्तितमघं पसो दद्देधो यथानलः ¶ 

इति ओौभागवते ६ स्कन्धे २ अध्यायः ॥ 
[सङ् चितं, क्तो, ( स + कुच् + क्षः । ) स ङोच- 
इ । तत्पायः । निद्राम् २ 

३ सुद्धितम् ४। इति ₹रेमचन्दरः॥ 
सुषम् ५ मिलितम् नतम् © निकुञ्ितम् ट । 
सनिद्म् < श्रलसम् १०! इति राजनि्धंर्टः॥ 
( यथा, ्रायासप्तश्त्याम् । ५१५४ । 
“"सङ्कचिताङ्गों हिरणा एकां मनोमाव्रविस्फ र~ 

ऋदनाम्। 

दयितां भजामि सुग्धाभिव तुहिन शव प्रसा- 
देन ५”) 

सङ लं.क्तौ (सङ्. ललोति, स" + कुलं ख ख्याने + 
इगपश्चेति कः । ) गुदम् । इत्यज्नयः ॥ ( यथा, 
इरि । < १ ।८५। 
ततो बलेन मता गजानोकेन चाप्यथ । 

उभयोरन्तरं ताभ्या सङ्क लं समपद्यत 1”) 

` इत्यमरः ॥ “ह पूव्वपरविरदे वाक्ये । यथाः 
'यावच्जौवमहं मौनी ब्रह्म्ारौ पिता मम । 
साता च मम बल्या स्यात् अरामोऽनुपमो 

भवात् ॥' 

४५ 



~ 

4 

। 
फ 

सङ्गतः 
कुलजबन्धुसंहत्योः संपूर्वः इलुङत्वात् कः। 
क्ििश्यतेः क्षः क्तिष्टम्। परस्परं पराइतं 
विशु परद्मरपराइतम्। तवर सरखतो- 
कण्ठाभरणे तु क्िष्टलक्षणं यथा-- ` 
दूरे यस्वार्थसंवित्तिः क्लिष्ट नेष्ट डि तत् 

. सताम् ।' 
यथा, 
“विजितामभवहं षिगुरूपादहतो जनः। 
डिमापडामिषधरेव्यासं व्योमाभिनम्दति ॥' 
अस्याधैः । विना छ जितं इन्दरस्तस्याल- 
भतोऽव्लुनस्तस्य ह घो क्थः तस्य गुरः पिता 

. सूयः तस्य पादे रश्मिभिदतो जनो लोकं 

२१३ 
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र । यथा.-- 
“खङ्ेलनिकेतने प्रियमनवलोक्य समाकुलद्धदयथा 
विप्रलब्धा । 

सङ्क तकेलिग्टहमेत्य निरौश्य शून्य 
मेणोदयो निखतनिःश्वसिताधरयाः । 
अदिरं वचमम्रह विकाशि नेव 
ताग्ब लम कवलो क्षतमेव तस्थौ ॥ 

या सोत्कण्ठिता ॥” इति रसमच्छरौ ॥ 
सद्ोचं, क्तौ, सङ् चतौति । स + कुच् +अच्!) 
कुङ् मम् ¦ इत्यमरः ॥ 

व्योम भाकाशमभिनन्दति! काटटशं हिमापडो-स्ोचः, पु, (ख कुचतोति । ख + कुच् + अच् ।) 
ऽभ्निस्तस्यामिव्रं जलं तष्वारयन्ति ये तेरमेघे्व्या 
सम् ।” इति लटोकायां भरतः ॥ (सष्खोणंता । 
यथा, महाभारते । ३। १४२।३८। 
एतस्मिन् सङ्क ले तात वत्तमाने भयङ्करे । 

अतिभारात् वश्ुमतो योजनानां शतं गता ॥*) 
सङ्ग, लं,वि, (स + कुल ख स्याने +कः) जनाः 
दिभि्निंरवकाशम्। तत्प््यौयः । सङ्णौम् २। 
श्राकौणंम् २। इत्यमरः ॥ कलिलम् ४ गद 
नम् ५) इति केचित् ॥ सङ्गते ख जना 
दिभिर्निरन्तरं व्याप्यते खम खडोणं' कथ विचचेपे 

। सकरुलति संङ्लं कुल ज व्ुस'इत्यो 
स पू्व्वजुङ्त्वात् कः। ख कुलं दन्त्यादि । शकि 
धातोले शङ्क लं तालव्यादोति लामो) 
अको सष्ोणंवत् । इति भरतः ॥ ( यथा, 
महाभारते । १।११२।२६। 
ततः सेनामुपादाय पाण्डुनानाविधष्वजाम् । 

प्रभूतदसत्यश्वयुतां पदातिरथसखङ्क लाम् +“) 
सङ्क तः, प, सङ्ित्यते उच्यतेऽव्र। (स + कित ~+ 
घञ् ।) खाभिप्रायव्यच््रकचेष्टाविगेषः । तत्य- 
यायः । प्रन्नपिः २ परिभाषा रलोऽ समयः 
५ भ्राकारः &। इति वरिकाण्डयेषः ॥ उदा- 
इरणं यथा,-- 

“शङ्केतप्रिय शङ्कया निजपतिं प्रावोचदष्वखमम्। 
इति रसस ग्रहः ॥ 

(यथा च साडहित्यदर्पशे । 
“सह्घेतकालमनख विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
इशननेवापिंताकुतं लोलापद्च' निमौलितम् ४") 
न्यायमते यथा । सङ्कतो लक्षणा चार्धे पद्. 
इत्ति: । ह्या पदप्रतिपादयोऽ्थं एव पदार्थं 
इत्यभिधौयते। इदं पदमिम्थे' बोधयत्विति 
अस्माच्छब्दादयमर्थो बोषव्य इति येच्छा 
सङ्क तरूपा ठत्तिः । तत्राधुनिकसङ्क तः परि 
भाषा । तया धंवोधकं पदं पारिभाषिकम् । 
यथा शाख्ञकारादिसङ्क तितनदोहद्यादिपदम्। 
दैष्बरसङ्तः शश्जिः। तया भर्ध॑योधकं पदं 
वाचकम्! यथा गोल्वादिविशिष्टबोधकगवादि 
पदम् । तद्ोष्योऽर्थो गवादिर्वाश्थः ख एव 
५ इत्य्यते । इतिं शक्तिवादे गादाधरौ 

का॥ 
4.6 5५ 

मव्छमेदः। (स + कुचभावे घञ् ।) बन्धः। 
इति मेदिनो ॥ (यथा, कथासरिख्ागरे । ९०। 
६५। 
*निनाय च निशामिन्दुविषमामलिनौबव ताम् 
बदमोहालिपरले छदि सङ्गोचमेत्य सा ॥*} 
बडविषयक-वाक्यार्थादेरल्पविषय-खापनम् । 
यथा, सामान्यशब्दाथंस्य विशेषनिष्ठत्वं सोच 
इति शराइविषेकः॥ रोधः । जड़ोभ।व इत्यधेः । 
यथा,-- 
“यख्िन् प्रमुदिते राच्चि तमः सष्ोचति 

चितौ ४" 
इति कविकस्पदरुमटौकायां दुर्गादासः ॥ 

सङ्ञोचनो.सनो,(खङ्क चतोति। स + कुच्+- स्युः । 
ङेष् ¦) रब्नालुलता । इति रब्रमाला ॥ 

सष्षोचपिशनं, करौ, ( सङ्ोचेन पिश्नम्। ) 
कुः मम् । इति भावप्रकाशः ॥ 

सङ्क्रन्दनः,पु, (सङ्क न्दयति अरश्रानिति। स' + 
क्रन्द + णिच् +च्यः। ) इन्द्रः इत्यमरः ॥ 
(भौत्यस्य मनोः पुचचविधेषः। यथा, माकं 
ख्डेयै । १००।२२.। 
'स्नौमाणो च प्रतोरश्च विष्णुः सङ्क्रदनस्तथा 
तैजस्वो सुवलखखेव भौत्यस्यैते मनोः सुताः ॥ 
स + क्रन्द + भावे च्युट् ।) रोदने, ल । (यथा, 
महाभारते । ११।२३। ४1 
*दिष्ा नेनं महाराज दारुणं भरतक्षयम् । 
कुरु संक्रन्दनं घोरं युगान्तमनुपश्यसि ध" 
सङक्रन्दयति शवूनिति । शतरुतापकै, ` बि । 
यथा, महाभारते । ४।५।२६। 
"“तस्य मौर्व्वीमिपाकर्षत् शूरः सद्करन्दनो 

कुलै नास्ति समो खूप यस्येति नक्खलः स्मृतः ॥) 

सङ्क्रमः, पु, कौ, दुमंसद्धरः। सको इति 
भाषा । इत्यमरः ॥ स क्रामति भ्रनेन स क्रम्यते 
भसौ वा स क्रमः। घंञ् । दुगं सेतवादि स्च 
रत्यनेन दुग॑सच्चरः करणे अल् । सञ्चरो निगं- 
मोऽग्ब् पथः । इति रब्रकोषः । इति भरतः ॥ 
(यधा, मतुः । ९ । २८५। 

प्रतिमानाश्च मेदकः । 
प्रतिकाश तस्न्ं' पञ्च दद्यात् शतानि च”) 
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स्क तनिकैतनं, कौ,(सङ्क तस्य निकेतनम् ।)प्रिय- सङ्क्रमः, पु, (स + क्रम +घञ्।) क्रमणम्। 
सम्यग्राजिसञ्चारवस्तु । इति धरणिः ॥ (यथा, 
भागवते! ४।१२।४८। 

व्यतीपाते स्क्रमेऽकंदिनेऽपि वा॥') 
रविस क्रमकालो यथा, 
"रटे; सदक्भागो यः स कालो रविसङ- 

क्रमः ॥ 
इति तिध्यादितस्वम् ५ 

सङ्क तख्लं प्रति भक्तेरनाममनकाणं चिन्तयति| सरूक्रमशं, ज्ञी, (स + क्रम + स्यट् ।) गमनम्। 
सूस्य राश्यन्तरप्रषेशः। यथा । कालकौमुदां 
जावालिः। 
"पूरये चेद्रात्रं तु रविसङक्रम णं भषेत् । 
प्रादिंनदयं पुण्ड त्यक्ता मकरकक टौ ॥ 
देवोपुराणे । 
“रविसङ्क्रमणे पुणे न ल्लानायात् यस्तुमानवः। 
सजन भवेत् कुटो दरि द्र्षोपजायते ॥” 

इति तिध्यादितक्छम् ॥ 
{प्रापणम् । यथा, हरिवंशे । ३२ । १६। 
"अत्रं वोदाहरन्तौमं भर दाजस्य धौमतः। 
धर्मीसङ्क्रमणच्धापि मर्द्धिभेरतायवे॥ 

ति, (स क्रान्तिरस्यास्तौति । भ्रच् ।) 
स क्रान्तिविशिष्टः। यथा, 
“असङक्रान्तमासोऽधिमासः स्फ.टः स्यात् 
दिस क्रान्तमासः चयाख्यः कदाचित् ।" 

इति मलमासतच्छम् ॥ 
(स + क्रम् + क्र; ।) प्रासः। गतः। कमामत- 
धनादि । यथा। स्रौ सङ रान्तधनस्य स््ोधनत्वा 
भावात् भ्रधिकारविशेषस्याव्र वचनादप्राष्या- 
काङ्या कल्पने सादृश्यात् स्ोसङक्रान्तधन- 
माब्रस्य पूर्वं खामिदायादरूपोऽधिकारो कर्प 
नोय एतदर्धं पत्रौपदस्य स््नोलक्षकत्वमिति 
भावः। इति दायभागटौकायां योल्लष्णतकं 
लङ्धारः ॥ 

स'ङ्क्रान्तिः, सलौ, (सं + क्रम + क्तिन् ।) राण्य 
न्तरस योगानुकूलब्यापारः । यथा, 
नाङोनक्त्रदिवसे रविभौमशने शराः । 

सङ्क्रान्ति यस्य कुव्वेन्ति तस्य क्र शोऽभिजायते॥ 
इति तिष्यादितचवम् ॥ 

रविस क्रान्तिर्यथा । भविष्यमाव्छज्योतिषेषु । 
“खगकक्षं टस क्रान्तौ हं तुदग्दचिणायने । 
विषुवतौ तुलामेषे गोलमध्यं तथापराः ॥* 
खगो मकरः । गोलो राथिचक्रम् 
धनु्रिधुनकन्धाख् मौने च षड़शोतयः। 
हषटिकसि हेष कमे विष्णुपदो खता ॥* 
देवोपुराणम् । 
यावदि शकला भुक्वास्तत् पुण चोत्तरायणे । 

निरंशे भास्करे दृष्टे दिनान्त दक्षिणायने ॥ 
अधंरावं त्वस पूरे दिवा पुष्छमनागतम् । 
अर रात्र व्यतोते तु विन्नयं चापरेऽइनि ॥ 
सपूरे चादइरातरं च उदयेऽस्तमधेऽपि वा । 
माना भास्करे पु्छभपूथं शववं रोदले ॥ 
म्पे तूभयोज्ज'यमतिरेके परेऽहनि ! 



संक्रान्तिः 

ष इशोतिम खेऽतोते इत्ते च ॥ 
भविष्यत्ययने पुष्यमतोते चोत्तरायणे 
श्रादौ पुष्यं विजानोयात् यखभिवा तिधि- 

भवेत् ॥ 
विंश्रकला विंशतितमो कलास हं 
यावद्वति ` तावत् पुण्यम् । निरंथेऽअशन्ध 
स क्रान्तिकाले दि भास्करोऽशरडितो भवति 
तस्मिन् दृष्टे दिवेति यावत्। दिनञ्च दिनकर 
करसंस्छताच्तिशत्राडिका इति ज्योतिविदः। 
तदन्तं तस्मा यावत् तावत् पुच्छम् । तधा 

चच हडहथिष्ठः। वि शत्कक्ंटके नाश्यो मकरे 
विंशतिः स्म ताः । माङो दण्डः। 
“उत्यलाददिपलं ष्या विपलात्तु पलं नयेत् । 
पलात्षध्या नयेवराडो तूषध्या तु रबैर्दिनम् ॥ 

इति 8 
ततश्च देवोपुराणवुददशिष्ठयोरेकवाक्छतया 
कलानाद्योः पर्य्थायता ॥*॥ राजि क्रमणे 
त्वाह ह रावं लिति । अखम्पु्ये कलान्धुना 
रात्रं । 
कलान्ध माचराचं तु यदि संक्रमणं भवेत् 

तदश: पुश्छभिच्छन्ति गागेगालवगोतमाः ॥ 
इति क्षत्यचिन्तामणिवषङ्ञत्य्टलगगवचनात्। 
कालकौपुद्धाश्च गालवेत्थत्र हारौत इति पाठः। 
ततश्च कलान्ध नाद रात्राभ्यन्तरे इादशसख्व 

सक्रान्तिषु अनागतं नागतं सक्रमशेन यव 
दिवा तदेव पुष्य पुख्यजनकम् । तत्त पून्व दिनं 
तदेव स क्रान्तेरनागतत्वसश्चवात् । तेन सक्र 
मणक्षालादर्व्वागेव दिवापराद ज्ञानादिकं 
कर्त श्यमित्य्थंः। भरहुरावे व्यतोते कालाधिकां 
रा व्यतोतै। सपू भद्रां राजिमध्य- 
कलयोः । कलान्य नाद रात्रं लिति वचना 
नन्तरं सुजबलभौमे । 
“र्व रां कलाधिक्धयं यदा स क्रमते रविः। 
तदोत्तरदिनं ग्राह्य खानदानजपादिषु॥ 
अशराव्रतुखपूं यदासक्रमते रविः) 
प्रा इर्दिंगदयं युर्डं त्यक्ता मकरकक्ष टौ 1 
ति वचनाभ्यां तथा प्रतौतेः। कालविषैके 
कालकौमुदाञ्च यातातपजावालौ । 
"पूरे चेदर्रात्रे तु रविस क्रमणं भषेत्! 
प्राइहिनहयं पुण्य त्यक्षा मकरकक टौ ॥ 
श वख्यां भ्राइ कालमाधवोये भविष्यो 
न्त 
मिधुनात् ककिंस क्रान्तियदि स्याद शमालिनः। 
प्रदाषे वा निभौधे वा कु््यादडनि पूर्व्वतः ॥ 
काम्रुकन्तु परित्यज्य भषं घ क्रमते रविः । 
प्रभात वां राच वा खानं कुर्य्यात् 
ततश्च राविमध्यदण्डइयात कादं राव्रसंक्रान्ता- 
वृ दयैऽस्तमधैऽपि वा इत्यनेन उदयोपक्रममस्त 
मयान्तञ्च माना पुण्यम् । एवश्चोभयदिने 
पुष्यकाले प्व दिगाकरण एव परदिने । 
“खः कामदा कर्तव्य पूर्वाह्न चापरार्चि- 

कम् । 
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म हि प्रत्ते सत्यः कतमस्य ग वा क्षतम्!” 
इति लिङ्ग्पुराणात् मोक्धममाखच ॥ 

लबापि दक्षिणायने पृष्बेदिनाई मातरमिति 
विशेषः, उत्तरायणे परदिनाद्ं मात्रमिति 
विशेषः । समानामिति भास्करे भास्करोप- 
लिते काले दिवेति यावत् तस्िन् स क्रमणे 
ऽपि मानां पुष्यम् । एतश्च विषुवषड़शोति 
विषयम् ! भ्रयनक्रालयोः पूव्वसुक्षत्वात् विष्शु- 
पद्याश्चोभयतः षोड्शकलानां पश्चदशनाडि- 
कानां वा पुख्यत्वस्य शातातपादिवचनैन व्यः 
माखत्वात्। तेन दिवास क्रमण एवायनादित्वेन 
पुण्यकाले विशेषः! राविस क्रमणे तु भं - 
राव्रोयमकरकङ्षंटसक्रमणव्यतिरिक्ते सर्व्वेषां 
तुख्थतेति । श्रे शब्वेरोदले कलान्ध नाैराते 
इत्य्रापि माना मित्यनुषज्यते । दिवापुख्यः 
भिति यत् प्रागुक्ष भ्र तदेव माना त्वेन 
विश्ेषितमित्यपुनङ्क्तिः। एवमुश्यास्तमये 
यश्मानाद पुण्ड तत् किमेकदिने दिनयोर्व्वेति 
तत्राह स पृं तूभयोरिति उभयोः पूर्वापर 
दिनयोगानादे पुष तेन पूवव दिनस्यास्तम 
यपथन्तं परदिनस्य उदयमारभ्य मानां 
पुष्डमित्यर्धः। अतिरेके अदं रावात् परतः 
सक्रमये परेऽहनि मानाइ` दुष्डभित्यनुष- 
श्यते । मानां न्तु प्रइरदयम् । 
अदेराव्रादधस्तस्िन् मध्याङस्योपरिक्रिया। 

ऊद्धं सक्रमणे भानोक्दयात् प्रहरदयम् । 
पूषणौ रा्रस क्रान्तौ इं दिना तु पुख्दे ॥ 
दूति स दश्चरप्रदोपमङ्गावाक्धावलोषटतवगथि्- 
सौरधर्वचनंकवाश्चत्वात् ! 
अदरावादधं व दिनाइ स्योपरि क्रिया । 

ऊहं स क्रमणे भानोर्दयास् परद्यम् ॥ 
दति भोजराजक्षत्यचिन्ताम िष्टते कवाक्धत्वाञ्च 
अधः पूव्व ` ऊद ` परत । क्रिया खानादिका। 
एवश्च मगंवचनख्यतदडरिति यामदयपरम् । 
अन्धथ। मूलभूतद्त्वश्छर कस्पना पत्तेः । एवच्च 
षड्गौतिसुखेऽतोते इत्यादि दिवास क्रमण 
विषयम् । तैन दिवा षड़्शोतिस क्रमणे भूते 
भविष्यन्धानादह पुष्य एवं विषुवदयेऽपि। 
दिवोत्चरायण्छेऽपि भविश्वहि'्तिदर्डानां 
पु्डत्वम्। अतरोत्तरायणस्य पृथगभिधानात् 
अयन इति पदं दकिशायनपरं गोवलोवं न्धा- 
यात्। तेन दिवा दकिशायने मविष्यति भूत- 
विंशदण्डानां पर्यत्वम् । षड्शोत्था 
दिष्वप्यवकाश्मलभमानम् । 
*भअर्व्वाक् षोड़श विश्य! नाद्यः पञ्चाश्च 

घोडश। 
कालः पुण्योऽकसंक्रान्तेबिवंद्धिः परिको त्तितः॥ 

इति शातातपोौयम् । 
श्रतोतानागतो भोगो नाद्यः पञ्चदश खम ता।* 

इति देवोपुराणोयञ्च वचनं दिवा विष्शुपदौ 
विषयम् । भ्रतएव जावालिबुददथिष्ठौ । 
पर्याया विष्डुपद्याञ्ख प्राक् पञ्चादपि षोडग। 

संकान्तिः 
शर्राते विशेषमाह भ्रादावित्यादि। भर्षरात्- 
स क्राग्तावादौ पूव्बदिन एव मानां पु्यम्। 
यद्यभिन्ना स क्रान्तिकाले पूवदिने च एकैव 
तिथिभवेत् तेन मध्यरात्रे संक्रमणे यदुभयदिन- 
मानां पु्डमुकषं तद्धिब्रतिथिविषयम् । अतीते 
पनरदेरात्रे पूर्वेणा्ा तिष्यभेदेऽपि परदिनस्येव 
पृष्व पुण्यमिति तात्पर्यार्थः ॥ एवञ्च राजि 
स क्रान्तौ दिनं एव पुश्डत्वाभिधानात् । 
““राहदशमम क्रान्तिविवाहात्थयहहिषु । 
खानदानादिकं कु््युनिं शि काम्यव्रतेषु च ॥ 
इति देवसेन दिनसंक्रम णस्य राजरिप्रविष्टपुख्य- 
कालांशे स क्रान्तिनिमित्तेन स्नानदानादि 
वियते इति ॥ * ॥ यत्त । 
“मन्दा मन्दाकिनो ष्वा चोरा चैव मशोदरौ 
राक्षसो भिथिता प्रोक्ता स क्रान्तिः सप्ता कृप 
मन्दा प्रुषेषु विश्चेया छदो मन्दाकिनौ तथा । 
चिप्र ध्वा विजानोयादुग्र छोरा प्रकौत्तिता 
चरे महोदरोन्नया क्ररेच्चेख राक्षसो 
भिञिता चैव विन्नया मिितर्तैस्तु सक्रमे॥ 
शत्येतैर्ादशस्वेव स क्रान्तिषु ध्र वादिनचव- 
योगान्मन्दादिरूपतया सप्तधाभित्राञ्। 
“वि चतुः पञ्च सप्ताष्ट नव दादश णच) 
क्रमेण घटिका शछयेतास्तत्पु्ं पारमा्धिंकम्॥” 
इति देवोपुराणे एव चरिचतुरादिघटिकानां 
पुश्त्वमुक्तं तदिवाराचोस्तत्तत्कालोपदेथात् 
श्रवकाश्रमलभमानं सन्याहयसंक्रान्तिविषयभि- 
ति समयप्रकाशः ॥५॥ ध्र वादिगणस्तु दो पिकायाम् 
“उम्र: पूव्वमघान्तकाः घ्र.वगगस्त्रौगु्रत्तराणि 

खभ 
व्वातादित्यहरित्रयं चरगणः पुष्याण्विहस्ता 

घुः । 
चिव्रामिव्रर्गान्तयभं खदुगणस्तोच्णोऽहि- ` 

भिखोऽभ्निः सविश्याखभः शभफलाः स्वे सकुत्य 
गशाः ॥ 

अन्तको भरणो । स्वभू रोहिणौ । वातादित्व- 
इरिव्रयं श्वातो पुनवसुः अवशा धनिष्ठा 
शतभिषा । मिवदगान्तवभं भनुराधास्गभथिरा- 
रेवत्यः। अहिरश्द्रन््रयुक् अश्चषा . भादरा 
ष्येष्ठा मूला । अग्निः कत्तिका । कल्पतङ्स्तु । 
क्रमेण यथासंख्यन एता घरटिकास्तत्पुख्ं तस्य 
सक्रमणस्य पुखहेतुत्वात् पुख्ं पारमा1।थैकं 
मुख्यम् । 
“वटे: सहस्लभागो यः स कालो रविस क्रमः।” 
इत्यक्षसूच्मसङ्क्रमकालोनानुष्टानजन्यपुष्ड- 
खम पएख्यहेतव इत्याइ । चुरिस्तु । 
लघुच्चरचतुभागस्तुटिरि त्यभिधोयते । 

शरुटिदयं लवः प्रोक्घा निमेषस्तु लवदयम् ॥ 
इति स्छत्यक्ञा ॥ 

एतदेव मतं युक्तम् । भ्रतणएत्र देवलेन । 
“या या; सरब्रिहिता नाद्यस्तास्ताः पुष्डतमाः 

»„ | ॐ ख.ताः। 
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शत्यक्ञम् । णवश्चता चटिका: पुखखतमाः माना- 
हदिकन्तु पुणखमाव्रमिति तस्माश्छन्देत्यादि म 
सन्ध्याषंक्रान्ति विषयकमिति। सन्ध्यासंक्रान्ति 

विषयत्वे पारमाधिंकमित्वनुपपन्तेः। पु्य- 
मित्यनेनेव सिहिः । पारमार्थिकमित्यवर कश्प- 
तर्ग्धाख्यानावलोकनात् रविसंक्रम इति 
पाठकस्पन' कर्पनमेव । समयप्रकाणक्लतापि 
तथा पठितत्वात् । जोमूलवाइनाऽपि काल- 
विषैके । 
“अद्धि संक्रमणे पुण्यमडइः कसं प्रकोर्तितम्। 
रात्रौ संक्रमे भानोर्हिनाह जञानदानयोः ॥ 
इति बुहदथिष्छदिवचनपय्यलाचनया दिवा- 
ख क्रान्तौ दिनमाव्र पुख्छ पुख्यतरास्तु विशेष 
विदिता नाद्यः इत्याह । भ्रतएव्र तचुतजा 
जाकतिबहस्प्रतिशातातपवचनमपि सङ्गच्छते । 
यथा, --- 

वन्तेमाने तुलामेषे नाद्यस्त भयतो दश ॥ 
कालमाधवोयेऽपि । अङ्कोत्यभिधाय प्रायस्य 
तारतम्यसुक्तम् । एवच्च दिवास क्रान्तौ छत 
दिनि पुण्यं धड्गौतिमखेऽतौते इति वचनं 
पुष्यतरपरम् ॥*॥ ननु देवोपुराणे दिवा- 
रा्मोः :स क्रमणे विशिष्यकालाभिधानात् 
सन्यास क्रान्तेः कः काल इति चेत् । 
विंश्डहत्तं कथितमहोरावन्तु यन्मया ।* - 

इति विष्णुपुराशेन सन्ययोः एथगनुपादानात् 
दिवाराचरिसम्बन्धितवा ुहकत्तादेन तयोरन्त्भीवः 
तथा च दक्तः। 
“अहोरात्रस्य य: सन्धिः सूखनक्तचवल्नितः । 
सातु सन्या समाख्याता सुनिभिस्तत्च दशिभिः॥ 
योगिर्याज्ञवल्काः । 
“इासठहो च सततं दिनरावोयथाक्रमम् । 

` सन्या सुद्धत्तमाख्याता से हदो समा 
। स्मृता ॥” 

वराहः । 
“अर्हस्तमयात् सम्या व्यक्तोभूता न तारका 

यावत् ॥* 
तैजःप्ररिदानिरुषा भानोरर्दोदयं यावत् ॥ 
अतएव केनापि मुनिना नानादेशौयस ब्रह- 
कारेण च सन्ध्यास क्रान्तित्वेन विशेषो नाभि- 
इडितः॥*॥*॥ तदयं सचेपः। दिनसक्र- 
मथे छत्च् दिनं पुख्यम् । षडगोतिमुखेऽतोते 
इत्याद्युक्तं पुरखतरं । मन्दा त्वादि- 
सूपेण विचतुरादिषटिकाः पुण्यतमाः । 
दिनहत्तोत्तरायणादिविहितविंशतिद ण्डादोनां 
राविष्धविष्टभामस्यापि पुण्यत्वम् । राविसक्र- 
मणे तु कलान्धुनप्रथमादंरात्रगते तदिवसोय- 
ओेषयामहयं पुण्यम् । कलादइयालकमध्यराव- 
गतै तदिषसौोयतिथिरमेदे तदिवसोयेषयामदयं 
पण्यम् । मेदे तु तदिवसौयश्ेषयामदइयं पर- 
दिवसौयाययामदयच्च पुख्छम्। उभयदिने 

. पुर्कालेऽपि पृव्वदिनाकरण एव परदिने 
तद्िहितं काखम् । तिथिमेदाभेदयोददिणा- 
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यनै तदिवसौयशेषयाम दयं उत्तरायणे तु पर- 
दिक्सोयाययामदयं पुख्खमिति। मध्वरात्ौय- 
कलोत्तरेषाचैराव्रसंक्रमशमाब्रे तु परदिनाद्य- 
यामयं पुण्यमिति । सन्ध्यासंक्रम्णे तु दिन- 
दण्डे दिनस्य रात्रिदण्डे राच्यं वस्यति ॥५॥*॥ 
ब्रह्मपुराणे! . 
“शक्रपक्तस्य सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः । 
महाजया तद प्रोक्ता. सप्तमो भास्करप्रिया ॥ 
खानं टानं तपो होमः पिदढदेवाभिपूजनम् । 
स्वै कोटोगुखं प्रोक्तं तपनेन महौजसा ॥ 
अच। 
““मासपक्षतिधोनाञ्च निमित्तानाख सव्व शः।* 
इत्यनेन प्रापतिष्युज्ञं खे तदिशेषणत्वेन महा- 

„| ज्या इत्य॒ज्ग ख्यम् । संन्नाविधेरेतदेव प्रयोजनं 
यत्तया निर्हेश इत्य क्षत्वात् । एवच्च स क्रान्ति- 
विशेषस्य निमित्तत्वेन प्राप्तौ विषुवाद्य- 
क्ेखोऽपि ॥ * ॥ स्कान्दे । 
“"एकान्ततो मया प्रोक्ताः कालाः सक्रान्ति- 

संज्ञका: | 

नेतेषु विद्यतेऽनिष्ट' यतखा्तयस सिताः ॥ 
अश्रशट्यापि यदत्तं कुपाव्र भ्योऽपि मानवैः। 
भकालेऽपि हि तत् सने सत्यमक्यतां व्रजेत् ॥ 

| माक्छं | 
“श्रयने कोटिगुणितं लक्तं विष्णुपदोषु च । 
षड्गोतिसहखन्तु षडथोत्यासुदाद्ृतम् ॥ 
शतमिन्दु चये पुण्यं सहखन्तु दिनच्चये । 
विषुवे शतसाइखमा का-मा-वेष्वनन्तकम् ॥” 
भ्रा-का-मा-वेषु भअषाडोकार्तिकोमाघौ- 
वैशाखोपूणिंमाञ्ं । देवोपुराशे । 
“विस क्रमे पुण्ये न ज्ञायाद्यस्तु मानवः । 

, सप्रजन्मस्रसौ रोगो निड नखोपजायते ॥*५॥ 
-दौपिकायाम्। 
“नाङोनक्तव्रदिवसे रविभौमशमेखराः । , 
स क्रान्ति यस्य कुव्वेन्ति तस्य ज्शोऽभिजायते॥ 
गोमूवरसषपेः खानं सर्व्वौषधिजलेन च । 
विशद काञ्चनं दद्यान्राड़ोदोषोपशान्तयै ॥ 
नाडोनक्तव्राणि चादयदशषाडशाष्टादशचरयो- 
विंश्तिपद्च विं्रतयः । रब्रमालायाम्। 

“ताराबलादिन्दुरथेन्दुवोव्या- 
दिवाकरः सक्रममाण उक्घः। 
ग्रहा सर्ववे सवितुर्बलेन ` 
महोसताद्याः क्रमशः प्रशस्ताः ॥*५॥ 

वव्छरप्रदोपे । 
“स्त र देजसलिलेः खायात् स क्रान्ति शान्तये 
तथा सर्व्वौषधौभिञ् विष्णुमन्बाख स जपेत् ॥ 
यदाङ्ि मेषु क्रान्तिस्तुलास क्रमणं निभि। 
लदा प्रजा विवदन्तं धनधान्यसखूदिभमिः ॥ 
कुजाकशनिवारेण महास क्रमणं यदा। 
तदा भवेत् प्रजलानाशो दूभिक्षादिभयं महत्॥'” 
षट्चि'शन्धतनिगमौ । 
“स क्रान्त्यां पञ्चदश्याच्च हादश्यां खावासरे । 

संक्रान्तिः 

सक्राग्याश्च त्रयोदश्यां पक्षान्तं नवमोदिने । 
सप्तम्यां रविवारे च ज्ञानमामलकख्यजेत् ॥” 
शातातपः । 
“रविवारेऽकंस क्रान्त्यां षष्ठयां ते सप्तमोतिधौ। 
सारोग्यकामस्तु नरो निम्बपव' न भकत्तयेत् ॥'* 
छत्यचिन्ताम्रणो गुणिसर्व्वस् च । 
“चेतरे मासि च सम्पूज्यो घण्टाकर्णो चटासक। 
प्रारोग्बाय खहोमूलं सक्रान्तयां ततवर कारयैत्॥" 
पूजामन्ः। 
घण्टाकण महावौर सब्वव्याधिविनाशन । 

विख्फोटकभये प्रापे रक्त रक्त महाबल ! ॥ 
शिवपुराणे । 
“चण्टाकर्णो गश: खौमान् शिवस्यातौव- 

वह्नभः ॥*>+॥ 

छत्यचिन्तामणौ । 
“मसूरं निभ्बपव्रश्च योऽत्ति मेषगतै रवौ । 
श्रपि रोषान्वितस्तस्म त्तकः किं करिष्यति ॥” 
स'वस्षरप्रदोपे तृत्तराच। 
“भेषस्ये च विधो तस्य नारयङ्गं विषलं भयम्॥* 
सख्मतिः। 

“मेषादौ शक्तवो देया वारिपूर्णा च गगरो ॥ 
वारिदषनमन्तः। 

, “एष धमघटो दन्तो ब्रह्मविष्णुशिवामकः। 
अरस्य प्रदानात् सफला मम सन्तु मनोरथाः ॥ 
वेशाखे यो घटं पूर्ण सभोज्यं वै दिजन्प्रने । 
ददात्यभुक्ा राजेन्द्र स याति परमां मतिम् ॥“ 
पूशं' जलेनेति शेषः । महार्णवे । 
भ्यो ददाति हि मेषादौ शक्तनभ्वुटान्वितान् 
पितलुदिश्य विप्रेभ्यः सष्व॑पापेः प्रमु ऋते ॥ 
विप्र भ्यः पादुके छत्रं पिदढभ्यो विषुवे शुभम् । 
पिद्धम्यः पितृरदिश्य इत्यथः । अव्र विषुवस्य 

पुख्यविशेषजनकत्वेन विवचितत्वात् मेषादाविति 
विषुवसंक्रान्तिपुखयकालपरम् । अन्यथा कालद- 
यकल्यनापत्तेः ॥ * ॥ कर्म्मोपदेशिन्यां ब्थासः । 
“संक्रान्त्यां पत्तयोरन्तं इादग्यां खादवासरे । 
स्ायंसन्धयां न कुर्व्वीत क्ते च पिदा भवेष्॥” 
देवोपुराणे । 
अतोतानागतो भोगो नाद्यः पञ्चदश स्मता: । 
सान्निष्यन्तु भवेत्तत्र ग्रहाणां संक्रमे रवेः ॥ 
पुष्यपापविभागीन फलं टेवौ प्रयच्छति । 
भोगः पुष्यपापजननयोग्यकालः । युख्यपाप- 
विवेचने विश्वामित्रः 
“यमाय; क्रियमाण हि शंसन्त्यागमवेदिभिः। 
ख धर्म्मो य विगद्न्ति तमधरं प्रचच्चते ॥” 
भागसरषेदिभिः क्रियमाणमिति सम्बन्धः । 
तागज्िकास्तु। 
“विहितक्रियया साध्यो ध्यः पुंसो गुणो मतः। 
प्रतिषिदक्रियासाध्यः स गुणोऽधमय उच्चते ॥* 
अरतैकस्मिद्रेव काले पुश्यपापफलदानदर्थनात् 
संक्रमणपुख्यकाल एव खानादिवत्तेलादित्यागः 
एवमेव गुरुचरणाः। पकादगशो प्रकरणोक्त- 

वस्नं न पौडयेत्तव्र न च त्तारेण योजयत् ॥ सक्र न्त्य. पवसस्य व्रतत्वेन भावरूपत्वात् भाव- 



संकान्ति 

चटितत्वाहोभयथापि तवर पूज्ये विधैवुत्तिरित्य 
नेन पुष्य कालयुक्षाहोराव्रकत्तव्यता | 
वासवत् । एकादशोतत्वं एतदडइधा विखष्टम् \ 
एवद् राचिप्रागचेस क्रान्तौ दिवाशेषाद मात्रस्य 
लत्पुष्यकालत्वादराविसुइत्ताह' सायं सब्ध्यो 
पासनं कायमेव ।*! ब्रह्मपुराणे । 
“नित्यं हइयोरयनयोनित्यं विषुवतोदयोः। 
चन्द्राकयो्भहशयोर्व्यतोपातेषु पर्व सु ॥ 
अहोरा्ोषितः खानं श्रा दानं तथा जपम् । 
यः करोति प्रसन्नातमा तस्य स्यादक्तयञ्च तत् ॥ 
अहोरात्रोषितः पूव्व दिने कतोपवाघः। एतत्- 
परमेवं । 

"अद रात्रे व्यतीते तु सक्रान्तिर्यददभंबेत् । 
पृब्वे' ब्रतादिकं क्यात् परेद्यः ख्ानदानयोः ॥ 

-इति भोमपराक्रमोयम् ॥ 
सखानदामयोरित्यव्र सप्तमोनिहंषात् परदिव- 
सोयद्ञानदानादिनिभित्तकं पू्व दिने उपवास 
सयमषूपः व्रतादिकं कुव्यादित्यधः। इति 
तिष्यादितच्छम् ॥*॥ अथ रविस क्रान्तिगणनम् 
“नवाष्टशक्रदोनेन शकाब्दाङ्न पूरिताः। 
भुव्वाणचन्द्रावेकाम्नो कुरामो वेदयुग्मके ॥ 

१।१५।२१।२१।२६॥ 

अरहग भनुपलादेस्तु ष्टा लब्धाङ्मिचिताः। 
दण्डात् खाम्नो येषु च २०।५० पलाद्ित्वा 

लतः पनः ॥ 
सप्तावथिष्टा वाराः स्यस्ततो दण्डादिकाः परे । 
मेषस क्रमणे भानोः सिदान्तस्फ् टसम््ताः ॥ 
भुजौ षड्षि रामाम्नो २।५६। ३२ । कालो 

जातिगजावनोौ । &। २२। १८ 
रामखन्द्रोऽग्नियुग्मश्च २।१।२२।तर्कोाऽङ् इङ- 

नवाशुभौ ॥६।२८।५८ ॥ 
इावङ्टम्बेदवाणा २।२९।५४। भस्धिर्वाणशरौ 

सुराः ।४।५५।२३। 
षर्षागवेदौ शू न्दू ६।४८।१०\ एकं येलसुबौ 

शराः ११।१७।५ ॥ 
डौ षड्ग्नो तथा काला २।३६।६। अब्धोरामाः 

शरावनो ।६।३।१५। 
पञ्ाम्नोषु तथा .सग्रा ५।५३।११। मेष- 

सक्रमवारतः। 

अह्र्योज्या हषादेस्तु वारायाः स क्रमे रवैः ॥* 
इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ 

सङ्क्रान्तिचक्र , करो, (स करान्त्या्क्रम् ।)नराणां| “भनया सड जाङृव्या मोदमानो ममान्नया । 
शुभाष्टम-न्नानाथनन्व्राङ्ितिनिराकारचक्रम् । 
यथा, 

“मूध्धि सष मुखे तोरि हदये पञ्च विन्यसेत् । 
वितयं इस्तपादेषु महाविषुवभक्रमात् ॥ 
मस्त के भूपतेः सौख्यं वदने पटुता खमे । 

२१६ 
सङ्गा 

वितयं करपादेषु पयोविषुवभक्रमास् ॥ 
मानं सूद सुखे चेवं हृदये सुखसम्भवः। 
दोः पदोदंक्षयोर्भोगिख सख बामयोः खभे॥* 

इति जलविषुवचक्रफलम् ॥ * ॥ 
“श्रोषें पञ्च सुखे बौोणि हस्थयोखच रयं वयम् । 
दि पञ्च शशो नाभौ गुदे च पादयो रसाः। 
उत्तरायणभाजन्न यं सखननच्ततरस्थितेः फलम् ॥ 

भोषेऽथलाभो वदने सुखानि 
दके करेङ्गे दये च सौख्यम् । 
नाभौ शमं वामकरेऽ्थनाशो 
गुद्धे भयं वामपदे प्रवासः ॥ 

इत्य त्तराय णचक्रफलम् ॥ # ॥ 

अष्टौ पाददयेऽप्यष्टौ दच्तिणायनभक्रमात् ॥ 
शोषं मानं मुखे विद्या दये वित्तसञ्चयः । 
प्रवासः स्यात् करे वामे भिक्तालाभञ् दक्षिशे। 
निष्फलं वामपादे च किद्िल्लाभश्च. दच्चिणि ॥* 

इति दक्तिणायनचक्रफलम् ॥ * ॥ 
“ऋक्ते संक्रसणं यत्र विष्णुपद्यां सुखे च तत् । 
चत्वारि दे वाहौ चोणि त्रौणि पददये ॥ 
चत्वारि वामवाद्ौ च दये पञ्च निदिं थेत्। 
अच्णोद यं दयं योज्यं सूद हौ चेककं 

गुदे ॥ 
रोगो भोगस्तथा यानं बन्धनं लाभ एव च। 
रेश्वग्ये राजपूजा च भ्रपदल्युरिति क्रमात् ॥ 

इति विष्णुपदो चक्रफलम् ॥ * ॥ 
*मुखे चैकं करे वेदाः पाद युग्मे दयं दयम् । 
क्रोडे वाणस्तथा वेदाः करे सव्येतरेऽपि च ॥ 
इयं इयं तथा नेते मस्तके चितयं तथा। 
इयश्ेव तथा गुद्धे षड़गोत्यां खमे खिते ॥ 
सुखे दुःखं करे लाभः पादयोश्वं मणं हदि । 
कान्ता स्यादन्धनं वामे इस्ते स्यात् खोयमे 

कणान् ॥ 

सश्प्ानं नेचयोखचव अपमानच्च मस्तके । 
शुद्धं चैव भवेच्मत्यः षड़शोतिफल्ुतिः ॥ 

इति षडशोतिचक्रफलम् ॥ * ॥ 
इति ज्यो तिस्तत्वम् ॥ 

सष्ामः, पुं, (सं + क्रम + घञ् । ) दुगसञ्चरः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सङ्कोदः,पु, (सं + क्किद् + घञ.) आदरीभावः। 
( यथा, इरिवंशे । ५३। 

इमं सलिलसंक्तदं विस्मरिष्यसि सागर ! ॥*) 

च, को, (सम्यक ख्यायतेऽतरेति । स+ ख्या + 
बाइलकात् कः! ) युम् । इत्यमरः ॥ (यथा, 
मोतायाम्। १। ४६ । 
एवमुक्राञ्जुनः संख्ये रधोपस्य उपाविशत् ॥* 

दये च धनाध्यक्तोऽरथप्रापिदं चिणे करे ॥ 
, वामकरे महदुःखं सुखं पाटे च दक्िणे । 
मखं वामपादे च कथितं विषुवत्फलम् ॥ 

इति महाविषुवचक्रम् ॥५॥ 
“वड़मू किं वदने पश्च चत्वारि हदये तथा । 

सह्ये, वि ॥ 
सङ्यता, स्रौ, सङ्कयत्वम् सष्ठेपयता । सष्य- 
शब्दात् भावे तप्रत्यथैन निष्यन्नम् ॥ 

, स्तनो, (स ख्यायतेऽनयेति । स + ख्या + 
भ्रङ.। टाए्। ) बुद्दिः इति राजनिर्घण्टः ॥ 

“शोषे तोणि सुखे बोखि दये पच्च इस्तयोः । 

सङ्गा 

विचारणा । इत्यमरः ॥ ( यथा, महाभारते 
2२। 93) 

“यो वेत्ति संख्यां निक्तो विधित्त- 

ख्टाखचिव्रः कितवोऽच्तलासु। 
सहामतियश्च जानाति दतं 
सवे सव्ये स्ते प्रक्रियासु॥") 

एकत्वादिः । इति मेदिनो ॥ ` सङ्ग पये, चि । 
यथा,- 
“विपणो विक्रयः स्वया: सङ्क ये छ्यादश विषु 
विशत्याद्याः सदैकल्वे सव्व; सगे यसङ्कययोः ॥ 
सह्ये हिब डत्वं स्तस्तासु चानवतैः स्ियः । 
पङ्क्ते: शतसहस्रादि क्रमादशगु शोत्तरम् ॥* 

इति चामरः ॥ 
रदश दश्रुतिपयन्तं अष्टादश यावत् एका- 

दिकाः संख्याशब्दाः संख्येये द्रव्ये वत्तन्ते । विषु 
लिङ्ग तैन संख्यासंख्येययोः सामानाधिकरण्येन 
हत्तिः । यथा एका शरौ एकः पटः एकं 
कुण्डम् । हि शब्दो श्रवधारणे संख्येयएव नतु 
संख्यायामित्यथः । तेन घटा दश इति साधुर्न 
चटानां `दथेति । किन्तु इ कयोदिंवचनेक- 
वचने इति सूते हं रकयोरिति निर्देशात् संख्या- 
मातेऽपि स्व इति भाव्यम्। घटानां 
पञ्च इत्यपि स्यादिति भूतिः वार्ताकुरेषा 
गुणसपयुक्ता इति वेद्यकम्। शअराङ्गशब्देन 
दशशब्दस्याव्ययोभावः। दशशब्दस्य विलि- 
त्वात् नपुंसकल्वपच्चे क्तौवांहं ति पचे भ्रः तेन 
श्रादशं श्रादगेति पाठः। विंथः। अष्टादश 
परा विंशत्यादयः सर्व्वा एव सख्याः संख्यायां 
संख्येये च नि त्यभमेकवचनान्ता भवन्ति यथा 
विंशति्भावः गवां विंशतिः। संख्या! इह 
संख्या संख्यान्तरं अन्यथा पूर्व्वेण विरोध 
स्यात् संख्या भरथः अभिधेयो यस्य स स ख्याथः 
तच स ख्यां विंशत्यादौ स ख्यायां संख्येये च 
सामानाधिकरश्यात् हिवचनवदहवचने भवतः 
यथा हइ विंशतौ गावः गवां वातिश्लो विंश- 
तयो मावः गवां वा एवं इं शते दश शतानो 
त्यादि । अयमभिप्रायः सद! विंशत्यादौनाम- 
नाहत्तिरेकेव विशतिरेकमेव शतमित्येवं स्यात् 
तदा पूर्वेण एकवचनान्ततेव यथोक्त विंशति- 
गावः गवां विशतिरिति। यदा विश्यव्यादे- 
राहत्तिर्विंशतिहयं थतदयमित्येवं स्यात् तदा 
अनेन दिवचनबडइवचनान्तता स्यात् यथोक्त 
.े विंशती तिखो विंशतयः। अतएव पर 
परिभाषन्ते विंशत्यादेरनाहत्तौ बहत्वं - 

` ऽप्येकवचनं इति एकशेषात् इं विंशतौ तिस्रो 
विंशतयः इत्यन्य ऽपि। स्वमतेऽपि व्रादयः 
ख ख्याशब्टाव्वान्ता इत्यक्त: टेर्लोप इति शत्र 

विंशतैस्तेूवाङाविति छिवव्जमेनेव एकवचनाः 
न्ततान्नापकात् कव्यानि इत्यनेन चाठत्तौ 
दित्वबडुत्वसष्भवाश्चायमर्योऽवगस्यः। ताद 
संख्यासु विंशताद्ा नवत्यन्त्याः स्ोलिङ्गा 
भिच्नलिङ्ग नापि सामानाधिक्षरण्े ख्य एव 



, 

नी 

यि 

संयान 
यथा विंशत्या परुषैः विंशतिः कुलानोति 
विंशतिः खुतिर्टाविंशतियावत् एवं विंशत् 
श्ुतिर्टाविंशद्यावत् एवं चलारिंशदादौ । 
पडङक्तिदंशसह्या तामारभ्य परार्बान्तं दश- 
गुणोत्तरं दशगुणाधिकं क्रमात् शतसहस्रादि 
भवति। क्रमादितिपदोपादानादयमथः एकं 
दशगुणितं पङ्क्षिरुच्यते । दशपड क्षयः शतम्! 
दशशतानि सहस्रम् । एवं दशगुणितं सदस 
मयुतम्। एवं लक्ननियुतादि ज्ञ यम्। तथा च। 
ब्रह्माण्डपुराणम् । 
एकं दश शतच्धेव सहस्रमयुतं तथा । 
लच्च्च नियुतच्चेव कोटिरवुदमेव च ॥ 
उन्दः खर्वो निखव्वं च शहपञ्मौ च सागरः । 
श्रन््यं मध्यं पराञ्च दशया यथाक्रमम् ॥ 
शतं तालव्यशकारम्। सदस दिदन्यसका- 
रम् ।“ इति भरतः ॥* न्यायमते अस्या 
गणनव्यवहारे. कारणत्वम् । एकत्वं नित्य- 
वस्तुनि नित्यम् \ अन्यतर अनित्यम् । दित्वादि- 
परां पञन्तं अधेच्तावु् व्नायते । एवं अपेक्ता. 
बुदिनाशे तेषां नाशः । पर्व्यापिसम्बन्धेन अने- 
काखये तिष्ठन्ति । यथा,- 
“गणनव्यवडारे तु हेतुः संख्या विधौयते । 
नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ॥ 
दित्वादयः परार्दान्ता अ्रपेक्ता बदिजा मताः । 
अनेकाश्चयपर्व्याप्रा एते तु परिकौर्तिताः ॥ 
अरपेत्तावदिनाशाच तेषां नाशो निरूपितः । 
अनेकं कत्ववदहिया सापेच्चा बदिरुच्यते ॥ 

इति भ.षापरिच्छद् :॥£॥ 
अप्रिच। 

ओमैेय उवाच । 
<परादसंख्यां भगवन् ! ममाचक्त यया तु सः। 
दिगुणोक्घतया ज्ञ यः प्राक्त: प्रतिसञ्चरः ॥ 

ओोपराशर उवाच । 
स्थानात् खानं दशगु णमेकस्माट्गु ष्यते ददिज । 
लतोऽष्टादशमे भागी परादंमभिधोयते ॥ 
पराददितयं यत्तु प्राक्लतः प्रलयो दिजः । 
तदटाव्यक्तेऽखिलं व्यक्तं सदेतौ लयमेति वे ॥ 

इति विष्णुपुराणे ६ भ्रशे ३ भध्यायः॥ 
सङ्प्रातं, चि, (सं + ख्या + क्तः । ) कतसङ्कयम् 1 
तत्पर्व्वायः.। गणितम् २। इत्यमरः ॥ (यथा, 
भागवते । £ । १४1 २। 
“रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः । 
तेषां ये केचनेहन्ते खेयो वे मनुजादयः ॥") 

सहयानं, क्तौ, ( स + ख्या + च्ुट् । ) ष्या । 
स पृव्व ख्याधातोरनङ्प्रत्ययेन निष्यनत्रम् ॥(यथा, 
मनुः । ८। ४००। 
“मिष्यावादौ च संख्याने दप्योऽष्टगुणमत्ययम्॥ 
प्रकाशः यधा, भागवते ५। १७। १७॥। 
ॐ नमो भमवते महापुरुषाय सव्वं गुणसंख्या- 
नायानन्तायाव्यक्ञाय नम इति ॥ 
““खव्वं षां गुणानां स ख्यानं प्रकाभ्ो यस्मात् ।* 
इति तत्र ओओधरखरामौ ॥ ) 
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२१७ 
सङ्गतं 

मस्य वः।) परण्डितः। इत्यमरः ॥ ( यथा, 

काशौखण्डे । ८२ । ८ । 
“रणाङ्गणे कतान्ताभः सह्यावांख सदोजिरे॥") 
सहयायुक्ते, वि । इति मेदिनो ॥ 

सह्यं यं, ति, (सव्यातं योग्यमिति । स +ख्या + 

यत् । ) सह्यायोग्यम् । तत्पर्य्यायः । गणेयम् र 
गणनोयम् ३ । इति जटाधरः ॥ गण्यम् ४ । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, साहित्यदपखे । ४ ! 
२५५। 
“एकोऽपि मेदोऽनन्तत्वात् सद्यं यस्तस्य नैव 

यत् ॥*) 
सङ्गः, प, (सच््नसङ्गे+ घञ् । ) मेलनम् । तत्य- 
यायः! मेलकः २ सङ्गमः २। इत्यमरः ॥ 
(यथा, देवौभागवते । १। २० ।६७। 
“अम्बिका च यदा स्रातानारौ ऋतुमती तदा 
सङ्गः प्राप्य सुनैः पुचमस्लतान्धं महावलम् ॥*) 
रागः। यथा । “रागसङ्गौ तु खघ ता ।” इति 
विकार्डशेषः ॥ ( यथा, कुमारे । १। २७) 

“अनन्तयुष्यस्य मधो चते 
दिरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥*४॥) 

सङ्दोषो यथा,-- ` 
“सख मे समाधिच्जलवासभित्र- 
मद्यस्य सङ्गात् सहसेव नृष्टः। 
परिग्रहः सङ्क्षतो ममायं 
परिग्रहोल्याश्च महाविवित्साः ॥" 

इति विष्णुपुराणे भरंशे२ अध्यायः॥ 
अन्यच्च । 
“अहोऽस्य दारस योगः कथं तमू रेतसः । 
दृष्टा तयोश्च शृङ्गारं मुनिः कामो बभूष इ। 
जितेन्द्रियेऽखतां सङ्गात् दोषः सांसगिको 

भवेत् ॥” 
इति ब्रह्मवैवर्ते यो कछष्णजन् खण्डे २ रश्रध्यायः 
अपिच) 
“श्रसतां सङ्कटोषेण को न याति पराभवम् । 
विदशेवन्दितो वद्किभंस्मना सहितो यथा ॥” 

इति चाणक्वम् ॥ 
किच्च) 
“यच यत्र सितो जोवस्तमोयोगेन लव्जते। 
उपदहासाय किं न स्यादसत्सङ्गो मनोषिणाम् ॥ 

इति ज्योतिस्त त्वम् ॥ 
सङ्गणिका,स््न, अप्रतिरूपकथा । इति विकाण्ड- 
ओषः ॥ 

सङ्गतं, क्ती, (सं + गम् ¬. क्तः । ) सौहाहम् 
इति हेमचन्द्रः ॥ यथा, कुमारे! ५। २९ । 

“यतः सतां सत्रतगाति ! सङ्गतं 
मनोषिभिः साप्तपदोनसुच्यते ॥*) 

युक्तियुक्तवाक्यम् । इति भरतः ॥ तत्पर्य्यायः । 
इदयङ्गमम् २ ॥ इत्यमरः । १।६।१८॥ (मौय- 
वंशोयद्ेपतिविशेषे, पं । यथा, भागवते । १२। 
१।१२।) 

“सुयशा भविता तख सङ्तः सुयशः सुतः ॥* ) 

सङ्करः 
सडावान्, षं, (संख्या बदिरसत्यस्येति । मतुप । 5 श्रो, (सं + गम + क्तिन् । ) सङ्गमः। 

ज्ञानम् । इति मेदिनो ॥ न्यायमते । भरानन्त- 
ययाभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकन्नानविषयो 
दमधेः। सा च षोढ़ा प्रसङ्गः १। सङ्गतितवे 
सति उपोहातादिभिन्नः । यथा सामान्यलच्त- 
शायां प्रसङ्गखङ्गतिः । उपोद्वोतः २। निर्हि 
षोपपादकलत्वम् । यथा परामभप्रवत्तकन्चाने च 
उपोद्ातसङ्गतिः ! हेतुता २। यथा । प्रत्य्- 
प्रमाणे हेतुतासङ्गतिः । अवसरः ४। अनन्तर 
वक्तव्यत्वम् । यथा । उपमाने अवसर सङ्गतिः! 
निर्व्वाइकम्५। कारणतानिनिर्व्वाहकं कात्वम् 
यथा । भ्रनुमाने कायतासङ्गतिः । एककाय- 
त्वम् ६ । एकक कारित्वम् । यथा ₹हेलवाभासे 
एककायकारित्वसङ्गतिः। इति भ्रनुमितिष्रन्धे 
जगदौशतर्कालङ्गारः ॥ (मेलनम् । यथा, मोड- 
मुद्रे । &। 

““त्शमिह सज्जनसङ्गतिरेका 
भवति भवार्णवतरणे नौका ॥” 

युक्तिः । यथा,- 
“त्वमद्य भव नो राजा राजपु महायशः । 
सङ्गत्या नापराघ्नोति राज्यमेतदनायकम् ॥* 

इति रामायणे । २।७९ । ३ ॥) 
सङ्गमः, पं, क्ती, ( स +- गम +- ““ग्रहठटनि्ि- 
गमश्च ।* २३।३।५८। इति अ्रप्। ) सङ्ः। 
इत्यमरः ॥ (यथा, सादहदित्यदपणे । 
““सङ्गमविर इवि कल्ये वरमिह विरहो न 

सङ्मस्तस्याः । 
सङ्गमे सेव तथेका तिभुवनमपि तन्मयं 

[विरहे ॥*) 
नदयादिभेलकः। इति पु नपु'सकलिङ्गस ग्रच- 
टैकायां मरतः ॥ सलोप सोगश्धिथनोभावः। स 
विविधः। प्रथमः १। मध्यमः २1 उत्तमः २। 

यथा, 
%चिविधं तत्माख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् । ` 
अदेशकालभाषाभि्निंज्जने च परस्याः । 
कटान्तावैक्तणं इास्यं प्रथमं साहस स्मतम् ॥१ 
प्र रणं गन्धमाल्यानां धपभूषणवाससाम् । 
प्रलोभनच्चात्रपानेगमयध्यमं साहस स्मृतम् ॥२॥ 
सहासन विविक्तेषु परस्मरसमाश्यः। 
केशाकेशि ग्रहं व सम्यक्स ग्रहणं सप, तम् ॥*२॥ 

इति मितात्तरा्टतव्यासषचनम् # 

सङ्गरं, की, (स गोते इति । स' + गू + शप् !) 
शमोढच्चफलम् । इति मेदिनो ॥ 

सङ्गरः, पु' (स टणन्ति शब्दायन्ते वोरा यत्र । 
स + गृशब्दे +अप् । ) गुदम् । (यथा, केथा- 
सरिव्छागरे। ३१।९२। 
सङ्कटे हि परौच्छन्ते प्राज्ञाः शूरा सङ्गरे ॥*) 

श्रापत्। अरद्गोकारः। (यथा, रघुः । ५१२६ । 
“तथेति तस्या वितथं प्रतोतः 
प्रत्यग्रङोत् सङ्गरमग्रजका ॥*) 

सवित् । -श्त्यमरः॥ क्रियाकारः । विषम् । 
इति मेदिनी ॥ 



सङ्कौतं 
सङ्गवः, पु, (सङ्गताः मावो दोहनाथे यव । | 
त्तिपातनात् साधः ।) प्रातःकालात् परं सुतैः 
बयम् । यथा,-- 
प्रातःकालो मुहत्तांखनौन् सङ्गवस्तावदेव तु । 
मध्याङच्िमुदत्तः स्यादपराद्कस्ततः परम् । 
सायाङ स््िपुहधततः स्याच्छाइ' तत्र न कारयेत्॥ 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
(यथा, ऋग्वेदे । ६ । ७६ । ३। 

“उतायातं सङ्गे प्रातरङ्को 
मध्यन्दिन उदिता सस्य ॥” 

“अङ्को दधा वेधा पञ्चदशेति खमाना विभागाः 
सन्ति इड पञ्चधा विभाग भ्रात्तः उतापिचायातं 
अगच्छतं कदा सङ्खवे सङ्गवकाले । सङ्गच्छन्ते 
गावो दोहनभूमिं यस्मिन् काले स॒ सङ्गवः । 
रात्रापरकाले हि गावो वने डिमदढणानि 
भक्तयित्वा पुनर्दोहाय सङ्कवे प्रतिनिवर्तन्ते ॥” 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

सङ्गो, [न्] वि, (सङ्गोऽस्यास्तोति । इनिः ) 
सङ्गविशिष्टः। यथा,- 

“भरासत्युतो नं व मनोरथाना- 
मन्तोऽस्ति विन्नातमिदं मयाद्य) 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं 
न जायते वे परमाधसङ्गिः ॥” 
ति विष्णुपुराणे ४ रेरे भ्रष्यायः॥ 

सल्लेतं, क्तौ, (स +गे+ क्तः) प्रें्तणाथेकत्य- 
गौतवाद्यम् । यथा, हेमचन्द्रः 
““गोतवाद्यन्रत्यव्रयं नाच्छ तौयतिकञ्च तत् । 
सङ्गगेतं प्र्षणार्थेऽस्मिन् शास्त्रोक्त नाख- 

धभ्िका॥” 
न्टत्यमौतवाद्यस्य शास्त्रम्। तत्त सोमेश्वरभरत 
इनूमत्कल्िनाधथमतभेदात् चतुव्विधम्। भ्रधुना 
नमन्तं प्रचलितम् । तस्य श्रध्यायाः सप्त । 
खराध्यायः १ रागाध्यायः २ तालाध्यायः र 
नत्याध्वायः ४ भावाध्यायः ५ कोकाध्यायः & 
इस्ताध्यायखच ७ । इति सङ्गोतशास््रम् ॥ # ॥ 
सङ्गोतावसाने ताम्बलदानप्रमाणं यधा, 

1 

“ता वाखुदेवोऽप्यनुरक्तचित्त । महोद्योगः । इति नानाथरब्न- 
सत्य गोताभिनयेरुदारैः। माला 
नरेन्द्रसूनो परितोषितिन सङ्गहणो, स्तनो, ( सञ्चिता ग्रहणो । ) ग्रइशो- 
ताम्बलयोगीन वराष्छरोभिः॥ 
तदागताभिनवरादृतास्तु 

कणं पया मानमयास्तथेव । 
फलानि गन्धोत्तमवन्ति वौरा- 
स्छालिक्धगान्धव्वेमयाद्ृतच्च ॥ 
ऊष्णं च्छया च चिदिवान्रदेव 
अनुग्रहाय भूवि मानुषाणाम् । 
ख्ितञ्च रम्यं हरितेजसेव 
प्रयोजयामास स रौक्मिणेयः, 
छालिक्यगान्धव्वसुदारवबदि 
स्तेनं व ताम्बलमथ प्रयुक्तम् ॥ 

इति इरिवंये भानुमतोहरणे जलक्रौ इडायाम् 
१४८ भ्रध्यायः ॥ 

*सहुपः, पुं, (स +गु+क्तः। ) बुदमेदः। इति 

, | रोगः । तस्य निद।नादि ग्रहणोशब्दे द्रष्टव्यम्। 

२१८ 

सङ्गह 

३। ३। <५। इति क्तिन् । ) भ्रालापः। इति 
हलायुधः ॥ सङ्गगौतश्च ॥ 

सङ्गोणे, वि, (सं+गृ+क्ञः। ) शङ्गोछतम्। 
इत्यमरः ॥ 

डम चन्द्रः ॥ सङ्गोपनाशये, वि॥ 
सद्कःदः, वि, (ख + गुह+क्षः।) लेखादिना 
खतः । इति भरतः ॥ रेखादिना पुच्नाक्रत- 
धान्धादिः। इति नोलकण्ठः ॥ तत्पर्य्यायः । 
खङ्कलितः २ इत्यमरः ॥ 

सङ्गोपनं, ज्ञौ, (स + गुप + च्युट् ।) सम्यकप्रका, 
रेण ` गोपनम् । स पूव्वगुपधातोरनटैप्रत्ययेन 
निष्यन्नम् ॥ 

इः, प, (स + ग्रह + रप् | ) समाद्ृतिः। 
इत्यमरः ॥ (यथा, रघुः। १७ ६० । 
*“कोशेनाखयणोयत्वमिति तस्यार्थ॑स ग्रहः । 
अम्बुगर्भो हि जोमतञ्चातकंरभिनन्यते ॥*) 
“स चेपेण ग्द्यन्ते न नास्थाने विप्रकोणा अर्था 
बध्यन्ते ऽनेन स ग्रहः । संपूव्वात् ग्रह भ्रादाने- 
ल् । 
“विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानों सूव्रभाष्थयोः । 
निबन्धाय: समासेन स ग्रह तं वदुबुधा 

इति ॥ 
इतस्तत अाकछलष्य एकत्र निबन्धनं स ग्रहः । इति 
कल्पतसप्रशतयः ।” इत्यमरटोकावां भरतः ॥ 
नानाग्रन्सया भरथः स च्ट्यन्ते -एकखानखाः 
क्रियन्ते इति स ग्रहो ग्रन्यविशेषः। इति 
ख।इविवेकटो कायां योल्ष्ण तर्कालङ्कार: ॥१॥ 
(यथा, इरिवंशे । ८८ । ७ । 
चतुष्यादं धलुब्वं दं शास््रग्रामं ससद्गहम् । ` 

श्रचिरेणव कालेन गुरस्तावभ्यशिच्तयत् ॥*) 
बत् । उत्तुङ्ग; । ग्रहणम् । (यथ, रघुः ।१।६६। 
“ननं मत्तः परं वंश्याः पिण्ड विच्छ ददशिनः। 
न प्रकामभुजः खाद खधास ग्रहतत्पराः ॥“} 

सचेपः। इति मेदिनो ॥ सुष्टिः। इति विश्वः ॥ 

अथ सामान्यग्रहणोरोगस्य चिकित्सा माइ । 
“ग्रहणोमाधितं रोगमजोणेवदु पाचरेत् । 
लङ्खनेर्दीपनोयैच मन्दातौसारभेषलैः ॥ 
दोषं सामं निरामच्च विद्याद व्रातिसारवत् । 
अतिष्चारोक्त विधिना तस्यामञ्च विपाचयेत् ॥ 
पेयादि पटु लघृन्रं पञ्चकोलादिभियुतम् । 
दौोपनानि च तक्रञ्च ग्रहण्यां योजयेडिषक् ॥ 
कपिल्विखवचाङ्गेरोतक्रदाडिमसाधिता। 
यवागूः पाचयत्यामं सक्लत् स वर्तयत्वपि ॥" 
स वत्तद्ति घनोकरोति ॥* ॥ भ्रौषधान्धाइ । 
“जातोफललवद्गेलापतरत्वङ नागकेशरः । 
कपरं चन्दनन्तिखखत्वकच्ोरतमगरामलैः 

सङ्गह 

सङ्गतिः, खौ,(सं +. गे + “खागापापचो भावे" तालो सपिष्यलोपध्यास्थयलजोरकचिव्रकेः । 
शणठौ विडङ्गम रि चेः समभागैविचणितेः ॥ 

। यावन्त्येतानि सर्व्वाणि दद्या इङ्काञ्च तावतोम् । 
सब्वेचणसमानां शा प्रदेया शुभ्चशकरा 

कषमाव्रमिदं खादेन्मधुनाङ्गावितं जनः। 
नाशयेद् ग्रहणं कास चयं श्लासमरोचकम् ॥ 

इति ज्ञातोफलादिचृणंम् ॥*॥ 
चिवकं पिष्यलोमूलं क्षारौ लवशपञ्चकम् । 

ग्योषं हिङ्गजमोदाञ्च चव्यं चं कच्च चयेत ॥ 
वटिका मातुलुङ्गस्य रसं व्वा दाडिमस्य वा । 
क्ता विपाचयत्वासं प्रदोपयति चानलम् ॥ 
च्षारौ खव्निकायवन्तारौ । लवणपञ्चकमिति । 
स न्धवं रुचकञ्चव विड सामुद्विकं गडमिति । 
व्योषं रलो पिष्यलोमरि चानि । भ्रजमोदाव् 
यवानिका । मातुलुङ्गं बोजपूरकम्। चित्र 
कादिवटिका ॥*॥ 
“चोफलगलादुकरको नागरवरयेन भिचितः 

सगुडः । 
ग्रहणोमदमत्युग्रं तक्रभुजा शोलितो जयति ॥* 

दु: विल्वस्यामं फलम्। गुड्स्यावर 
भागदइयम् । विल्वकल्कः ॥ *॥ 
“चतुष्यलं सुधाकाण्डं विफलं लवण यम् । 
वार्ताकोः कुडवञ्चाकम्पूला दिखे तथानलात् ॥ 
दग्धद्रवैख वार्ताकोगुटिका भोजनोत्तरम् । 
भुक्ताभुक्तं पचत्थाशु नाशयेद् ग्रहणोगदम् । 
कास श्वासं तथाशोंसि विस्चोच्च हदामयम्" 

इति वात्ताकुगुटिका ॥*॥ 
मुस्तकातिविषाविलकौटजं खच्मचुणिंतम् 
मधना च समालो ग्रहणीं सव्व जान्त्यजेत् ॥ 
कौटजं इन्द्रयव: । ०५०. ५५॥ 
“श्वेतो वा यदिवा रक्त ग्रइणोगदः 
गुडं नाधिकस्जञे न भक्ितेनाश नश्यति ॥ 
सन्नः राल इति लोकै । सजंरसचेणम् ॥ * ॥ 
““विल्वाब्दशक्रयवबालकमोचसिच- 
माजं पयः पिबति यो दिवसव्रयैण । 
सोऽतिप्रहदचिरजं ग्र हणोविकारं 
सामं सशोणितमसाध्यमपि ्िणोति॥ 

मोचो मोचरसः । चिति न्ति । 
“प्रवरे त्वामलकोरसस्य 
शस्य दत्वा तुलां गुडस्य । 
चुर्णो्षतेगृं न्थितजौरचव्य- 
व्योषेभकङूष्णावुषाजमोदः 
विडङ्गसिन्ुविफलायवानौ 
पाठाग्निधान्यं ख पलप्रमाणः। 
दश्वा वरष्ठचरु्णपलानि चाष्टा- 
वटौ च तैलस्य पचेद्यथावत् ॥ 



संग्राम 
, स्लोणान्तु बन््यामवनायनः ख्यात् 
कल्याशको नाम गुडः प्रसिदः | 

लेले मनाक् विठत् शष्ट विगन्धिपलं पलम्। 
सिद निधेयमव ब गुड़ कल्यापूष्वके ॥ 

इति कल्याणकगुडः ॥५॥ 
“पिष्यलौ पिष्यलोमू लं चब्यकं गजपिष्यलो । 

` धान्यकञ्च विडङ्गा।न यवानो मरिचानि च॥ 
त्रिकला चाजमोदा च नलिनो जोरकस्तथा। 
सैन्धवं रौमकं चापि सामुद्र रुचकं विडम् ॥ 
अराम्बधञ्च त्वक् पत्र सुच्छला चोपकुञ्चिका । 
शरो शक्रयवा चेव प्रत्येकं कषंसम्िता ॥ 
खदोकाथाः पलान्यत्र चत्वारि कथितानि हि। 
विहतायाः पलान्यष्टौ गुडस्यार्ईतुला तथा ॥ 
तिलतेलपलान्यष्टौ चामलक्ा रसस्य तु । 
प्रखज्रयमिदं सव्य शने हमग्निना पचेत् ॥ 
उड्म्बरं चाभलक वादरं वा यथाफलम् । 

- तावश्माव्रमिदं खादेडक्तयेदा यथानलम् ॥ 
निखिलान् ग्रहणोरोगान् प्रमेडां खे कविंश्यतिम्। 
उरोघातं प्रतिश्यायं दौब सथं वङ्कि संचयम् ॥ 
ज्वरानपि इरेत् सर्व्वान् कुयात् कान्ति मतिं 

स्रम् । 
पिचुपाठान्वयादन्ति रक्तपित्तञ्च चिद् ग्रहम् ॥ 
धातुच्चौणो वयच्चौणः स्नोषु चोणः चयो च यः। 
तेभ्यो हितञ्च बन्याये महाकल्याणको गुडः ॥” [सङ्गो [न् पु, (संगटद्वाति मलमिति। सं+ ग्रह 

इति मडाकस्याणकगु डः ॥५॥ 
कुभाण्डानां सुपक्रानां श्ि्रानां लि 
सर्पिःपरस्थे पलशतं ताख्रपात्रे शनेः पचेत् ॥ 
पिष्यलो पिष्यलोमूलं चिव्रकं गजपिष्पलो । 
धान्यकानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च॥ 
जिफला चाजमोदा च कलिङ्गाजाजिसेन्धवम्। 
एककस्य पलं चकं तिहठतोऽ पलानि च ॥ 
तेलस्य च पलान्यष्टौ गुडात् पञ्चाशदेव तु । 
अ्रामलक्या रसस्याव्र प्रखत्रयमुदो रितम् ॥ 
तावत् पाक प्र्घ्व्वीत खदुना वद्धिना भिषक्। 
यावत् दर्न्वप्रलेपः स्यात् तदैनमवतारयेत् ॥ 
भरोड्भ्बरं चामलकं वादरं वा ययाफलम् । 
तावन्प्रात्रमिद खादेद्गचयेदा यथानलम् ॥ 
अनेनेव विधानेन प्रयुक्ञ्च दिनं दिने । 
निडन्ति ग्रहणोरोगान् कुष्ठान्यर्भोभगन्दरान्॥ 
ज्व ए्मानाहद्ृदोगगुल्यो दर विश चिकाः । 
कामलां पाख्डरोगच् ; ॥ 
वातभोणितवोसपंद दुपचडलोम कान्! 

वातपित्तकफान् सर्व्वान् दुष्टान् शान् सम 
व्याधिच्तोणा वय-क्ोणा स््रोषु सौणाख ये नराः। 
तैभ्बो हितो गुड़ोऽयं स्यात् बन्ध्यानामपि पुच्चदः। 
ष्णो वस्यो बंहणख्च वयसः खापनः परः ॥ 

इति कुाण्डकल्याणगुड़ः ॥१॥ 
अतोसाराधिकारलिखितं विल्व तेलच्चाव्र 
हितम्) इति ग्रहणोरोगाधिकारः। इति 
भावप्रकाशः, 

सङ्काम,ङ्जत् क युद इति कविकल्यटुम्ः॥ 

;, पं, (सं + इन + “संघोद्घौ गणप्रशंसयोः 
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अससंग्राखत् । ङ, संग्रामयते! ङ, संग्रामयति 
संग्रामयते । जितेवोभयपदसिद्ौ ङित्करणं 
भफलवत्कत्तेरि भ्रालनेपदाथेम् । एवं सब्ब । 
किन्तु अयमालनेपदोति प्राञ्चः कदाचित् 
परस्मेपदार्थो अकारः । इति दुर्गादासः ॥ 

युद्धम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, मनुः । ७ । ८७.। 
“न निवर्तेत संग्रामात् न्च धम्ममनुस्मरन्॥”) 

भपटः, प, ( सङ्गमस्य पटहः । ) रण- 
वाद्यम् । यथा, विकाण्डशेषे । 
रणतूब्धन्तु संग्रामपटदहोऽभयडिष्डिमः । 

सङ्गाः, पुः (संग्र हणमिति । सं + ग्रह + “समि 
मुष्टौ ।* २। ३। ३६ । इति घञ् ।) फलकस्य 
सुटि: । फलकग्रहणस्थानमिति यावत् । | 
बन्धनक्रिया  तत्पथ्थायः। सुष्टिबन्धःरे। दं 
सुटिबन्धनक्रियायाम्। सुषटेब॑न्धोऽङ्गलिविन्यासो 
सुष्टिवन्धः । सुष्टिना बन्धो दड्ग्रइण' संग्राह 
इत्यपरे । सुषटयामेव संग्रह इत्यन्ये । सुषिः 
स्याञ्च संग्रह इति वोपालितः । -संपूव्वग्रहे- 
घञ् संग्राहः ! इत्यमरभरतौ ॥ ( वथा, मडा- 
भारते । ५।१५४।२०। 

“पदातिनो नरास्तत्र बभूवुहेमम!लिनः ॥*) 

+ शिनिः ।) कुटजहन्तः । इति राजनिघर्टः॥ 
(मलसन्धारके, वि । यथा, सुशुते! १।४५। 
““दोपनं लघु संग्राहि खासकाशास्लपित्तनुत् ॥ 
संग्राहक, वि । यथा, कामन्द्कोये । ४।१०। 
“प्रख्यातवंशमक्र रं लोकसंग्राहिणं चिम्! 
कुर्व्वीतामदहिताकाङ्न परिवार ' महो पतिः॥*) 

३।३।८६। इति भ्रप् दिलोपो घत्वच्च निपा- 
त्यते । ) सम्ूहः1 इत्यमरः ॥ सजातोयानां 
विजातोयानाच्च जन्तनां न्दे सङ्गसार्थौ 
स्याताम् । यथा भिन्ुसङ्धः बणिक्खाथः। संड- 
न्यते परिच्छिद्यतेऽनेनेति सङ्घः । सपूर्वात् इन- 
धातोर्नाग्नोति डः निपात्नात् इस्य घः । इति 
भरतः ॥ (चथा, महाभारते । १।१२०।१। 
तत्रापि तपसि ओष्ठं वत्तमानः स वौखवान्। 

सिचचचारणसद्कानां बभूव प्रिथदशंनः ॥*) 
घद्कचारो, [न्] पृ, ( सदन चरतोति। चर + 
णिनिः।) मत्स्यः । इति हेमचन्द्रः ॥ बडभिः 
सडमाभिनि, चि ॥ ( यथा महाभारते । € । 
११।१९ । 
ततस्तद् युदमलत्यग्रमभवत् सङ्चारिणाम् ॥*) 

सङ्गलोवो, [न्] पु, (सद्धेन जोवतौति । जोव + 
रिनिः।) ब्रातोनः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

सङ्घट्टः, ,(सं + घट + घञ ।)भन्धोन्धविमदंनम्। 
यधा, 
नेवान्यव्र मदान्धसिन्धरघटासङ्कटधण्टार णत्- 

कारव्रस्तसमस्तवेरिवनितालब्धस्तुतिभेपतिः 
(भ्रदन्त चुरा०-्रात०-उभ°.च-भ्रक ० सेट्।) 

सङ्गात: 
गठनम् । यथा,- 
खदाइरणसङ्कट्प्रतिष्टाद्ानमेव च। 

सखपनं पूजनञ्च व विसव्लंनमतः परम् ॥* 
इति तिष्यादितत्लम् ॥ 

चक्रविशेषश्च ॥ 
› पुं, ( सङ्गाम + णिच् + भावे घञ्! ) [सङ्कट्टचक्र , क्र, (संघट् एव चक्रम् ।) युहविचा- 

राथनश्चताङ्कितचक्रविशेषः । यथा, 
“अखिन्धादि लिखेश्क्र सप्तविंशतितारकः। 
विकोशं नवभिव्वे'धः कत्तव्यस्तिव्धगाकतिः ॥ 
अश्िनोरेवतौ वेधो अश्िनोज्ये्टयोस्तथा । 
मघापुष्णोः सपं पि्ोरस्चेषामूलयोस्तथा ॥ 
च्येष्टास्ूलकयोव्व धो भवेत् सङ्टटचक्रके । 
एवं सङ्गद्चक्र च कार्या ऋक्तगता ग्रहाः ॥ 
भूपनामक्तं सदं युद्ध' भवति नान्यथा । 
नि््बं धे सौम्यवेधे च युह' नास्ति.रणेशयोः ॥ 
कर रवेधे भवेद्यद तत्काले घोरदारुणम् । 
युहाकाङ्खे भवेद्राजा यस्य भं क्र रवैधितम् ॥ 
गुदं षो भवेत् सौम्ये च वैधविवल्निते। 
सौम्यक्र रविभागीन मित्राभिवक्रमेण च । 
वक्रातिचारगल्या च गुदमतरास्ति नास्ति च ॥” 

इति खरोदये सङ्कटकालानलचक्रम् ॥ 
सुसं ग्राहाः सुसम्पत्राः हेमभार्डपरिच्छदाः।”सङ्ग्टन, ज्ञी, सनौ, (सं + घट + ल्यट् । स्तिया 

युच् । ) मेलनम् । गठटनम् । घटना । इति 

केचित् ॥ ( यथा, सादहित्यदपखे । ९ 1 ६२४६ । 
पदसंघटना रोतिरङ्गसं खा विशेषवत् । 
उपकर रसाटौनां खा पुनः स्याचतुव्विधा॥ 
= स्तनो, (संघहते इति । सं + घट्ट + अच् + 

टाप् ।) चता । इति शब्द्चन्दिका 1 
सङ्खतलः, यु , (सङ्के संहते तले यत्र ।) भिलित- 
प्रतलदइयम् । इत्यमरः ॥ योड हात इति भाषा॥ 

"सङ्गपुष्यो, श्लो, ( संद्ानि पुष्पाणि यस्याः ! ) 
धातक । इति राजनिघण्टः ॥ 
६ , प, ( सं + ष + घञ् । ) सङ्कषणम् । 
(यथा, महाभारते । १।१८।२३। 
तेषां सङ्कषेजश्चाग्निरचिंभिः प्रज्वलन् मुहः । 

भोलाबभ्वमाहणोत् मन्दरं गरिम्॥*) 
स्पा । (यथा, महाभारते । ९ । ७६। ५। 
“सुराणामसुराणाश्च समजायत वै मिथः । 
रेष्वथयं प्रति संघर्षं लोक्य सचराचरे ॥") 
संरुपंः। इति शब्दरब्रावलौ ॥ 

स्तनो, (संचाटयतीति । सं+घट-+ 
रिच् + गुल् । , टापि भरत इत्वम् ।) युम्भम्। 
कुटनो। जलकण्टकम् । इति मेदिनो ॥ 
घ्राणम्। इति विश्वः ॥ 

सद्धातः, पु, ( सं + इन + घञ् । ) समूहः । 
(वथा, कुमारे । ५।५५। 

“न जातु बाला लमतै स्म निवतिं 
तुषारसङ्ात शिलातललेष्वपि ॥*) 

नरकमेदः। इत्यमरः ॥ इननम्। इति मेदिनो । - 
(निविडसंयोगः । यथा, कुमारे । २।११। 
“द्रवः सङ्गातकठिनः स्थुलः सृच्छो लघुगुखः । 

इति व्रा किङ्तमङ्ा ट कस्त] चम् ॥ व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्य ते विभूतिषु ॥) 



सचिदा 
कफः। इति राजनिधंण्टः ॥ 
विशेषः । इति केचित् ॥ 

सङ्गातपत्रिका, स््लनो, ( सङ्ातयुक्तानि पत्राणि 
यस्याः! कापि भ्रत इत्वम् ।) शतपुष्या । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सङ्कपितं,) चि, सम्यग्चोषणाश्रयः॥ संपूव्व - 
सङ्कट, | घुषधातोः कप्रत्यये क्ते वा रुषा 
महषत्वरसंघुषास्वन इत्यनेन विकल्पेन इमा 
निष्यन्नम् । इति मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ (यथा, 
म हानि्व्बाणतन्ते । १। ४। 
“"मत्तकोकिलसन्दोहमंषुष्टविपिनान्तरे ॥*) 

सचिः, सलौ, ( सच समवाये + “सव्व धातुभ्य 
इन् ।” उणा० ४ । ११७1 इति इन् ।) शचौ । 
इत्यमरटोकायां रामाखमः ॥ 

मचिज्ञकः, ति, क्िच्रचन्ञुः। इति शब्द्रलावलो॥ 
सचिवः, पु, (सच समवाये + इन् । तथा सन् 
बातौति। वा+कः।) मन्त्रौ । सहायः। 
इत्यमरः ॥ ( यथा, देवौभागवते । २।९।४२। 
“इत्युक्ता सचिवान् राजञा कल्ययितवा सुरक्त- 

कान् । 
कारयित्वा प्रासादं सप्तभरूमिकमुत्तमम् । 
असुरो होत्तरासूनुः सचिवे: सद तत्ृच्तणम् ॥*) 
कष्ण धत्तरकः । इति राजनिघण्टः ॥ 

सचिवामयः, पु, (सबिवानामामयः ।) विसपः। 
इति राजनिघेष्टः ॥ 

मचो, स्तो, ( सचि +कदिकारादिति ष्) 
शचौ । इन्द्राणो । शचते श्यक्त व्यक्ति शचौ 
गच ङ वाति तालव्यादिः (नाख्नोति इः 
याच्छोणादौति पचै ईपि शचौ । कौशिकौ च 
गचौ कोशातकौति वर्णादेशमालायां तालव्य- 
गेषु पव्धते। सच दन्तयादिश्च तत्र सचते 
अाप्याययति इन्द्रमिति ष च ङ सेचने पूव्व वत 
इः ईप च। इत्यमरटौकायां भरतः ॥ सचि 
अचोति भरतदिरूपकोषञ्च ॥ 

सचोनन्दनः, पु, (सच्या नन्दनः ।) शचोसुतः। 
स च जयन्तः । चेतन्यदेवः। यथा, 

शाके सुनिव्योमगुगेन्दुगण्यं 

पु्ये तिथौ फाला नपौ्मास्याम् ॥ 
तं लोकभाग्ोदयपुख्कोत्तिं- 
दवः सचोनन्दन ्राविरासोत् ॥ 

इति चंतन्यचन्द्रोदयनाटकम् ॥ 
सचेष्टः, पु, आस्बः। इति शब्दमाला ॥ चेष्टया. 
सह वत्तमाने, चि ॥ 

सच्चारा, स्न, हरिद्रा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सचधित्, ज्ञो, ब्रह्म । इति सुर्धशोधव्याकरणम् ॥ 
सचिदानन्दः, पु, (खंशासौ चिच्ासौ भानन्द- 
खेति च्रिपदे कर्मधारयः । ) नित्यन्नानसुख- 
सरूपं ब्रह्म । यथा,- 

“अहं देवो न चान्योऽद्ि ब्रह्मैवास्मि न 
शोकभाक् । 

सचिदानन्दरूपोऽडं नित्यसुक्तखभाववान् ॥” 
इत्बाङ्किकत त्वम् ॥ 

नाटके गति- 

२२० 

सज्जनः 

साकाररेवविशेषणे, वि । यथा,- 
“मुङ्कन्द' सचिदानन्दं प्रणिपत्य प्रणौयते ।" 

इत्यादि सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 
सजम्बालः, वि, (जम्बालेन पङ्क न सह वत्तमानः।) 
पङ्धिलः । इत्यमरः ॥ 

जातिः, पं, (समाना जातिरस्य । समानस्य 
सः ।) समानजातिखोपंसोः युचः । यथा, 
“सवेभ्यः सवर्णासु जायन्ते डि सजातयः। 
अनिन्यं षु विवाहेषु पुच्चाः सन्तानवद्ेनाः ॥ 

इति मिताक्षरायां आचाराध्यायः ॥ 
समानजाती, वि ॥ 

सजातोयः, वि, (ज्ञातौ भवः जातौयः । समानो 
जातोयः। समानस्य सः। ) समानघन्धा 
क्रान्तः । यथा, 
“सजातोयेः कुलं युथं तिरं पु नपुंसकम्! 

इत्यमरः ॥ 
सजुः, [ष्] व्य, सहार्थः । इति शब्दरल्नावलो 
भरतश्च ॥ ( यथा, भागवते । ६ । १८ । &७। 
“सजुरिन्द्रेण पञ्चाशत् देवास्ते मर्तोऽभवन्॥”) 

सज्, [ष्] जुष सेवे+ किप्) जुषा सह 
वत्तते इति । सहस्य सः । “ससजुषो रः ।*८। 
२।६६ । इति रः | वारिति दौघंः।) प्रोति- 
युक्ता । सेवायुक्ता। इति मुग्धबो धव्याकरणम् ॥ 
“ज्ञुषो प्रोतिकषवनयोः । जोषणं जुट् सह जषा 
वत्तते या सा सज्: 1” इति तट्टीकायां दुर्गा 
दासः ॥ तापसः इति संच्ि्षस।रव्याकरणम्॥ 

सञ्जः, वि, (सज्जतोति । सन्न + अ्रच्।) सन्रहः। 
इत्यमरः ॥ सम्भृतः । इति विश्वमेदिन्यौ ॥ 
निश्वतः। इति शब्द्रन्नावलो ॥ सज्नागुक्तञ्च ॥ 
(यथा, महाभारते । १।२।२२२। 
ते तस्य वचनं खुत्वा मन्यित्वा तु यदितम्। 

सांग्रामिकं ततः सव्वं' सज्नञ्चक्र : परन्तपाः॥”) 
सज्जने, करौ, (सज्न + णिच् + ल्यट् ।) रक्षणा 
सैन्धसानम् । चौकौति ख्यातम् । तत्पयायः। 
उपरच्षणम् २। इत्यमरः॥ घटः इति 
मेदिनो ॥ सज्जा च ॥ 

सन्ननः, पु , (सन् चासौ जनश्च ति ।) सत्कुलो- 
द्व; । तत्पर्य्यायः । महाकुल: २ कुलोनः ३ 
भायः ४ सभ्यः ५ साधुः ६। इत्यमरः॥ 
कुलजः ॐ सम्ब; ८ साधुजः < । इति शब्द् 
रन्रावलो ॥ मेदिनो कारमते वाच्यलिङ्गोऽयम् । 
तज्नक्तणं यधा,-- 

दान्त उवाच । 
“निजाचारग्राहिणो ये कुव्वं न्तो बेदसग्तम्। 
पापाभिलाषरहिताः सन्ननास्ते प्रकौ्तिताः॥” 

इति पाद्म क्रि यायोगसारे १६ अध्यायः ॥ 
त्ङ्कप्रंसा यथा, 

“नलिनौोदलगतज्ञलवत्तरलं 
तदञ्नौवनमतिशयच पलम् । 
च्षणमिह सज्जनसङ्गतिरेका 
भवति भवाशंवतरणे नौका ॥” 

सञ्चरः 

सञ्जना, स्तो, (सञ्ज + णिच् +-न्यासखन्येति 
युच् । टाप् ।) नायकस्यारोद शाथे गजसञ्नो- 
करणम्। तत्पर्य्यायः । कल्यना २। इत्य- 
मरः 1 (यथा, आर्व्यासघशत्याम् । ३१६। 
“निज्पदगतिगुणरच्ितजगतां करिणाच्च 

सत्कवोनाञ्च । 
वडतामपि महिमानं शोभाये सव्जना एव॥"”) 

सञ्जा, स्त्रो, वेशः । साज दूति भाषा सत्राह़ः। 
संाजश्नोया इति भाषा । षसजधातोर्भावै भ्रात् 
प्रत्ययनिष्यत्रा । इति व्याकरच्यम् ॥ 

सच्जितः, ति, भूषितः । कतसन्नः। वरितः । 
सब्रहः । षस॒जधातोः कप्रत्ययेन निष्पत्र: ॥ 

सञ्चः, पं, (संचिनोति वर्णानिति । सं+चि-+ 
डः ।) पुस्तकलेखनाधपत्र चयः । संच इति 
भाषा। यथा, 
“खौ ताडोपत्रजे सञ्च समे पतसुसचिते । 
तिचितरकं विपाश्डं' च चम्यणा संपुटोक्तते ॥ 
रक्तन अथ कणं न स्ूैन्धाव्दितेन च। 
ॐ एवंविधक्लतेन च ॥ 

यस्तु दशसाहस्रं सं हितासुपलेखयेत् । 
ददाति चाभियुक्षाय सर याति परमां गतिम्॥" 
इति देवोपुराणे विद्यादानमाडइात्मफलनामा- 
ध्यायः॥ 

सञत्, पु ,(“सं्चत्तपडइ इत् ।*"उणा० २। ८५ । 
इत्यत्र “सञ्चत्” इति पाठेन अतिप्रत्ययान्तो 
निपात्यते ।) प्रतारकः। इति सिदान्तकौमुदो॥ 

सञ्चयः, पु, ( सञ्चोयते इति। सम्+ चि + 

एरच्” २ २। ५६। इत्यच् ।) समूहः । 
इत्यमरः ॥ या, कथासरित्सागरे १८। 
१२८। 
““तखौ स सेवमानस्त' राजानं स तदाचितः। 
मुञ्ानख सहान्यं सतर््राह्मणे ग्राम सच्चयम् ॥”) 
संग्रहः। यथा, 

“शक्त नापि हि शूद्रंण न कार्य्यो धनसञ्चयः । 
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥'” 

इत्याङ्किकाचारतत््वम् । 
सञ्चयने, ज्ञो, ( सं +चि + ल्युट् । ) सञ्चयः । 
यथा, संवत्तः । 

` “चतुर्थेऽहनि कन्तव्यमस्थिसञ्चयनं दिजः । 
ततः सञ्चयनादूदेमङ्गस्पर्शो विधोयते ॥* 

इति शुदितच्छम् । 
सञ्चयो, [न्] ति, सञ्चयविशिष्टः 1 संग्रहकत्ता । 
सञ्चयशब्द्ा दस्यर्ये इन्प्रत्ययेन निष्यत्रः ! यथा, 
सञ्चयो नावसोदति । इति महाभारतम् ॥ 

सञ्चरः, पु, ( सञ्चरन्तेऽनेनेति । सम् + चर + 
“गोचरसंचरेति । २। २।११६ । इति घः ।) 
सेतुः । इति विकाण्डओेषः ॥ सञ्चरो निगमो 
ऽम्बपथः । इति भरतष्टतरब्रमाला ॥ (मागः । 
इति सिद्ान्तकौसुदो ॥ यथा, कुमारे ।६।४३। 
““यधौषधिप्रकाशेन नक्त दर्भितसुञ्चराः । 
अनभिन्नास्तमिलाणां दुरदिनेष्वभिसारिकाः॥”) 

इति जओओोयङ्कराचायकतमोडइसुब्रः ॥ देहः । इति हेमचन्द्रः ॥ 



सञ्चारो 
सञ्चलनं, क्ती, कम्यनम् । संपू्यंचलधातोरनय्- 
(च्यर्) प्रत्ययेन निष्यन्म् ॥ (यथा,माकण्डेये। 
2 । १८। 

“केचिद्गिरिनिपातेन केचिदश्रोधिवारिणा। 

२२१ 

सञन्नतिः 
| करोति बडशः पत्रेऽपि 

सञ्चारिणि 
प्राप्त त्वां परिशङ्कते वितनुते शय्यां चिर 

ध्यायति ॥*)} 

केचित् महौसञ्चलनात् प्रययुः प्राणिनः चयम्॥”|सच्चारिणौ, स्तौ, ( सञ्चरतोति। सं + चर + 
सञ्चानः, पुं श्येनपच्चौ । इति केचित् ॥ भिक्रे 
दति भाषा॥ 

खश्चाव्यः, पु, (संचोयतेऽस्िन् सोम इति। सं + 
चि + “क्रतौ कुण्ड पाय्यसख्छाय्यौ ।* २।१।१२०। 

शिनिः। ङप्। ) इंसपदौ । इति राज- 
निर्घण्टः॥ (गतिशौला। यथा, कुमारे ।३।५४। 

“पयाप्पुष्यस्तवकावनस््ा 
सश्चारिणो पञ्ञविनौ लतेव ॥”) 

इति श्यदायादेशौ निपाव्येते ।) यन्नविेषः। , स्त्रो, गुच्णा । यथा,-- 
इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 

सच्छारः, पु, ( सं + चर + घञ । ) दुर्गसञ्चरः । 
इत्वमरटौका ॥ गमनम्। यथा। स्चारो रति- 
मन्दिरावधि इत्यादि काव्यप्रकाशः ॥ ( यथा, , स्लो, (सम्यक् चिन्रमस्यामिति।) मूषो 
रघुः । २।१५। 

“सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि 
छलत्वा दिनान्तं निलयाय गन्तु । 
प्रचक्रमे प्ञवरागतास््रा 
प्रभा पतङ्कस्य सुनेख धेनुः ॥*) ५ - १ 

ग्रहादे राश्यन्तरसंक्रमनच्ख ॥ ( यथा, यान्ञ- 

वर्ते । २ । १७२ । 
“तारा नत्चत्रसच्चारेव्नीगरेः स्वभ्रजैरपि ॥*५॥ 
सञ्चरत्यस्मिच्रिति । अधिकरणे घञज_ । देशः । 
इति रामायणटोका ॥ यथा, रामायणे । २। 
११९ । १८। 
“तावुचुस्ते वमचरास्तापसा धनीचारिशः। 
वनस्य तस्य संञ्चार' राक्चसेः समभिश्चतम् ॥*) 

सञ्चारजोवो, [न्] चि, ( सच्चारेण जोव- 
तौति । जोव + णिनिः । ) शरणापन्रः। इति 
विकारडशेषः ॥ 

ग्व गकत 

है 

मेदिनो ॥ 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ भावविशेषः । यथा.- 

श्रन्यच्च । 

च भाव इत्यभिधियते ॥“ 
श्रपिच। 

। 1. 

तस्माद्भावा भमौ प्रोक्षाः ायिसच्चारि- 

वालसख्यरससश्चारिरो यथा,- 

१९१। 

ष. 56 1 
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 सच्चारिका, स्तो, (सच्चारयति नायकयोर्ववात्तौ- 
` नितो। सं+ चर + शिच् + णल् । ) दूतौ । 

इत्यमरः ॥ युगलम् । कुषटनो । घ्राणम् । इति 

सञ्चारो, [न्] पु, ( सच्चरतौति। सं + चर + 
किनिः।) घृपः। इति विकाश्डरेषः॥ वायुः ॥ 

“स्थायिसाछिकसच्चारिपरमेदेः स्याद्रतिः पुनः।* 
` इति ईेमचन्द्रः ॥ 

“सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 

भावयन्ति रसान् यतः। 

सात्तिकाः ॥* 

“ख्चालो प्रो्यते गुश्चा सा तिस्रो रूपकं 
भवेत् ॥ 

इति बुक्जिकल्पतसः ॥ 

कर्णी । इति शब्दरब्रावलो ॥ 
चेयं, चि, सश्चयनौयम् ! स्चेतव्यम् । संपू्व्वं क- 
चिजधातोः कम्मणि यप्रत्ययेन निष्पत्रम् ॥ 

:, पु "(सम्यक् जायते इति। सं+ जन + डः 
सम्यक् जयतोति। जि + अन्ये ष्वपोति वा डः।) 
ब्रह्मा । शिवः । इति मेदिनो ॥ 

नं, लौ, (सच्ञवन्ति सं मिलन्तं ति।सं + 
जु गतौ + अधिकरणे ल्युट् ।) भन्योन्याभिसमुख- 
ग्टहचतुषटयम् । तत्पायः! चतुःशालम् २। 
इत्यमरः ॥ संयमनम् ३ चतुःशाखो ४ । इति 
भरतः ॥ सन्नोवनमभ् ५ शाना £ निलयः ७ 
चतुःशालकम् ८। इति शब्द्रत्रावलो ॥ (यथा, 
हरिवंशे । १५५1 ५६। 
“तस्मिन् सुविहिताः सव्वं रकदर्डाः पताकिनः 
सदने वासुदेवस्य मागंसच््वनध्वजा; ॥*) 

, स्मौ, छागो । इति तिकार्डशेषः ॥ 
>, को,(सच्नोव्यतेऽसिब्रिति। सं + जोव + 

अधिकरणे च्य॒ट् । ) सच्ञवनम्। इति शब्द्- 
रब्नावलो ॥ ( सं+जोव+भावै स्युट्। ) 
सस्यकप्रकारेश प्राण्धारणच्च ॥ (यथा, मुङन्द- 
मालायाम् । ३०। ५९ 
गब्यामोद्ोदलनीषधं सुनिमनो हत्तिप्रहत्तौषधं 
दैत्यानर्थं करौषधं व्रिजगतां सच वने कौषधम्। 
भक्तार्सिप्रशमोषध' भवभयपध्व सि दिव्यौषधं 
शेयः प्राभिकरौषधं पिब मनः योलष्णनामौ- 

षधम् ४" 
नरकविशेषः । यथा, मनुः । 8 । ८६ । 
“नरकं कालसूचच्च महानरकमेव च । 
सच्ोवनं सहावोचिं तपनं सम्पृतापनम् ४” 

७६ । ३१। 
“ततः सच्छोवनीं विद्यां प्रयुज्य कचमाह्वयत्” 

, को, संनम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
“सश्चारिणोऽनिष्टशङ्ाषणुग्व्वादयो मताः ॥* |[सजन्रः, ति, संश्नः। इत्यमरटोक्षायां भरतः ॥ 
वौररसस्चारिणस्तु। “तिमनिगव्व समृतितर्ं-|सजन्रपनं, क्ली, ( स + न्ना + शिच् + सुट् । ) 
रोमाञ्चाः।” इति सादित्यदपंणे र परिच्छेदः। | संन्नपनम् । इत्यमरः ॥ 

सण्डः 

सज ज्ञा, सनौ, (खं + श्रा + अङ ।) संन्ना। इति 
मेदिनो ॥ 

-न्,:, वि, (संहते जानुनौ यस्य । ̂ प्रसंभ्यां 
जानुनोन्नं; ।* ५।४। १२९ । इति च्. । ) 
संज्न; । इत्यमरः ॥ 

सज ज्वरः, पुं, (सम्यक् च्चरः ।) संज्वरः । इत्य- 
मरः ॥ 

, ज्ञो, ( खटतौति। सट अवयवे + भच् । ) 
जटा । यथा,-- 
“जटा जटिजंटौ जटो जुटकन्तु सट खटा । 
कौटौर' जुटकं इस्तं भिष्ठायां व्रतिनामपि ॥” 

इति शष्द्रब्रावलो ॥ 
, स्न, ( घट अवयवे + भरच् । ) जटा । 

कैशरः। इति भेदिनौ ४ ( यथा, रघुः) 
<।६०1 

“तं वाहइनादवनतोत्तरकायमौषत् 
विष्यन्तसुद,तसटाः प्रति हन्तुमोयुः॥*) 

शिखा । इति शब्दरत्रावलो ॥ ( यथा, भाग- 
वते। ४।५।२। 

“क्रः सुदषटौष्टपुटः स धूरजटि- 
जटां तडित्वद्धिसटोग्ररो चिषम् \”) 

ङः, पु, (खटा अरह्ृखिद्क' यस्य । ) सिंहः । 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

:, स्तो, (सटतौति । सट अवयवे + इन् ! ) 
शरौ । इति शब्दरत्ावलौ ॥ 

, श्लो, गन्धपत्रा । सटौ । इति राज- 
नि्घंण्टः ॥ 

, श्लो, (सि + वा डेष् |) मन्धद्रव्यविधेषः॥ 
वन भादा इति भण्डदरिद्रा इति च भाषा। 
शावेहलदौ इति कीङ्के प्रसा ! तत्पस्थायः। 
शिटो २ गन्धशटौ 2 सुगन्धा ४ षटिः५ 
टिः ६ गन्धमूला ऽ गन्धमूलो ८ पलाशः € 
क्रः १० षड्न्विका ११९ कब्बुरः १२ 
गन्धोलिः ११ गन्धमूलकः१४। इति थब्दरन्ा- 
वलौ ॥ शठो १५ षड्ग्न्या १६ भग्धनिभा१० 
वधूः १८ गन्धारौ १८ खटिका २० पला- 
शिका २९ मुद्रा २२ ढणो २३ दूर्वा २४ 
गन्धा २५ एथयलाधिका २६ सौम्बा २७ 
हिमोद्गवा २८ गन्धबध्; २९ । भ्या गुणाः। 
सुतिक्षत्वम् । भलर सत्वम् । लत्वम् । उष्य 
त्वम् । रुचिप्रदतवम्। व्रशदोष- 
वक्घामयनाशित्वम् । द्यलच्च । इति राज- 
तिष्ट; ॥ 

सनो, विद्यादिशेषः। यथा महाभारते। १। [सट], श्लो, पक्िभेदः । वाम्! इति लंदिस- 
सारोशादिटत्तिः ४ 

सठ, क श्वटाथे । इति अधिकस्यदुभः # (चुरा ०- 
पर०-सका०-सेट् ¦ ) इन्यादि; । क, खाठयति 
सटा गत्यसंस्कुतसंस्कृतेषु ! इति दु्गादासः॥ 

घटो, खो, शठो । इति राजनिर्घष्टः ॥ 
सणसूतर, को, ( सखस्य सत्रम् । ) यणसूवम् । 

(गतिभौल, बि। यथा, गोतगोविन्दे । ६ । (ससब्रधिः, खो, ( सं + चा + रिच् + तरन् । ) 
| संज्नतिः। इति हेमचन्द्रः 

इूत्यमरटोकायां 
:, पु, षष्डः । इत्ममरटौका 

षटोकायां रायसङ्कटः ॥ 
का॥ 



सतौ 
सण्डिशः, पु, खन्द थः! संङ़भि इति 1 
यया-- 
“पायसं कृषराच्छागं देवाज्ञानि च यानि चे। 
सुक्षानि येरसंस्कुत्य तैषामन्द्ाणि पापिनाम्॥ 
निप।तितानां मूष उडताक्ि निरोक्षताम्। 
सष्डिगेरपशष्यन्तं नरया म्यर् ष्ठा त्ततः ॥” 

इति माकण्डयपुराशे १४ श्रध्वायः ॥ 
सण्छोनं, क्तो, खगगतिकिया । इत्यमरः॥ खगानां 
पक्षिणां गतौ खानान्तरसख्चारे एलाः क्रियाः 
व्यापाराः । कास्ता इत्याह प्रथमेन उड्डय- 
नाय क्रमबन्धः। अदं डोनं उड्डौनं वियदमनम्। 
श्ंगतं डोनं सण्डोनं हच्चादौ पतनर्मिति। 
एथक् एयक पकिगतिक्रियाद् प्रङोनं सङ्कत- 
गमनभिव्यन्धे । भरोडोङ्यगतौडोङ् च 
नभोगतौ भावै क्षः सुखाद्योदिति नत्वम्। 
इति भरतः॥ ५ 

सततं, ज्ञो, (सन्तन्यते रे ति । सं + तन +क्षः। 
खमो वा हितततयोरिति पके मलोपः\) निर 
न्तर क्रिया । तइति, ति ! इत्वमरः॥ तत्पर्यायः 
अ्रनवरतगष्दे नित्वणब्दे च द्रष्टव्यः ¦ भ्रपि च। 
“सतते त्वनवरतानारताश्रान्तसन्ततम्। 
प्रक्तासक्तनित्याजसानद्ादिरतानिश्म् ॥* 

इति जटाधरः ॥ 
( यथा, मनुः । ४।२२। 
“एतानेक महायज्ञान् यज्ञशास्त्रविदो जनाः, 
अनोहमानाः सततमिन्द्रियेष्वे व जुद्ति ॥") 
सतत , कलौ, खभावः। इति हेमचन्द्रः ।६।१३२॥ 
सतकंः, वरि, तकण सह वत्तमानः । सावधानः। 
इति लोकप्रसिदः ॥ 

ततानन्दः, पु, गौतममुनिपुच्चः। स च जनकराज- 
पुरोहितः । इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

सतिः, खगो, (सनु दाने + क्तिच् । “सनः क्तिचि 
लोपराख्यान्छतरस्याम् " & । ४ । ४५ । इति 
नलोपः ।) दानम् । अवसानम् । इति साति 
शब्दटोकायां भरतः। 

सतौ, ख़, (अस्तोति। भस् + शद । उगितवात् 
ङोप् ।) दुगा) साध्वौ। इति मेदिनौ। 
( वथा, कुमरे।१।२१। 

“सतौ सतो योगवि्टदेष्ा 
तां जने ओैलवधु प्रदेपे ॥*) 

सौराद्रत्तिका । इति हेमचन्द्रः ॥ दानम् । 
अवसानम् । इति नानार्थसातिशब्दटौकायां 
भरतः ॥ * ॥ खयानविशेषे सत्यष्टोत्तरश्त- 
नामानि यषा,- 

धुवाच । 
“सब्दगा सव्वं भूतेषु द्रव्या सवव तो भुवि । 
सपषलोकेषु य क्किञ्चिद्रहितं न मया विना ॥ 
तथापि येषु नेषु द्रव्याः सिदिमोपसुभिः। 
स्मत्त्या भूतिकामैर्व्वा ता वच्यामि प्रयनब्नतः॥ 
वाराणस्यां विश्ालान्नो नेभिषे लिङ्कधारिणो। 
प्रयागे ललिता देवो कामुका गन्धमादने ॥ 
मानरै कुमुदा नाम विष्डकायः तथेष्वरे । 

२२२ 
सतौ 

गोमन्ते गोमतो नाम मन्दरे कामचारिणो॥ 
मदोत्कटा चेचरये जयन्तौ हस्तिनापुरे । 
कान्यकुले तथा मौरो रणा मलयपववं ते ॥ 
एकाक कौत्तिमतो विष्ठां विश्वेश्वरे विदुः। 
पुष्करे पुरुह्धतेति केदारे मारगदायिनो ॥ 
नन्दां हिमवतः पृष्ठं गोके भद्रकरणिका। 
खानेश्वरे भवानो तु विल्छके विखपतिका ॥ 
खोले माधवो नाम भद्रा भद्रेश्वर तधा । 
जया वराइयेले तु कमला कमलालये ॥ 
रुद्रकोव्यान्तु र्द्राणो कालो कालच््रे तथा। 
महालिङ्गे तु कपिला साकोटे कमलेश्वरो ॥” 
भत्र कपिलाम्बरा इति च पाटः 
“शशालम्रामे महादेवो शिवलिङ्ग जनप्रिया । 
मायापूथां कुमारो तु सन्ताने ललिता तथा॥ 
उत्पला्षौ सहसा हिरण्याचे महोत्पला । 
गयायां मङ्गला नाम विमला पुरुषोत्तमे ॥ 
विपाशायामघोराक्तो पाटला पुण्डवर्चने । 
नारायणो सुपां तु व्रिकूटे रुद्रसुन्दरौ ॥ 
विपुले विपुला नाम कल्याणो मलयाचले । 
कौटवो कोटितोर्थेषु सगन्धा माधवे वने ॥ 
गोदाखमे व्रिसख्या तु गङ्कादारे रतिप्रिया । 
शिवङ्कण्डे शिवानन्दा नन्दिनो देविकातटे ॥ 
सुक्िणो हारवत्यान्तु राधा इन्दावने वने । 
देवको मथ॒रायान्तु पाताले परमेश्वरो ॥ 
चिव्रकूटे तथा सोता विन्धे विन्धयाधिवासिनीौ 
सद्मदारे करोरा तु इरिखन्द्रे तु चन्द्रिका ॥ 
रमणा रामतौ्े तु यसुनायां खगावतौ । 
करवोरे महालच्छोरमादेवो विनायके ॥ 
भरोग वैद्यनाये तु महाकाले महेश्वरो । 
भभयेत्युष्णतो तु ् रद्धता विन्धाकन्दरे ॥* 
उष्णतीर्थेत्यत्र भ्वतोरधेति च पाठः । 
"माण्डव्ये माणवो नाम खाहा माहेग्ठरे 

| एर। 
इगलाण्ड प्रचण्डा तु चरख्डिकामरकरटके ॥ 
सोमेश्वरे वरारोहा प्रभावे पुष्करावतौ । 
देवमाता घरखत्थां पारा पारातटे मता ॥ 
महालये महाभागा प्योष्णयां पिङ्गलेश्वरो । 
सिंहिका कतभौचे तु कार्तिकेये तु शङ्रो ॥ 

. उत्यलावत्तके लोला सुभद्रा योणसङ्गमे। ` 
महासिद्वने लश्छौरनङ्ग भरताश्रमे ॥ 
जालन्धरे विग्ठसुखौ तारा किष्किन्धपर्व्व ते । 
देवदारुवने पुटिर्मेषा काश्मो रमण्डले ॥ 
भोमादेवी हिमाद्रौ च तुर्व श्वरे तथा । 
कपालमोचने द्िश्राया कायावरोदणे ॥ 
शङ्खोचाने धनिर्नाम तिः पिण्डारके तथा । 
काला तु चन्द्रभागायामच्छोदे गिवचारिणौ। 
वैायामख्ता नाम वदयां व॑सो तथा । 
भरोषधो चत्तरकुरौ कुशदोपि कुशोदका 
मथा हेमङुटे तु कुमुदे सत्यवादिनी ॥५॥ 
अश्वल्ये वन्दनोया तु निधिर्वैवणालये । 
गायच्चो वैदवदने पार्व्बतौ शिवसन्निधौ ॥ 
देवलोके तयेन्द्राणो ब्र्माख्येषु सरखतौ । 

सतीर्थ्यः 
प्रभा नाम मातृणां वेष्णवौ तथा ॥ 

अरुन्धतो सतोनान्तु रामासु च तिलोत्तमा! । 
चित्त ब्रह्मकला नाम शक्तिः सव्व शरौरिणाम्॥ 
एतदुहेशतः प्रोक्त नामाष्टशतसुत्तमम्। 
अ्टोत्तरञ्च तोर्थानां शतमेतदुदाद्ृतम् । 
यः पठेच्छृणुयादपि सव्व प। पः प्रमुच्यते ॥ 
एषु तोर्थेषु यः क्त्वा ज्ञानं पश्यति मानवः । 
सब्ड पापविनिश्ं कः कल्य शिवपुरे वसेत् ॥ 
यस्तु मत्वरमः कालं करोत्येतेषु मानवः । 
स भित्त्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्यं ति शाङ्करम् ॥ ` 
नामाषट्टशतकं यस्तु अ्रावयेच्छिवसत्रिधौ । 
ठतोयायामधाष्टम्यां बदुपुच्चौ भवेन्नरः ॥ 
गोदाने खादकाले वा भ्रइन्धद्नि वा पुनः । 
देवार्चनविधौ विदान् पठन् ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
एवं वदन्तो सा तत्र ददादासानमात्मना 1. 
स्वायम्भृवेऽपि काले च दचप्राचेतसोऽभवत् ॥ 
पाव्वतो चाभवदेवो शिवदेहादधारिणौ । 
मेनागभं समुत्पन्ना भुक्तिमुक्िफलप्रदा ॥ 
अरुन्धतो जपन्देतत्तदाप्रा योगमुत्तमम् 
पुरुरवा राजषिलकिषु जयतामगात्॥ 
ययातिः पुच्चलाभन्तु धनलाभन्तु भार्गवः । 
तथान्ये देवदैत्या ब्राह्मणाः च्षच्धियास्तथा । 
वैश्याः शूद्रा्च बहवः सिददिमोयुयंघेष्षिताम् ॥ 
यब्रेतक्गिखितं तिष्ठ त् पूज्यते देवसन्निधौ । . ` 
न तत्र भोकदौर्गत्यं कदाचिदपि जायते ॥* 

इति मव्छपुराशे १२ अध्यायः ॥५॥ 
। यथधा- * 

यम उव।च। 
“साविच्रोवरदानेन त्वं सावित्रौकला सती। 
प्राप्ता पुरा भश्ता च तपसा तव्छमा शमे ॥ 
यथा ओः चोप; क्रोडे भवानोव भवोरसि । 
सौभाग्धा सुप्रिया त्वच भव सत्यवति प्रिये ॥" 
इति ब्रह्मवैव्त प्रकतिखर्डे २४ अध्यायः ५५५ 
विद्यमाना । ( यथा,- 

“तथ! समक्ं दहता मनोभवं 
पिनाकिना भग्नमनोरथा सतौ । 
निनिन्द रूपं दयेन पाव्वं तो 
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता ॥” 
| म ।५।१॥) 
, प, वंशः। इति शब्दमाला ॥ सतोलकः। 

इत्यमर काया; मरतः ॥ (यया, सुत ।१।४६। 
“इरेणवः खतोनाख विन्न या बदवच्ेसः ॥*५॥ 
ल्ली, जलम् । इति निर्घणट्,; । १।१२॥ ) 

सावित्रौ 

। पु, (खतोन एव । खारथे कन् ।)सतो- | 
लकः) का॥. 

यैः, पु, (समानस्तोर्थो गुरर्यस्थ। समानस्य 
खः । ) परस्रेकगुरुशिष्यः। इति शब्दरत्रा- ` 
वलो ॥ 
सती ;, पु,(समाने तों वासोति। ^समान- 
तीये वासो ।* ४।४।१०७) इति यत् । “तो 
चे ॥” ६।३।८०। इति समानस्य सः । ) 

परखरेकगुरुशिषः। इत्यमरः ॥ एकोऽभिन्रो 



| 
। 
|. 
1 

सत् 
गुर्येषां तेऽन्योन्धं सतो्यीः । समाने | 
गुरौ वसन्ति सतौ््याः। ठघेकादिति यः। 
ज्योतिनेनधैदेत्वादिना सः । तोधखषियुषटजले 
गुरौ इति वच्तते। इति भरतः ॥ रपि च। 
“स्यात् सतोधैः खतोर्धयोऽपि तधेकगुरुरित्यपि।” 

इति शब्दरन्रावलौ ॥ 
सतौलः, पु, वंशः । इति हारावलो ॥ . वायुः । 
इत्यमरटीकायां रायसुङ्टः॥(*तौलेन तौ 
जछ्ष्णवणं विद्धेन सद वत्तेते इति। निपातनादि- 
कारस्य दौः ।*इति भरतः॥)कलायः । यथा, 
“कलायच्रिपुटः परोक्तः सतीलो वत्तुलो मतः।” 

इति भरतश्टतव्याड्ः ॥ 
सतोलकः, पुं, ( सतोल एव । स्रर्थे कन् । ) 
कलायः। यथा,-- 
“कलायस्तु खतोलकः इरेणखर्डिकौ चासन्” 

इत्यमरः ॥ 
“चत्वारि कलाये । मटर इति ख्याते । कलाय- 
शब्दो विशेषे सामान्यं च भ्रतणएव माएषकलाय. 
इत्यादिप्रयोगः । कयते भुज्यते कलायः । कड 
भक्षणे नाक्नौति भ्रायः मनौषादित्वात् डस्य 
लः। तिलेन तिलवत् छष्णवणं चिक न सड वर्तते 
सतोलः निपातनादिकारस्य दोघ; खाक 

२२३ 

सत्कारः 

मार्थं वक्चसाधुतप्रणस्तत्वादिभिः सच्छब्टोऽपि 
भ्रतस्तेन ति विधनिर्शेन। यह यस्यायं विविधो 
निर्हेशस्तेन परमात्मन ब्राह्मणादयो निभ्पिताः॥ 
वैदिके कर्मणि तेषां प्रथमतो निरहशो यथा-- 
“तस्छादोमिल्युदादृत्य यज्नदानतपःक्रियाः । 
परवन्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥” 
यस्मादेवं ब्रह्मणो निह शस्तस्मादोमिव्युदा्त्य 
उच्चा क्षता वेदवादिनां यज्ञादयाः शास्ोक्ताः 
क्रियाः सततमङ्ग्वैकस्येऽपि प्रवर्तन्ते प्रकर्षेण 
वर्तन्ते सगुणा भवन्तोति भगवान् शङ्राचाय- 
चरणाः ॥ 

“तदित्यनभिसन्धाय यन्नदानतपःक्रियाः । 
दानक्रियाख विविधाः क्रियन्ते मोच्तकाङिभिः॥" 
तदिति ब्रह्मणोऽभिधानसुदाद्ृत्य इत्यनुषङ्गः । 
भरनभिसन्धाय कर्मणः फलमिति शेषः । तस्मात् 
फलाभिसन्धानं विना सुसुक्ुणा कर्मी कततब्य- 
मित्यपि बोधष्यम्। ` 
“सद्धावे साक्वभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द; पाथं युज्यते ॥* 
यतो विद्यमानजन्ममनि उतृक्लषटचरिते च सदि- 
त्येतत् प्रयुज्यते! अतो यच्नादौ कममेणि प्रथ- 
मतः. सच्छब्दः प्रयुज्यते । इत्येकाद शोत त्छम्॥५॥ 

सतोलकः दन्त्यादिः । छियते भक्षणाथे हरति |सत्, चि, ( भस्तौति। भस + शद । ) सत्यम् । 
मनो वा इरेणुः नास्नोति एशुः। खण्ड्यते 
विदाथते खण्डिक: पूर्व्वेण इकः। 
“कलायस्िपुटः परोक्तः सतोलो वर्तुलो मतः। 
रेणुः कण्टका न्न या 
इति तु व्याडिः 1” इति भरतः ॥ 

सतोला, स्तो, कलायविशेषः) तेश्रोड़ा इति 
भाषा। यथा । सतोला निख्डिका तिष्टति 
शब्द् चन्द्रिका ॥ 

सतुषं, क्तो, ( तुषेण सह वत्तमानम् ।) तुषयुक्त- 
शस्यम् । धान्यम् । यथा,-- ` 
"शस्यं चतेव्रगतं प्राइः सतुषं धान्यमुच्यते । 
श्रामं वितुषमित्य॒क्तं खित्रमव्रसुदाद्ृतम् ॥* 

इति खाडइतच्छम् ॥ 
खढट्, [ष्] ति, ( बषा सह वत्तमानः।) 
दष्णायुक्रः । तत्पय्योयः । ठषितः२ तषितः३। 
इति चिकाण्डशेषः ॥ 

खतेरः, पु, तुषः । इति सं्तिप्तसारोणादिहत्तिः। 
सत्, क्तौ, (अस्तोति । अरस +ड) ब्रह्म । 
यथां । भगवद्गोतायाम् । 
“श्रम् तत्सदिति निर्दशो ब्रह्मणस्तिदिधः स्मृतः 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यन्ना विहिताः पुरा ॥* 
ओ्रोम् तत् सदिति विविधो ब्रह्मणो जगदौः 
शबरस्य निर्देशोऽभिधानं ब्रह्मविदशिन्तितम् । 
तत्र तावदोमितिन्रह्मेत्यादि खुतिप्रसिद्ेरोमिति 
ब्रह्मणो नाम। पातच्नलिरप्याड अस्येव वाचकः 
प्रणवः। अस्य ब्रह्मणः। श्रोम्कारो भगवान् 
विश्णुरित्यादि तु वाच्वाचकयोरभेदेन । तथा 
च । जगत्कारणत्वेन प्रसिदत्वाद विदुषां परोत्त- 
लाच्च तच्छब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । एवं पर- 

ददे 

साधुः । (यधा, मुग्धबोध । < 
"रामंनमति सानन्दं घर््रा स सन्।*) 
विद्यमानम् । ( यथा, हितोपदेशे । 
“दुल्लेनः परिडन्तव्यो विद्ययालदकुतोऽपि सन् । 
मणिना भूषितः सपेः किमसौ न भयङ्करः ॥”) 
प्रशस्तम् । भअभ्यहिंतम्। इत्यमरः ॥ धरः । 
इति मेदिनो ॥ 

सत्कदम्बः, पु, ( सन् कदम्बः । ) केलिकदम्बः। 
यथा,-- 
^केलिच्तः इत्कदगभ्बो ब्रजम्रूः शिशपालकः ।* 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
†, { ऋ] पु, ( सतां कर्ता । ) विष्णुः । 

यथा। सत्कनत्तां सतृक्लतः साधुरिति तख 
सहश्ननामस्तोत्रम् ॥ । 

सत् कर्मी, [ न् ] क्तो, (सत् प्रणस्तं क्थ । वेद- 
विहितक्रिया । यथा । विष्णुपुराखे । 
“सतृक्षममयोग्यो न जनो नेवापः शौचकारणम् 
यस्िब्रदुदिते तच्मे नमो देवाय भासते ॥ 

इति प्रायञचित्ततच्वम् ॥ 
सत्काञ्चनारः, पु, ( सन् काञ्चनारः! ) रक्त 
काञ्चनः । यथा,-- 
““कोविदाते चमरिकः कुदालो युगपत्रकः। 
सत् काञ्चनारः कामालुहयवाहनशङ्करः ॥* 

इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 
सत्काण्डः, पु, चिज्ञः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सत्कारः,पुं,(सत्करणमिति । सत् +क्त + घञ् । 
पूजा । यथा । णवन्भूताः सभासदः सभायां 
यथा सौदन्ति उपविशन्ति तथा दानमानसत्- 
कारं रान्ना कततव्या। इति व्यवदारतच्छम् ॥ 

सत्ता 

(यथा, कुमारे । & । ५२। 

“विधिप्रयुक्तसत्कारेः खय माग॑स्य देकः! 
तैराक्रमयामास शान्तं शहक्ाभिः ॥” 

उव्छवविशेषः । यथा, मतुः । २१ ५९ । 
“तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशकेः। 
भूतिकाम न॑रेनित्यं सत्कारेषत्सवेषु च ॥” 
“सत्कारेषु कौमु द्यादिषु उत्सवेषु उपनयना- 
दिषु ।* इति तदौकायां कुहकः ॥५॥) 
शवदाहइादिक्रिया । इति लोकप्रसिदहिः ॥; 

सत्कुलोनः,पु,(सत्कुले जातः। सत्कुल + खः! 
सन् प्रशस्तः कुलोन इति वा!) सत्कुलोडवः। 
यथाः 

“सत् कुलोनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवच्जिं ते । 
दद्यात् स्तोजमिदं पुख्वं सव्वेकामफलप्रदम् ॥” 

इति विश्वसारतन्त्रं वटुकमैरवस्तो त्रम् ॥ 
‡+ त्रि, (सत् + क + क्तः ।) पूजितः । क्त- 

खत्कारः । यथा,- 
^“तखौ कञ्चित् स कालञ्च मुनिना तेन सत्- 

क्षतः।* 

इति देवोमाहात्मयम् ॥ 
(महादेवे, पुः । इति महाभारतम्! १३। 
१७। ११२ ॥) 

;› स्तरो, (खत् + छ + क्तिन् ।) सत्कारः । 
सतक्रियाशब्दार्थदशनात् ॥ (यथा, भागवते ॥ 
२०।१५। ४२) 

“तस्छत्कछतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठ 
सव्रोडहासविनयं यदपाङ्गमोत्तम् ॥ 

पु, विष्छुः। इति महाभारतम् ।१२।१४९।८८॥) 

सतृक्रिया, स्त्रो, (सतो क्रिया ।) शवदाडादि- 
क्रिया । तत्पथ्थायः । संस्व्ियार । इति व्रिका- 
शडओेषः ॥ संस्कारः २। इति शब्टरब्रावलो ॥ 
यथा, महाभारते । १।४४।५। 

“ततो कपे तच्चकतेजसा ते 
प्रयुज्य सर्व्वाः परलोकसत्क्रियाः । 
शचि जो राजपुरोहितस्तदा 
तथैव ते तस्य. चपस्य मन्त्रिणः ॥* 

परिष्कारः । यथा, रघुः । ११।२। 
“यावदादिशति पाधिवस्तयो- 
निर्गमाय पुरमागंसत्क्रियाम् । 
तावदाशु विदषे मरुत्सखेः 
सा सयुव्यजलवर्षिभिर्घनेः ॥”) 

सम्प्रानम् । यथा, मनुः । 
“घरेऽपवज्जिं ते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम् । 
प्रदद्यात् प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सतृक्रिया॥* 

इति प्रायचित्ततच्वम् ॥ 
सत्तमः, वि, (अयमेषामतिशयेन सन् । सत् + 
तमप् ।) अतिशोभनः । इत्यमरः ॥ पूज्यतमः । 
साधीयान् । उत्तमः। इति मेदिनो ॥ (वथा, 
देवोभागवते। ११।१६।३। 
^तद्धेदानपि वच्छामि शृणु देवषिंखत्तम ! ॥*) 

सत्ता, सो, जातिविशेषः । इति भाषापरि च्छेदः॥ 
(सतो भावः सत् + तल् ।) विद्यमानता । 



सच्ला 

यथा । यद्यपि पापस्य कायानन्वितत्वेन तत्- 
सत्तायामप्रामाच्डं प्रतिभाति । इति प्राय- 
चित्तत्त्वम् ॥ सा्ठता। सतो भाव इत्यथे 
सच्छब्टात् प्रत्ययेन निष्यब्रा ॥ 

सत्त, ज्ञो, (खतः साधून् ्रायते इति । वे + कः। 
यहा, सौदन्ति सव्लना यव । सद गतौ+ 
“गुष्टवौपविवचौति ।* उणा० ४।१६६। इति 
वः।) यज्ञः । (यथा, मनुः। ८। १०१ 
शअ्रभयस्य हि यो दाता संपूज्यः सततं कृपः । 

सन्तं हि वदधते तस्य सदेवाभयदक्तिणम् ॥*) 
सदादानम्। भाच्छादनम् । भरण्यम् । (यथा, 
किराते । १३२।९। 

भयमेव खगव्यसन्चकाम 
प्रइरिष्यन् मयि मायया समश्य । 
एथुभिष्वं जिनोरवैर कार्षीत् 
चकितोद्भ्वान्तङ्धगाणि काननानि ॥*) 

केतवम् इति मेदिनो ॥ ( यथा, महाभारते । 
9 । ३६ । ३८। 
सत्तेण नुनं छत्रं हि चरन्तं पाथमल्जुनम् । 

छत्तर; सारथिं छत्वा निर्यातो नगरात् 
बहिः ॥*) 

धनम् । ग्टहम्। दानम् सरोवरम् । इत्यने 
` काथकोषः ॥ यागविशेषः । यथा, 

` “नेमिषेऽनिमिषन्नेते ऋषयः शौनकादयः । 
खत्त खर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ 
कलिमागतमाज्ञाय चेच ऽस्मिन् वेष्णवे वयम्। 
सोना दौषघंसव्रे ण कथायां सच्चेणा इरेः ॥ 
इति ओोभागवते १ स्कन्धं १ भ्रध्यायः॥*॥ 
इादशाडसाध्यसन्त यथा । ज्योतिष्टोमे दादश 
गोशतदक्षिणाविभागः षोडशत्विजां तदिक्षतो 
भूते सच्चालके इादशाहइसाध्य शतेनादिनो 
दोचयन्तौत्वादिदंनेन निर्णीयते। तच्च सावन- 
मानेन कत्तव्यम् । यथा, 

सच्चताणखपास्यान्यधथ सावनेन 
लौक्यश्च यत् स्वादयवहारममी । 

इति मलमासतत्तम् ॥*॥ 
सदक्चिणं सततान्रदानम्। तत्रिन्दकस्पमशनादि- 
निषेधो यथा,-- 
*नालपिच्जननविदिष्टान् वोरदहोनां तथा स्ियम्। 
देवतापिढ खच्छास््रयन्नसन्चादिनिन्दकैः। 
क्त्या तु ख्यशनालापं शुद्धताकावलो कनात्॥" 

दूति माकण्डेयपुराणे सदाचाराध्यायः ॥ 
सत्तं खटकिणं सततान्नदानम् । इति तद्ोका॥ 

सच्च, [म्], व्य, सह । इति शब्दरब्रावलो जटा- 
धरञ्च॥ 

सत्तशाला, स्त्रो, (सन्नस्य शाला ।) भनब्रादिदान- 
ग्टइम्। तत्पब्यौयः। प्रतिखयः २\ इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( यथा, कथासरिक्छागरे । २१। 
७४ 

“ततः सा सन्न्ालान्तः प्रविषैश्च वणिकिसुता। 
अन्वगात् राजपु्लोऽपि ख तां गुषमवेचितुम्॥ 

सचा, व्च सड । इत्यमरः ॥ 

२२8४ 
सत्वं 

पुं, राजविधेषः। स तु चोछ्ष्णस्य 
श्वशुरः । प्ररे भन्नाटनगरे शथिष्वजराजो 
बभूव । इति कल्किपुराणे २७ अध्यायः ॥ 

: पु मेषः । इस्तौ । जयशौले, वि । इत्यु 
शादिकोषः ॥ 

सच्िजातकं, क्तौ, सत् साधु चिजातकं तुख्यत्व 
गेलापव्रादिकं यत्र ।) व्यक्ननविेषः । यथा, 
“मासं वडष्टते ष्टं सिक्ना चोष्णाग्बूना 

जोरकादोः समायुक्तं परिशस्क' तदुच्यते । 
तदेव इततक्राख्चं प्रदिग्ध सचिजातकम् ॥” 

इति शब्द्चन्दरिका ॥ 
सत्तो, [न्] पं, ( सच्चमसूयस्येति । इनिः ।) 
ग्टडइपतिः । इत्यमरः ॥ इ ग्टहख्यं । सच्चं सदा 
दानं विद्यतेऽस्य सच्चो इन्। सदस सच्चं 
हितकारम्। सनच्तमाच्छछादनेःयन्न खदा दानेच 
केतवे ¦ इति विश्ठः। ग्टदस्य पतिग्डं हपतिः । 
इति भरतः॥ नित्यप्रहत्ताब्रदानः। यथा विष्णुः। 
नाशौचं राज्ञां राज्कम्यणि न व्रतिनां व्रते न 

कारिणां तदिच्छया न देवप्रतिष्टाविवादइयो 
पव्बसंहतयोः । इति.। सच्िणां नित्यप्रहत्तान्र 
दानानां सच्चेऽन्रदाने। इति शदितत््वम् ॥ 
(यज्ञान्ते, वि । यथा,महभिारते ।१४।७।३। 
“ सत्यमेतद्भवानाइ स मां जानाति सच्चिणम् । 
कथयस तदेतन्मे क्र नु सम्प्रति नारदः ॥*) 

सत्त्व, को, (सतो भावः। सत् + त्व) प्रते 
गुणविशेषः । भव सं प्रकाशकान्नानं सुख- 
हेतुः । सतो भावः सत्वम् । ततौ भावै इति तवं 
निपातनात्तलोप इति केचित् । स्वं दितकार 
मिति वडव: । इत्यमरभरतौ ॥ * ॥ ( यथा, 
मनुः। १२।२४। 

स॑च्छं रजस्तम्ेव तरोन् विद्यादात्मनो गुणान् । 
व्याप्येमान् खतो भावान् महान् सर्वान 

शेषतः ॥*) 
महाभारतमते सुखजनकगुणः । तस्य धर्माः । 
प्रसादः १ इषः २ प्रोतिः ३ भरसन्देहः ४ 
छतिः५ स्मृतिः ६। इति मोच्तध्ः ॥ द्रव्यम् । 
असुः । ( यधा, रामायणे। २.।६०।१। 

“ततो भूतोपद्ृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः । 
धरण्यां गतसच्चे व कौशस्था सूतमब्रवोत् ॥)” 
व्यवसायः ! इत्यमरः ॥ पिथाचादिः। ( यथा, 
रामायणे। २। ३२।.१०। 

अद्य ननं दशरथः सत्त मादिश्च भाषते । 

सखभावः । (यथा, किराते । १२। ३९ । 
11; 

सचिणां सत्रे न कारणां खकर्मणि न | 

सद्मति 
‡ । चित्तम्। इति मेदिनो ॥ रसः । भायुः 
इति धरणिः ॥ दुवेरः। इति ईेमचन्दरः ॥ 
धनम् । भातता । इति शब्दरन्नावलो ॥ 

, पुं ज्ञौ, ( सत््वमस्यस्य ति । भ्रशंभ्रादि- 
त्वादच् । ) जन्तु; । इत्यमरः ॥ ( यथा, रषः । 
२।८। 

रक्तापदेशासनिहोमधेनोः 
विनेष्यज्िव दुष्टस्वान् ॥*) वन्धान् 

मुडः। [व स््ो, सत्त्वस्य भावः । सस्वशब्दात् भाषे 
तप्रत्ययानन्तरं अ।पप्रत्ययेन निष्यन्ना ॥ 

:, वि, (स्व सम्पन्नः ।) सत्वप्राषः । 
श्ति लोकप्रसिदिः॥ 

स्वसः, वि, (ख्व तिष्ठतोति । खा + कः ।) 
सत्वहत्तिश्यालो । सत्छप्रधानः । यथा,-- 
“ऊद गच्छन्तिसस्वखा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणहत्तख्या रधो गच्छन्ति तामसाः ॥* 

इति भगवद्गोताययम् । ६४ । १८। 
क्तौ, (सत्पत्र यस्य ।) पद्मस्य नवदलम् (` 
शब्दचन्द्रिका ॥ 
» पु, ( सन् पन्ा; । टच् ।) प्र्स्तपथः । 

तत्पर्यायः । अतिपन्याः २ सुपन्थाः ३ भर्चि- 
ताध्वा ४ । इत्वमरः ॥ सुपथः ५। इति शब्द्. 
रनब्रावलो ॥ (यथा, भागवते । ४।१२। ५० । 
“ज्नानमन्नाततत्लाय यो दद्यात् सत्पयेऽखछतम् 
क्षपानोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानु ग्टद्धते ॥*) 

सत्पश्यः, पु, (सन् पशः । ) यन्नोयपश्ः । इति 
केचित् ॥ शोभनपशुख ॥ 

सत्पुच्चः, पु, ( सन् पुचः। ) उत्तमसन्तानः 1 
वेदादि विहितपिव्रादिकायकत्ता । यथा- 
“पुन्नाश्नो नरकाद्यस्माच्चायते पितरं सुतः । 
सुखसन्द शनेनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः ॥* 
इति हदस्मत्यक्षनरकनिस्ताराय ऋणमस्मिन् 
समव्रयति भखृतत्वच्च विन्दति । इति पितां 
पुच्नस्य जात्य पश्येच्च जोवतो सुखम् इति वथिः 
छोक्ष्णार्धनयनाय च यत् पश्येदिति नियमः 

तदक्लतपुच्चकायपुच्चपरम् । सत्पुचस्तु 
सुखदशंन विनापि नरकनिस्तारकः। तथा च 
विष्णुपुराणम् । 
“सत्पुत्चेण तु जातेन वेणोऽपि ब्रिदिवं ययौ । 
युन्राख्नो नरकान्चातः स तेन इमडइालना ॥” 
ब्रह्मपुराशेऽपि । 
“समुत्पन्नेन भो विप्राः सतपच्चेण महात्मना । 
वातः स पुरुषव्याघ्रः पुरानो नरकात्तदा ॥* 

इति शडितस्वम् ॥ 
न हि राजा प्रियं पुतं विवासयितुमरंति ॥”) [सतृएरुषः, पु, (खन् पुरुषः ।) पूज्यमानपुशषः । 

इति संचिप्तसारसमासपादः बलम् । ( यथा, रुः । ४ । ७२। ( यथा, रामा- 

“शशंस तुल्यसस्वानां संन्यघोषेऽप्यसग्मम्। | यथे। २।४८।८। (८ 
गुहाशयानां सिंहानां परिहच्यावलो “एकः सत्पुरुषो लोके ल्यः सह सोतया । 

किलम् ॥) | योऽनुगच्छति काङकत्स्यं रामं परिचरन् वने॥)” 
तप्रतिग्रहःप, सङ्क; साधुभ्यः प्रतिग्रहो दान- 
ग्रहणम् । साचजनदत्तद्रव्य्रहणम् । यथा, 
खषवित्तागमा धर्मोपा दायो लाभः क्रयो जवः बलमस्य पश्यत खषेऽधिङप्यतः ॥') 



व 

- अमान्यं चमा चेव छोस्तितिच्चानसूथता 

सलं 

प्रयोगः क्योगखच खत्प्रतिश्रह रव ख ॥” 
इति मानवे १ ० अध्यायः ॥ 

खतुप्रतिपचचः, पुं, (खन् प्रतिपचः।) तुख्वब्यक्तिः। 
प्रतियोगौ । न्धायमते । साध्याभावव्याप्यवत् 
पक्षः । यथा । कदो वङ्किमान् धूमादित्यादौ 
वद्काभाववाप्यवददादिः। इति सत्प्रतिपक्ष 
= 8 । तज्ञ्तशं यथा । साध्यविरोध्य्, पखवापन- 
मवसमानवलोपख्ित्या प्रति रचकाव्थ लिङ्क 
ल्व बलञ्च व्यातिपत्तधरकातो विरोधिबोधका- 
न्धयमकतौपयिकरूपसम्यततिमत्तया श्राय- 
मानेन प्रतिश्दकाय्यत्वं वा तत्वम् । इति 
गङ्ग शोपाध्वायजछतचिन्तामशिः ॥ 

शतफशः, पुं, (सत् फलं यस्व ।) दाडिमहक्चः। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ योभगफलवद् शख ॥ 

सत्वं, ्ौ,(सते.ितम्। सत् + यत् ।) छतयुगम्। 
अपवथः। यथाथम् । (यथा, रघुः । १२।.०५। 
“कामं जौवति भै नाथ इति खा विलो 

शुचम् । 
प्राञ्जत्वा सत्वमस्यान्तं जौ विताख्मौति 

शज्जितः ॥”) 
लति, ति । इति भदिनौ ॥ (यथा, याज्र- 
वस्वो । १२ १४८ । ॥ 
“महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तदैव हि ५*) 
सिदान्तः । इति शष्दरज्ञावलौ ॥५॥ यथार्थस्य 
पर्म्यायः। तथ्यम् २ ऋतम् रे सम्यक ४। इत्य- 
मरः॥ भवितथम् ५ भूतम् ६। इति जटा 
धरः ॥ तज्जम् । यथा,- 
“यत्रा्ैकधनं यञ्र सब्वलोकसुखप्रदम् । 
तत् सत्यमिति विन्नं यमसत्यं तदिपययम् ॥* 
दति पाश्च क्रियायोगसारे १६ भध्यायः॥५॥ 
वदाकारा वथा,- 
“सत्यञ्च समता चैव दमचेव न संशयः। 

त्वागो ध्यानमयाओतवं तिच सततं दया । 
अहिखा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥” 

। इति महाभारते दाजधमाः॥१॥ 
तख्यापालने दोषो यधा,- 
“क्त्वा शपथङूपश्च सत्वं इन्ति न पालयेत् ।` 
ख छतन्नः कालसूते वेदेवचतुयुगम् ॥ 
सषजग्मसु काक सप्तजन्मसु पचकः। 
ततः शूद्रो मडाव्याधो जन्सप्त ततः चिः ॥” 
इति ब्रह्मवेवर्ते प्रज्ञति खण्डे ४८ भष्यायः ॥५॥ 
पिच) 

 ““खत्मेन लोकं जयति सत्वन्तु परस तपः ¦ 
 यथाभूतप्रखादन्तु सत्वमाइममनो षिखः #” 

इति कौर्म पविभागे १४ भ्रष्यायः ॥५*॥ 
तख प्रणसा यथा,- 
“सत्घमायास्यति इरिः खत्यं निष्कपट वद । 
बद तत् खभयं त्यजा सत्वं ब्रू भरंसदि ॥ 
वरं कूपश्रतादापौ वर वापौशतात् क्रतुः । 
वर क्रतुशतात् बुः सत्वं पचचश्तात् किल ५ 

नहि ् रत्धात् परो धर्मो नादरतास् पातकं परम. 
४, 97 

२२५ 

नहि मातुः परो बन्धुं ग शर्म॑न्वदात् परः ५१ 
इति ब्रह्मवैवर्ते जम्भखष्डे ८५ अध्यायः ४१॥ 
भ्रपिच। 
"तस्मात् सत्वं परं ब्रह्म सत्यनेव चरं तपः । 
सत्वमेव परो यज्ञः सत्यमेव परं सुतम् ॥ 
सत्यं वेदेष जागत सत्यश्च परमं पदम् । 
कौल्तियश पुष्य पिदढदेवर्षिपूजनम् ॥ 
श्राद्यो विधिश्च विद्या च सब्द सत्ये प्रतिष्ठितम्, 
सत्थं यन्नस्तथा वेदा मन्वा देवाः खरखती ॥ 
ब्रतचर्य्यां तथा शत्यं श्ओहगरः स्थिव च । 
सत्येन वायुरभ्यति श्त्येन तपते रविः ॥ 
सत्येनाग्निदंहेजित्मं खगं सत्यं न गच्छति । 
सत्येन चापः ्िपति पर्जन्यो धरशौतले ॥ 
परेण सव्वदेवानां सव्वं तीर्थावगा इनम् । 
सत्यस्य वचनाज्ञोके सर्व्वमाप्नोत्वसं शयम् ॥ 
अग्वमेधसडसश्च सत्धश्च तुलया तम् । 
भरश्वमिधसश्साचचि सत्यमेव विथिष्यते ॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितर ऋषयस्तथा । 
मनुष्याः सिच्गन्धर्न्वाः सत्यात् सिहिमिती 

गताः ॥ 
अगाधे विपुकते शदे सत्ती एचिदे । 
जातव्यं मनस) युक्तेः खानं तत् परमं स्मृतम् ॥ 
भ्रालार्थे वा परार्थे वा पच्चये बापि मानवाः। 
अदत थै न भाषन्ते ते बुधाः लर्गगाभिनः ॥ 
तस्यात् सत्बज्ञतं पञ्च तदनन्तफलं भवेत् ॥* 
दूति वद्किपुराणे दानावखयानि्णयनामाध्यायः ॥ 

| भ्रपिष। 
“तङ्ागशतदानेन यत् पुख्छं लभते गरः । 
ततोऽधिकश्च लभते वापौदानेन निचितम् ॥ 
दशत्रापोमरदानैन यत् फलं लभते नरः । 
ततोऽभिकश्च लभते पुख्छं कन्धाप्रदानतः॥ 
दशकन्धाप्रदानेन यत् फलं लभते नरः । 
ततोऽधिकञ्च लभते यन्न केन नराधिपः॥ 
शतयश्नेन लभते यत् प्यं प्छ लव्जनः । 
ततोऽधिकश्च लभते पु्चास्यदर्भनेन च ॥ 
दशने शतयपु्चाणां यत् पुण्यं लभते नरः । 
तत् पुछं लभते नूनं पुख्वान् सत्धपालनात् ॥ 
नहि सत्यात् परो धर्मो नाद्रतात् पातकं नरः। 
नहि गङ्गा मं तथे न देवः केशवात् परः ॥* 

दूति बरद्मवैवर्तपुराणम् ॥५॥ 
अन्धच्च । 
^ सत्वमूलं जगत् स्यं स्वं सले प्रतिितम्। 
सिद्व लभन्तं सत्येन ऋषयो वेदपारगाः ॥` 
सत्येन दौयते कन्धा सत्यं जल्पन्ति ब्राह्मणाः । 
सत्यं वदन्ति राजानः सत्येन वसुधा ता ॥ 
सत्येन गम्यते खगे मोचं सत्येन प्राप्यते । 
सूखस्तपति सत्येन खोमः सत्यं न राजते ॥ 
यमः. सत्येन इर्ति सत्यनेन्द्रो विराजते । 
वर्णख कुवेरख तौ च सत्ये प्रतिष्ठितौ ॥ 
तत् सत्थ मम नश्येत यद्यहं नागमे पुनः ००२ 

सत्वः 

“सत्यं सन्तोष भादस्तिक्थं तथा चेन्द्रियनिग्रहः 
देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राद्मशानां विधेषतः ॥ 
शत्यं भूतङितं वाक्षमस्तेयं खलागतम्यरम् । 
नियमः; पश्च सत्याद्या बाहन्माभ्यन्तरं दिधा ॥* 

दूति गारङ्ं ४< भष्यायः ॥५॥ 
श्रपिच। 
““धेऽ्था धणे ते सत्या येऽथ गतजियः । 
संत्यशौचं मनःगौचं शौवमिन्दरियनिचद्ः ॥ 
शर्व्वभूतदया शौचं जलगौ चश पञ्चमम् । 
यस्व सत्यश्च धौचश्च तस्य सर्गो न दुक्ंभः ४ 
सत्यं डि वचनं यस्य सोऽष्वमेधादिशिष्यते +” 

इति गाङ ११३ अध्यायः ॥*॥ 
भपिच। 

“नसासभायच्रन सन्तिहद्ा 
हृदा नतेन वदन्ति धमम् । 
भासौ धर्मो यत्र नो सत्यमस्ति 
भो तत् सत्यं यच्छलेनातुविदम् ॥ 

ब्राह्मणोऽपि मलष्याणामादित्यशे व तेजसाम् । 
शिरोऽपि स््वेगात्राशां रतानां सत्यमुत्तमम् ५” 

इति गाड ११५ भध्यायः॥ 
र्म । यथा। यः स्नः सर्व्यवित् य्य ज्रान. 
मयं तपः सर्गस्य वभौ सर्व्वश्येशानः यः 
एथिष्यां तिष्ठन् एधिष्या अन्तरः सोऽकामयत 
बदुष्यां स ईचत तत्तेजोऽखजत् सत्यं च्रान- 
मनन्त ब्रह्म इत्याद्याः । इति चोभागवतदथम- 
स्वान्धौय ८७ भरध्यायीयढतौयन्ञोकटौकायां 
ओौधरखलामौ ॥५॥ अपि च। 
““शअदमाता परं ब्रह्म सत्ये ज्नानमनन्तकम् । ` 
विज्ञानमानन्दो ब्म सत्तत्वमसि केवलम् # 
नित्यं शुदं बुदियुक्ं सत्यमानन्दमदइयम् । 
योऽखावादित्यपुरषः सोऽसावहमख्ष्डतः। 
इति ध्यायन् विमुच्य त ब्रह्मणो भवबन्धनात् ५” 

इति गारुड ४८ अध्यायः ॥ 
तरे दिकपर्व्यायः। वट १ खत् २ सारे 
अदा ४ इत्या ५ ऋतम् ६। इति षट् सत्य- 
नामानि । इति वेदनिधघष्टौ । २।१०॥ 

सत्यं, [म्] व्य, परश्रः। सौकारः। इति- 
रब्नावलौ ॥ 

सत्यः, पु,(सते डितः! सत् +यत् ।) ओौरामः। 
यथा,- 
“कौशस्यानब्दनः खोयः सत्यो दणमुखान्तकः॥* 

शति शब्द्रन्नावलौ ॥ 
विश्डुः। यथा,- 
“भोत्तमेऽप्यन्तरे विष्डुः सत्यैः खड खधो्षमेः । 
खत्यायामभवत् सत्यः सत्थरूपो जनादन: ५” 

इति कौम ४८ अध्यायः ५१४ 
अन्धञ्च । 

“सत्यव्रतं खत्यपरं त्रिसत्धं 
सच्यस्य योनिं निहित खय । ` 
सत्यस्य सत्धद्तसत्यनेवं 
सत्याखकं त्वां शरणं प्रपन्नाः +" दति वाराहे मघुरामाहाेय अन्धकं 

प्रमाववशं ननामाष्यायः,॥*॥ अन्ध । , इति ज्रौभागवते १० स्कन्धे ९ भष्या; ॥*॥ 



सत्यङ्का 

“प्रतितं सत्यं क्तमिति दष्टाः प्रथमं सत्यत्वेन 
स्तुवन्ति सत्यत्र तमिति । सत्यं व्रतं सङ्ख्य यस्य । 
शत्यं परं चेष्टं प्रातिसाधनं यस्मिन् तम्। 
चिसत्यं विष्वपि कालेषु खटः पवय प्रलयानन्तरं 
स्थितिखमये च सत्यं भव्यभिचरेण वत्तेमानम्। 
लत एवाह । सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन 
एयिव्यप्तेजांसि । त्यशब्देन वायुाकाशौ । एवं 
खच्च त्यञख्च सत्यं भूतपञ्चकम् । तं स्यमित्या- 
चच्ते इति तेः । तस्य योनिं कारणं अनेन 
खटः पूल्े वत्तेमानातोक्ता । तथा स्ये तस्ि- 

२२६ 
सत्यना 

[स्] पु, (खत्वं तपो यस्य । ) सुनि- 
विशेषः । सतु पुरा व्याध भासत् ततस्तपः 
त्वा दुव्वाससो वरेण वेदादि सरव्येशाख््श्नो 
भूत्वा एतन्नाम बभूव । यथा,- 
“तम ख्येषं व्याधन्तु चुधादुन्बं लतां मतम् । 
उवाच वेदाः साङ्गस्ते सरदस्वपदक्रमाः। 
ब्रह्मविद्यापुराशानि प्रत्यच्चाणि भवन्तु ते॥ 
एवं प्रादारं तस्य दुर्वासा नाम चाकरोत् । 
भवान् सत्यतया नाम ऋषिराद्यो भविष्यति॥" 
इति वारादहे सत्यतपडपख्यानन्ामाध्यायः ॥ 

जेव निहितं भ्न्तर्व्यामितया खितं श्रनेन खिति-सत्यष्टतिः, पु, (सत्वा तिः ।) ऋषिवषिशेषः। 
खमये च सत्यत्वसुक्षम् । तथा सत्यस्य सत्यं 
तच्यैव सस्य सत्यं पारमार्धिंकं नाशेऽपि 
अवशिष्यमानं रूपं अनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन 
श्रत्यत्वं दर्थितं एवं विसत्त्वसुपपादितम्। तथा 
तऋतसत्यनेव्रम् । ऋतञ्च सता वशो सत्वद्ध 
समदग्रनम्। तथा भगवता व्याख्यास्वमानतवात् 
त्यच्च समद्शनमिति तच्च सुदता वाणौ 
कविभिः परिकौत्तिता ॥ इति तयोर्नेवरं नयन्- 
श्वाधन नेतारं प्रवत्तंकमिति यावत् । एवं सब्वै- 
अकारेण सत्यालकं तां वयं शरणं प्रपन्ना 
इत्य घे; ।” इति खौधरस्वामो ॥*॥ भग्वलयहचच। 
इति राजनिंष्टः ॥ नान्दौमुखश्राददेवः। यथा, 
“इद्धि खाद क्रतुः सत्यो नान्दोम् खे वदुः । 
नेमित्तिके कालकामौ काम्ये च धुरिलोचनौ ॥* 

"दति खाइतत्वम् ॥*॥ 
(मुनिविगेषः । यथा, महाभारते ।२।४। १०। 
“"अखितो देवलः सत्यः सपंमालो महाशिराः ॥* 
देवगणविशेषः। यथा, माकंण्डये ।७१।१-२ 
"मन्वन्तरे ढतोधैऽस्छिन् उत्तमस्य प्रजापतेः । 
देवानिद्ध्राषोन् भूपान् निबोध गदतो मम ॥ 
स्धामानस्तया देवा यथानामानुकारिणः। 
खत्घाख्यञ्च दितोयोऽन्य स्िदशानां तधा 

४ गणः ॥*) 

तपोलोकादूहंलोकः 1 इति विष्ः॥ भस्य विव- 
रणं सत्यलोकशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

सत्यकं,लतो, सत्वरः । इति कचित् ॥(सत्यमेवं । 
स्वार्थे कन् ।) सत्यम् । तद्युक्ते व्रि ॥ ( दषि- 
वंभोयविशेषै, पु, \ यधा, भागवते ।९।२४।१३। 
“"अनमित्रसतो योऽन्यः शिनिस्तस्य च सत्यकः॥” 

खत्यङ्कारः, घुं, (सत्यस्य कार इति । छ + घञ् । 
"कारे सत्यागदस्य ।” ६।२।७०। इति 
सुम् । ) अवश्यं मयेतत् क्र तव्यमिति सत्या- 
करणम् । तत्प्व्वायः । खत्यायनम् २ सत्या- 
ऊतिः २। इत्यमरः ॥ सत्यापना ४। इति 
वोषालितः ॥ (यथा, राजतरङ्कि्डाम् ।६।०१। 
“लेभिरे निधनन्तस्मात् सत्वङ्कारात् पदातयः ॥" 

सत्य्कारक्रतः, चि, (सत्वड1 रश छतः) अवश्य 
मयैतत् क्र तव्यमिति. सत्यं कत्वा यदयम् । 
घायना इति भाषा। इति भिताच्तरा॥ 
( यधा, वान्नवक्कयः । २।६१। 

यथा 

“खरइतस्तु दायादमहल्या संप्रसूयते । 
शतानन्दं ऋषिशष्ठं तस्यापि सुमहातपाः) 

निधमाख भविष्न्ति नानारौडङाप्रपोडिताः ॥ 
प्रयाससाध्यः शक्तं शास्र षु ख.यते दिज । 
तस्मात् केऽपि करिष्यन्तिक 
खक्लतेषु विनष्टं षु प्रहनत्ते पापकम्यरि} 
सवशः प्रलयं सब्व' गभिष्यन्ति दुराशयाः ॥ 
खल्पश्चमैरल्य वित्तेरल्पकालेख सत्तम ॥ 
यथा भदेच्इापुख्यं तथा कथय सूत नः॥ 
यस्योपदेणतः पुख्य' पापं वा कुरते जनः। 
स तद्धागौ भवेग्मत्य' इति शाख षु भिखितम् ॥ 
घस्योपदेशो सदयः कतवैख विवव्नितः । 

“सत्वङ्ारज्ञत द्रव्यं हिगुं प्रतिपादयेत् ॥*) पापायनविरोषौ च चतवारः केथवोपमा; ॥ 

नौ न सुकूतं जनाः॥ 

सत्यना 

क्ानं संप्राप्य संसारे य: परेभ्यो म यच्छति । 
श्नानरूपो इरिस्तस्मं प्रसन्न इव नेते ॥ 
ज्रानरब्रेड रत्नं खच परसन्तोषछलत्ररः । 
खश्रयः सुल्लतिनेनं नररूपधरो हरिः ॥ 
व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वाच्ितं फलम् ! 
सब्ब तत् योतुमिच्छामि कथयस् महामते ॥ 
त्वमिव मुनिशादृल वेदवेदाङ्गपारगः । 
त्वहते नहिं वक्तान्धो यतस्व व्याखगासितः ४ 

सूत उवाच । 
धन्धोऽसि त्वं मुनिश्च ठ त्वमेव वैष्णवाग्रथोः। 
यतः समस्तलोकानां हितं वाच्छसि सब्वैदा । 
शृणु शौनक वच्छामि यत् त्ववा योतुमिष्तेष 
नारदेनेवमुक्षः सन् भगवान् कमलापतिः । 
शुरर्षये यथेवाइ तत् गणुष्व सम्मडितः ॥*॥ 

तस्य सत्य्टतिर्नाम सुनिवेंदस्य पारमः॥* | एकदा नारदो योगो परानुग्रहकाङ्कया । 
इति माद्छ ४८ ्रध्यायः।॥ | पटन् विविधान् लोकान् म्यलोकसुषागतम्ष ` 

(सत्यशौले, वि । यथा, रामाये । २।८२।६ । | तच्र दष्टा जनाः सव्वं नानादुःख समन्विताः । 
“रामस्तथा सत्व्टतिः सतां धम्पमनुस्मरन्। | नानायोनिसमुत्पन्नाः क्रिभ्यन्तं पापकग्यभिः ॥ 
नाजडहात् पितुरादेथं शो ज्योज्राभि- केनोपायेन चै तषां दुःखनाशो भवेद्धर वम् । 

वोदितः॥") | इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्छुलोकं गतस्तदा # 
सत्यनारायणः, पु, (सत्यो नाराय; ।) देवता- , तत्र नारायणं देवं शुक्घवणं चतुभुम् ॥ 
विशेषः । सत्यपोर इति भाषा । तस्य व्रतकथा | यङ्गचक्रधरं देवं वनमालाविभूषितम् ॥ 
यथा,-- इष्टा तं देवदेबें स्तोतुं समुपचक्रमे । 
“एकदा सुनयः सव्वं सव्वं लोकदिते रता; । नारद उवाच । 
सुरम्ये ने मिषारण्छं गोष्टो्चक्र नोरमाम् ॥ | नमस्ते वाञ्जनोऽतोतरूपायानन्तशक्तये । 
तव्रान्तरे महातेजा व्यासविष्यो मायाः । | भरादिमध्वान्तहोनाय निर्गुणाय गुणालने # 
खतः शिष्यगकेयुक्षः समायातो इरि स्मरन् ॥ | सव्व षामादिभूताय भक्तानामात्तिंनाभिने । 
तमायान्तं समालोकय सतं शास््ार्थपारगम् । | ऋत्वा स्तोकं ततो विष्र्नारदं प्रत्यभाषत ४ 
नेमुः सव्व" समुलखाय शौनकाद्यास्तपोधनाः ॥ ओओभगवानुवाच } 
सोऽपि तान् सहसा भक्त्वा सुनौन् परमवेष्णवान् किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्तं मनसि वर्तते ४ 
ननाम दण्डवद्ध मौ सव्वध्परविदांवरः ॥ कथयस्र महाभाग तत् सव्व कथयामि ते # 
वरासने महाव दिस्त ते मुनिपुङ्गवैः । नारद उवाच 
उवास स सभामध्ये सर्व्व; शिच गणेवृतः ॥ | मच्छ लोके जनाः सव्दे' नानाशोकसमन्विताः। 
तत्रोपविष्टं तं सूतं शौनको सुनिसत्तमः। नानप्योनिसमुत्यब्राः पश्यन्तं पापकान्णा ॥ 
बद्ाछधलिरिमां वाचमुवाच विनयान्वितः ॥ | तत् कथं गमये ब्राथ लघुपायैन तददद । 

शौनक उवाच खोतुमिच्छामि तत् सब्बे छपास्ति यदि ते मयि 
मडषं सूत सव्व न्न कलिकाले समागते । `खौभगवानुवाच । 
केनोपायेन भगवन् इरिभक्तिरभवेबरणाम् ॥ साधु पृष्टं त्वयः वत्स ! लोकानुग्रहकाम्यया। 
कलौ सव्व भविष्यन्ति पापकम्मपरायणाः । | यत् क्त्वा मुच्यते मोहात् तत् णुष्व वदामि तै 
बेदविद्याविहिनाञ्च तेषां खं यः कथं भवेत् ॥ | व्रतमस्ति महापुख्यं स्वगे च भुवि दुलभम् । 
कलावन्रगतप्रणष लोकाः खल्पायुषस्तथा \ | तव खं हान्मया विप्र प्रकाभोक्रियतेऽधुना ॥५॥ 

खत्यनारायणस्येत हतं सम्यग्विधानतः ।; 
क्त्वा सद्यः सुखं भुक्राः परत्र मोच्तमालमेत् # 
तत् शरुत्वा भगद।क्वं नारदः पुनरब्रवोत् ॥ 
किंफलं किं किधानद्ध क्षतं केनेति वा व्रतम् । 
तत् सब्दं' विस्तरादब्रूडि कदा काय्य हि तद्- 

न्तम् ५ 
भगवानुवाच । , 

दुःखशोकादिशमंनं धनधान्धविवदनम् ¦ 
सोभाग्सन्ततिकरं सब्ब त्र विजयप्रदम् ॥ 

कस्िन् दिने मर्यो भक्तिखहासमन्वितः यञ्िन् 
उल्नाराथकं देवं यजतु निभामुदधे ॥ 



सल्यना 

बान्धवैव्राह्मणेषं व सहितो धरमतलपरः। 
मेवेदं भक्तितो दद्यात् सपादं भच्यमुत्तमम् ॥ 
रश्भाफलं एतं चोरं गोधूमस्य च चुखं कम् । 
अभावे शालिचुख वा शकरा वा गुड़ं तथा॥ 

एकोकत्य निवेदयेत् । 
विप्राय दच्चिशां दव्यात् कथां खुत्वा जनेः खड ॥ 
ततश्च बन्धुभिः साइ ` विप्रेभ्यः प्रतिपादयन् । 
प्रसादं भचयेत् भक्षय! इत्यमौ तादिकं चरेत् ॥ 
ततः; स्तुत्वा ग्ट गच्छेत् सत्यनारायसं स्मरन् । 
एवं छते मनुष्याणां वाब्कसिदिभवेद् कुवम् 
विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्तिःभूतले । 
कथामस्व प्रवच्यामि क्षतक्षत्यो भवेत् दिजः॥५॥ 
कित् काशोपुरे ग्रामे ्रासोदिप्र् निदंनः। 
चुधादढष्याङ्घलो भूत्वा सततं भ्रमते महम् ॥ 
दुःखितं ब्राह्मशं दा भगवान् ब्राह्मणशप्रियः। 
इदत्राह्मशरूपः सन् पप्रच्छ दिजमादरात् ॥ 
किमथे भ्रमते विप्र! महीं ्तृचाख्च द् खितः। 
तत् सब्बे ओोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते।॥ 

विप्र उवाच। 
ब्राह्मशोऽतिदरिद्रोऽहं भिच्ताथ भ्रमते महोम् 
पायं यदि जानासि कपया कथय प्रभो ॥ 

हद उवाच । 
सल्धनारायशो देवो वाच्किताथफलप्रदः । 
तस्य लं दिजशादह.ख कुर्ष्व ब्रतसुत्तमम् ॥ 
यत् क्त्वा सव्व दुःखेभ्यो सुक्लो भवति मानवः॥ 
विधानच्च व्रतस्यास्य विप्रायाभाष्च यन्नतः। 
सत्यनारायणो दस्त तैवान्तरधौयत ॥ 
ततः प्रातः करिष्यामि त्रतं मनसि चिन्तितम् 
इति सच्धिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न चाल 

भत् ॥ 
ततः प्रातः समुलखाय सत्यनारायणव्रतम् । 
करिष्येऽदञ्च सङ्कल्पय भिच्ता्यमगमदहिजः ॥ 
तस्मित्रेव दिने विप्रः प्रचुरं प्राप्तवान् धनम् 
तेनेव बन्धुभिः स।द' सत्यस्य व्रतमाचरत् ॥ 
सब्बदुःख्ठविनिग्प् लः सर्वंसम्यत्समन्वितः । 
बभूव स हिजगरेष्ो व्रतस्यास्य प्रभावतः । 
ततः प्रशतिकाल्च मासि मासि व्रतं क्तम् ॥ 

खूत उवाच । 
एवं नारायणस्येदं ब्रतं त्वा दिजोत्तमः। 
सर्वपापविनिरमकञो दुज्ञ भं मोक्ता यात् ॥ 
ब्रतश्च तद्यथा विप्रः एथिव्यां सञ्चरिष्यति । 
तदैतत् सवंदुःख' हि नराणाञ्च विनश्यति ॥ 
एवं नारायणेनोक्त' नारदाय महात्मने । 
मयापि कथितं विप्र किमन्यत् कथयामि ते ॥ 
ति ओोस्कन्दपुराणे रेवाखण्ड सत्यनारायण- 
विप्रसंवादो नाम १ भध्वायः॥*॥ 

शौनक उवाच । 
“तस्माद्िप्र ब्रतं केन एथिव्यां चरितं सुने । 
तत् सवं श्रोतुभिच्छछामि अदास्माकं प्रजायते ॥ 

सूत उवाच। 
खणुध्व' सुनयः स्वँ तस्माद्येन छतं भुवि । 
एकदा स दिजवरो यथादिभव विस्तरैः ॥ 

२२७ 

सत्यना 

बन्धुभिः खजनेः साद" व्रतं कत्तु समुद्यतः । 
एतस्मिक्रेव काले तु काष्ठकेतुः समागतः । 
बहिः काष्टश्च संखयाप्य विप्रस्य मन्दिरं ययौ ॥ 
ठष्णया पोडितात्मा ख विप्रं दृषा तथाविधम्। 
प्रणिपत्य दिजगेष्ठः किमिदं क्रियते त्वया । 
कते किं फलमाप्नोति विस्तरादद मे प्रभो॥ 

विप्र उवाच) 
सत्यनारायणस्येदं व्रतं .सब्वं सितप्रदम् । 
दुःखगशोकादि शमनं सवत्र विजयप्रदम् ॥ 
धनादिसन्ततिकरं सर्वेषामोमितप्रदम् । 
यस्व प्रसादा सवं धनधान्यादिकं महत् ॥ 
ततस्तु ख व्रतं च्रात्वा काष्ठकर्तातिहषिंतः। 
पपौ जलं प्रसादश्च शुका तव्रगरं ययौ ॥. 
सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् {खिरमानसः । 
काष्ठः विक्रौय नगरे प्राष्छयते चाद यनम् । 
लेनैव सत्यदेवस्य व्रतमद्य करोम्यहम् ॥ 
इति सञ्िन्तय मनसा काष्ठ" क्त्वा तु मस्तके । 
जगाम नगरे रम्ब धनिनां यत्र सखितिः। 
तदिने काष्ठमूलच् दिगुखं प्रा्वानसौ ॥ 
ततः प्रसन्रह्ृदयः सुपक्षकदलोफलम् । 
शकराञ्च तं दुग्ध गोधूमस्य च चकम् ॥ 
प्रतेकन्तु सपादच् ग्टदोत्वा खडमाययौ । 
ततो बन्धून् समाहृय चकार विधिना व्रतम् ॥ 
तदृव्रतस्य प्रसादेन धनपुच्चान्वितोऽभवत् । 
दह लोके सुख भुक्ता चान्ते सत्यपुरं ययौ ॥ 
इति ओोस्कन्दपुराणं रेवाखण्डे सत्यनारायण- 
कथायां विप्रकाष्ठकेतुसंवादो नाम २ भध्यायः। 

सूत उवाच। 
पनरन्यत् प्रवच्यामि खणुष्व मुनिसत्तमाः । 

असोदुल्कामुखो नाम पतिग्ब लिनां वरः ॥ 
जितैन्द्रियः सत्यवादो ययौ देवालयं प्रति । 
दिने दिने धनं दत्वा दिजान् सन्तोषयेत् इुधौ 
भाय्थ तख प्रमुग्धा च सरोजवदना सतो । 
सस्मितास्या शरदिन्दुः सकटाचचं च विश्वतो ॥ 
काञ्चोश्च बिभ्रतौ श्यामा मालतोमाल्यभूषिता 
भद्रथोला व्रतं सत्यं सिन्धृतोरेःकरोग्् ने ॥ 
एतस्मिब्रन्तरे नत्र साधुः कोऽपि समागतः 
खाणिज्यार्थ' बधन रब्रादः परिपूरितः॥ 
नावं संस्थाप्य तत्तोरे जगाम तत्तटं प्रात । 
दृष्टा तच व्रतं सम्यक् पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ 

साधुरुवाच । 
किमिदं कुर्षे राजन् भक्तियुक्ञेन चेतसा । 
प्रकाशं कुरु तत् सव यखोतुमिच्छछामि सम्प्रति 

राजोवाच । 
पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः । 
व्रतश्च खजनेः साद ` पुच्चादिप्राप्तये मया ५ 
प्रत्यवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः । 
सत्यं कथय मे राजन् व्रतमेतत् करोम्यहम् ॥ 
ममपि खन्ततिर्नास्ति सत्यमेतत् खतत्रतम् । 
ततो निहच्य बाखिज्यात् सानन्दं ्टहइमागतः 
भार्याये कथितं सव्वं ̀  व्रतश्च खन्ततिप्रदम् । 
तदा ब्रतं करिण्वामि यद] मे सन्ततिभंबेत् ॥ 

सत्यना 

यत्किञ्चिदिवसे तस्य भाया लोलावतौ सतो । 
गर्भयुक्तानन्द चित्ताभवदग्य परायणा ॥ 
पृं गर्भे ततो जाता बालिका चातिनिर्ला, 
दिने दिने वदमाना शक्रपक्ते यथा शशौ ॥ 
ततो बणिक् सुतायाख जातकम्यादिकंच्चरन् । 
नाख्ना कलावतौ चेति तच्रामकरणं छतम् ॥ 
ततो लोलावतौ प्राह खाभिनं मधुरं वचः। 
न करोषि किमघं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतम् ॥ 
विवाहसमयेऽप्यस्याः करिष्यामि त्रतं प्रिये । 
इति भावधां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ॥ 
ततः कलावतौ कन्धा वदिता पिदढवेश्मनि । 
दृष्टा कन्धां ततः साधुनंगरे बन्धुभिः सइ । 
मन्तयित्वा दुतं दृतं प्रेरयित्वा स ध्वित्। 
विवाहाय कन्याया वरं जेष्ठ विचारयन् ॥ 
तेनान्नप्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगर' ययौ । 
तस्मादेकं बणिकपुचचं समादायागलो हि सः 
दृष्रा तं सुन्दरं बालं बणिकपुचं गुणान्वितम् । 
ज्ञातिभिबेन्धुभिः सां परितुष्टं न चेतसा ॥ 
दत्तवान् साधुराहय कन्धां विधिविधानतः। 
ततो भाग्यवशात्तेन विष्वं ब्रतसुत्तमम् ॥ 
विग्राहसमयेऽप्यस्यास्तेन रुषटोऽभवदिभुः ॥ 
ततः कालेन कियता निजधमविशारदः। 
बाखिज्याये गतः शौघ्रं जामावा सहितो 

विक् ॥ 
रब्रस्षारपुरे रभ्ये गत्वा सिन्धसमीपतः। 
बाणिज्यं कुरुते साधुर्जामावरा योमता सह ॥ 
पुरीं निभ्धाय नगरे चन्द्रकेतोद् पस्य च । 
एतस्मिन्रोव काले तु सत्यनारायशः प्रभुः ॥ 
भ्रष्टपरतिन्नमालोक्य शापं तस्मे प्रदत्तवान् । 
अदयप्रति कालश्च महादुःखं भविष्यति ५ 
तस्िन्रव दिनै रान्नो धनमादाय तस्करः । 
तेनेव वत्मं ना यातः षृष्ठदेश विलोकयन् ॥ 
तत्प्चादावकान् दूतान् दृष्टा भोतेन चेतसा । 
धनं संस्थाप्य तेव गतः गोघ्मलक्ितः ॥ 
तती दूताः समायाता यत्रास्ते सव्ननो बणिकूपर 
दद्रा पधनं तद्र बहा टूता बणिक्ड्तौ ॥ 
इषयुक्ता धावमाना ऊचु पसमनोपतः। 
तस्करौ हौ समानोतौ विलोश्चान्नापय प्रभो ४ 
ते कृपान्नां समदाय हृद्" बहा तु तावभौ । 
खापितौ हौ महादुगें कारागरेऽविचारयन् ॥ 

सूत उवाच । 
मायया सत्वदेवस्य न शतञ्च तयोर्वचः । 
ततस्तयोधनं यच्च ग्टहोतं चन्द्रकेतुना ॥ 
तच्छ्ापाच्च तयोरे भाया च दुःखिताभवत् 
चौरेणापद्नतं सव्वं ग्ट यश्च खितं धनम् ५ 
अ्ाधिव्याधिसमादुक्ता इुत्पिपासातिपौडिला, 
अञ्नचिन्तायरा भूत्वा सपे चण्डे खहे।! ` 
ततः कलावत कन्धा वभ्ाम प्रतिवाखरे 
एकस्मिन् दिदि रात्रौ धार्त दिन्नमन्दिरम्। 
गत्वापश्यद् तं. तत्र सत्वनारायणस्य सा ॥ 
उपविश्य कथां खुत्वा वर प्रार्थयतो सुदा । 
प्रसादभच्षणं कत्वा यवौ रात्रौ हं प्रति 



सत्यना 

ततो लौशावतौ कन्थां भत् सथामास् ता शम् 
पूवि | रादौ खिता कुव किन्ते मभसि वत्तते॥ 
हिजालये व्रतं मात ट वाच्छितिसिदिदम् ॥ 
तत् खता कन्धकावाक्य तरतं कन्तु समुद्यत, 
ससुता सा वशिग्भाया सत्वनारायणस्य च ॥ 
अतं चक्रं चै साध्यौ बन्धुभिः खजनेः सइ। 
भतजामातरौ लिप्रमागच्छेतां मम शसम् ॥ 
इति दैवं वर बाचे सत्यदेवं पुनः पुनः 
अपराधन्तु भुन जामातुः चन्तुमरंसि ॥ 
अतन तस्यास्तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः प्रभुः । 
दस्यामाष्ठ खरं हि. चन्द्रकेतुः कृपोत्तमम ॥ 
बन्दिनौ मोचय प्रातवबंणिजौ दृपसत्तम् ¦ । 
टेयं धनश्च तत् सव्यं विधिन! दिगुणौक्लतम् ॥ 
नोचेत् खां नाशयिष्यामि सराज्वधनपुच्कम् 
एवमाभाष्य. राजानं ध्यानगम्योऽभवत् प्रथः ॥ 
ततः प्रभातसमयै राजा च खजनेः सड । 
खपविग्य शछभामध्यं प्राह दृतजनं प्रति ॥ 
बहौ महाजनौ शोच मोचयध्व बणिकञुतौ। 
ति रान्न वचः त्वा मोचयित्वा महाजनौ। 
समानोय दपस्याप्रं प्रोचुश्च विनयान्विता; । 
अजितौ डौ दयिकपुच्ो मुक्तौ निगङ़बन्धनात्॥ 
ललो सशहाजनौ मत्वा चन्द्रकेतुः दपो्तमम्। 
समत्व द पुवयेहत्तान्तं विस्मयाद्यविद्नलौ । 
साजा दथिकसुतौ वौच्छ प्रोवाच सादरं वचः। 
दैषात् प्रसं महत् कष्टमिदानो नाचित भयम् 
इदानौपेव सुक्तश्व ' चरक दिकश्चर ॥ 
ततो दपवरः खौमान् ख्णरत्रविभषयेः। 
श्रशङ्ध,त्य बखिकपुत्तौ वचसा प्रौ णय एम् । 
पुरानोतच्च ५ व्यं दिगुणोक्ञत्य दत्तवान् ॥ 
परोदाचतीौ, २ राजा गच्छ साधो निजा- 

श्रमम्। 
राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः॥ 
यात्रां क्त्वा ततः साधगीङ्गला वारपूर्व्विकाम्। 
जाद्मरेभ्यो धनं दत्वा खडा नगरं ययौ ॥ 
.कियद्ुरे गतै साधौ सत्यनाराययः प्रः । ` 
जिज्ञासां ज्ञतवान् साधो किमस्ति तरणौ तव॥ 
लत मद्ाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्य च|, 
यं एच्छसि भो दण्डिन् ! मुद्रां किंलब्धुः 

मिच्छसि ॥ 
लतापव्रादिकञ्चेव वर्तेते तरणौ मम । 
निष्ट्.रञ्च वच; शरुत्वा सत्यं भवतु ते वचः ॥ 
एवमुक्ता गतः भौघ्र. दण्डो तस्य समौपतः ।. 
कियद,रे ततो गत्वा दितः सिन्ध समौपतः ॥ 
मते दख्डिनि साधुश्च क्तनित्यक्रियस्तदा । 
उदितस्तरणीं दृषा विस्मयं परमं ययौ ॥ 
लतापत्रादिकं दृष्टा मू्िंतो न्पतङ् वि । 
लब्धसंद्नो ब्रशिक्पुचस्ततचचिन्तापरोऽभवत् ॥ 
ग्रं दुडितुः कान्तो वचनश्चेदमब्रवौत् ॥ 

५ जामातोवाच। 
किमयं कुरते शोक गापादेतच्च दख्डिनः। 
शक्यते तेन सव्वं हि कर्तुं इर्त न संगद्रः॥ 
ततस्तच्छरण यामो वाञ्छितार्थो भविष्ति, 

1 

रर. 
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जामातुश्च वचः श्रुता तत्सकाशं गतस्तदा ॥ 
हृष्टा च दण्डिनं भक्ता नत्वा प्रोवाच सादरम् । 
चमस चापराध मे यदुक्त तव सन्निधौ ॥ 
मया दुराकना देव सुग्धोऽ़ं तव मायया । 
यदुक्ष' तदइचो नाथ दुष्ट' मे चन्तुमशसि ॥ 
यतः परक्लताः सर्वे समासारा हि साधवः । 
पुनः पुनस्ततो नत्वा सरोद शोकविद्धलः ॥ 
तमुवाच ततो दण्डौ विलपन्त' विलोक्य च। 
मा रोदौः णु मे वाक्य मम पुजापरास्न खः 
मामवश्नाय दु ! शब्ध' दुःख सुहमुहः। 
तत् त्वा भगवा ' स्तुतिं कत्त शमुद्यतः ॥ 

खाधरवाच । 
त्वन्भायामोदिताः सरवे ब्रह्मादाश्जिदिवौकसः 
म जानन्ति गुणं रूपं तवाच्मिदं प्रभो ॥ 
मूढोऽदं लां कथं जानै मोहितस्तव मायया । 
प्रसौद पूजयिष्यामि यथाविभवविस्तरेः ॥ 
पु वित्तञ्च मचित्तं पडि मां शरणागतम् ॥ 
त्वा भक्षियुतं वाक्यं परितुष्टो जना्ईनः। 
वर्च वाच्छितं दत्व तवं वान्तरधौयुत ॥ 
ततोऽसौ नावमारुद्य दृषा रत्रादिपूरिताम्। 
कपया सत्यदेवस्य यत् फलं वाज्ितं मम ॥ 
प खजनैः सा पूजां ज्ञत्वा यथाविधि। 

श महता साधुः प्रयाथं चाकरोत् दिभः॥ 
नावं संयोज्य वैगीन खटेशमगमन्तदा ॥ 

ततो जामातरं प्राह पण्ड वस्स पुरीं मम। 
दूत प्र रयामास निजवित्तस्य र्तकम् ॥ 
ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुभावं विलोभ्ध च । 
उवाच वाञ्छितं वाक्य नत्वा बचाच्ञलिस्तदा॥ 
निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् । 
भागतौ वन्धुवर्शेड धने बेहविधं स्तथा ॥ 
चत्वा दूतसुखादाक्य' महाइषेयुता सतौ । 
सत्यपुजां ततः कत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति । 
ब्रजामि शौघ्रमागच्छ साधुसन्दशेनाय च ॥ 
इतिं भादढवचः खुला व्रतं क्त्वा समाप्य च। 
प्रसादं संपरित्यज्य गता साच पतिं प्रति।॥ 
तेन र्टः सत्थदेवो भर्तारं तरणौन्तथा । 
संत्य च धनैः साद” जले तस्मिन् समर्पयत् ॥ 
ततः कलावतोकन्या नालोक्य वणिजं पतिम्। 
शोकेन महता तत्र खदन्तो चापतङ्ख वि ॥ 
दृष्टा तथाविधां कन्यां न दृष्टा ततृपतिं तरौम्। 
भौतेन महता साधुः किमाखचधमिदं महत् ॥ 
विचिन्यमानास्ते सब्ब वभृवुस्सरिवाडकाः। 
ततो ज्ञौलावतौ साध्वो दद्रा तदिद्ला सतौ । 
विललापातिदुःखेन भर्तारश्च दमज्रवौत् ॥ 
इदानीं नौकय। सादंमदृश्योऽभूदलचितम् । 
न जाने कैन दषेन हेलया: वापडारितम् ॥ 
सत्यदेवस्य माहा किं श्रातं नदि शक्धते । 
इत्यञ्चा विललापाथ तत्रा स्वजनैः. सड ॥ 

| ततो च्लोलावतो कन्धां क्रोडे छत्वा रोद च। 
`ततः कलावतो कन्धा नष्टं खामिनि दुःखिता॥ 
ष्टहोत्वा पादुक्रां तस्य श्रनुगन्तु मनो दधे । 
कन्याया्रितं ृष्रा सभाय चुजनो बणिक् ॥ 

सल्यना 

अतिशोकैन सन्तपतञिन्तयामाख धी वित् ॥ 
इतो हि सत्यदेवेन जामाता सत्यमायय।। 
सत्यपृलां करिष्यामि यथ।विभवविस्तरैः + 
ति स्वान् समाय कथितञ्च मनोरथम् । 
नत्वा च दश्छवड्ध मौ सन्यदेवं पुनः पुनः ॥ 
ततस्तुष्टः सल्धदेवो गगनादणिजं प्रति । 
जगाद वचनश्चेदं नेवेद्यमवभन्ध च । 
भ्रागता खामिनं द्रष्टुमतोऽडश्योऽभवत् प्रभुः + 
ग्टहं गत्वा प्रसादश्च भुक्ता चायाति सा पुनः। 
लब्धभक्तसुष्ठा साधो भविश्यति न स्यः ॥ 
लत प्राणदं वाक्धं श्रुत्व 1 मगनमस्डलात । 
चिरं तदा षड्कं गत्वा प्रसादं परतिभूज्य च ४ 
अपश्यत् पुनरागत्य पतिं नाव जने; सड । 
लतः कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति ५ 
एदि तात डं याहि विलम्ब कुरुषे कथम् । 
तत् चत्वा कन्यकावाक्यं खन्तु्टोऽभूदकिकसुतः 
पूजनं सत्यदेवश्य ज्ञत्वा विधिविधानतः। . 
धनं बेन्धुगणेः साद जगाम निजमन्दिरम् ॥ , 
पौर्णमास्याञ्च संज्रान्द्ां पूजां छत्वा यथाविधि । 
श्लोके सुखं भुक्ता चान्तं सत्यपुरं ययौ ॥* 
इति ओौस्कान्दपुराि रेवाखण्डे शौसत्यनादा- 
यख कथायां बपिक्साभुमोक्चवर्थनो नाम 
३ भध्यायः ॥५॥ 

सूत.उवाच । 
“अथ चान्यत् प्रव्यानि खणुध्व' सुनिस्तमाः। 
भावोहं ध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः ५ 
प्रसादं सत्यदेवस्य त्यज्ना दुःखमवाप सः। 
एकदा स वनं गत्वा इत्वा च विविधान् गान् 
भगस्य वटमूले च ष्टा परत्वस्य पूजनम् । 
गोपाः कुव न्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवाः ` 
राजादृष्टातु दर्पेण नागतोनननामसः। 
ततो गोपगणा: स्वे" प्रसाद दपसचिधौ ॥ . 
संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्ता ख्यं यथेष्डितम् । 
ततः प्रखाद संत्यज्य राजा दुःखमवाख खः ॥ 
तस्य पुच्चशतं नष्ट धनधान्धादिकश्च यत् । 
सत्यदेवेन तत् सब्ब नाशितं मम निचितम् ॥ 
अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। 
मनसेति विनिञित्य ययौ गोपालखघत्निधिम्॥ 
ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगसेः खड । 
भक्तिखहान्विलो भूत्वा चकार विधिवच. ॥ 
सत्थदेवप्रसादेन धनपुचान्वितोऽभवत् । 
इड लोके सुखं भुक्ता चान्तं विष्छुपर ययौ ॥ 
यशदं कुतं सत्यत्रतं परमदुलंभम् । 
णोति च कथां पुष्टां भक्चिसुक्िफलप्रदाम् ॥ 
धनधान्यादिकं तस्य भवेत् खत्यप्रसादतः। 
दरिद्रो लभते वित्तं बो मुच्येत बन्धनात् ॥ 
भोतो भयात् प्रमुश्येत सत्यमेतन्न संशयः । 
ईष्ठितख्च फलं भुक्चा चान्तं सत्यपुर त्रजेत ॥ 
इति वः कथितं विप्राः खत्यनारासखत्रतम् । 
यत् लत्वा सब्बदुःखेभ्बो मुक्तो भवति मानवः ॥ 
विशेषतः कलिघुगे खत्यपूजाकथाफलम् । 
सत्बनारायणं केचित् सत्यदेवं तबाधरे \ 
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भानारूपधरो भूत्वा स्ववेषामोषितप्रदः | 
भविश्यति कलौ सत्यत्रतरूपौ सनातनः ॥ 
य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमः । 
तस्य नध्यन्ति पापानि सत्यटेवप्रसादतः ॥ 
इति शओौस्कन्दपुरणि रेवाखण्डे सत्यनारायण ;, पु, ( सत्यं फलं यस्य । ) विख । 
कथानाम् 8 अध्यायः ॥५॥ इति ओोसत्यनारा- 
यणत्रतकथा समापा ॥ कचित् पुस्तके ध्याय सत्यभामा, सौ, क्ष्णपन्नौभेदः । इति शब्दरता 
भाम नास्ति चित् भविष्यपुराणे इति 
एतत्कथा लिखिता ॥१॥ अथ सत्यनारायण- 
पूजापदतिः। भादौ खस्तिवाचनपूष्व कं सङ्कल्प 
इयात् । असुकतिधौ रातौ 

अमुककाम 

यवतिनैः सत्यनारायणमा वाहयेत् । प्रणवव्या 
इतः समुञ्चाय्थ भगवन् सत्यनारायख इ 
चागच्छ इड तिष्ठ इड तिष्ठ मम पूजां ग्टहा 
इत्यादिना भावाद पुष्यं रहौत्वा ध्यायेत् । 
ध्यायेत् सत्यं गुणातोतं गुणत्रयसमन्वितम् । 

लोकनाथं त्रिलोकेशं पौताम्बरधरं हरिम् ॥ 
इन्दोवरदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् । 
नारायणं चतुन्बाड' योवत्षपदभूषितम्। 
गोविन्दं गोक्कलानन्दं जगतः पितरं गुरुम् ॥ 
इति ध्यात्वा एतत् पाद्यं सत्वनारायणाय नमः। 
अर्यं मन्तु । 
“व्यक्ञाव्यक्षसखरूपाय इषौकपतये नमः । 
मया निवैदितो भक्ष्या भर्ष्योऽयं प्रतिग्रद्य- 

ॐ ताम् # 
एषोऽयं; जौसत्यनारणाय नमः। पुष्या- 
च्लि श्टद्ोला। 
“नमस्ते विश्वरूपाय शङ्कचक्रधराय च । 
पद्मनाभाय देवाय इषोकपतये नमः। 
नमोऽतन्तखरूपाय जिगुणाल विभाषिने ॥” 
वैय ग्टहोत्वा। 
“त्वदयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपि तम् । 
ग्टहाण सुमुखो भूत्वा प्रसौद पुरुषोत्तम ॥ 
ततः भ्रच्नलिं बहधा पठेत् । 
“भ्रश्य तं पुर्डरो काचं सिंहं देत्यसूदनम् । 
इषोकेश जगन्नाथं वागौशं वरदायकम् ॥ 
गुखव्रयं गुणातोतं गोविन्द गरुडध्वजम् । 
जनादटनं जनानन्द जयम् ॥ 
प्रणमामि सदा सत्यनारायणमतः परम् । 
दुगमे विषमे घोरे थच्रभिः परिपौडिते ॥ 
विविधापतुश् दुष्टेषु तथान्धं ष्वपि यद्खयम् । 
मामाग्धे तानि सङ्गो ईष्ठितं फलमाप्र यात॥ 
सत्यनाराणं देवं वन्देऽदं कामदं शमम् । 
लोलया च ततं विश्वं थेन तस्म नमो नमः ॥ 

भच्छटद्रावधारणं 

सत्यपुरं, ज्ञौ, (सत्यं पुरम् ।) विष्णुलोकः । यथा, 

२२९ 
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“दष्ठितच् फलं शुका चान्ते सत्यपुरं वेत् । 
इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतम् ॥* 
इति स्वन्दपुराणौयसत्यनारायणत्रतकेथा ॥ 

इति राजनिघण्टः ॥ 

वलो॥ साच 
मदिषौविगेषः। यथा, 
भ्रष्टौ महिषस्ताः सर्ग्वा रकषिश्ाद्या महा- 

वमन: | 

रुकिणौ सत्यभामा च कालिन्दौ च शचि- 
 सिता॥ 

सुशोला नाम तन्बङ्गौ मदिष्यथा्टमा 
ख्मताः॥ 

षति पाश्च उत्तरखण्डे ६९. अध्यायः ॥ 
, पं, (सत्यं भारतं यस्य ।) वेदव्यासः 

इति विकार्डगेषः ॥ 
युगं, कौ, (सत्यं युगम् ।) चतुर्युगानां | 

युगम् । यथा, 
“कतं सत्ययुगं बेताम्नायौ दापरयन्चियौ। 
कलिभभरकः कर्मयुगं पापन्तु पातकम् ॥ 

इति विकाण्डओेषः ॥*॥ 
तस्य क्तनामकारणं यथा,- ` 
“तदुपाधिक्लतः कालो ब्रह्मणो जन्मखतुगक्षत्। 
शतसंवव्सरे ब्रह्मा लयं प्राप्नोति हि त्वयि ॥ 
लयान्ते तन्राभिमध्वादुखितः जति प्रञ्ुः। 
ततः कतयुगान्तेऽदं कालं सदमपालकम् ॥ 
छतक्लत्थाः प्रजा यत्र तच्राचरा मां कतं विदुः॥ 

इति कङ्किपुराणे १९ अध्यायः ॥५॥ 
तदन्या यथा, 
धम्चतुष्यादभवत् छते पूं जगच्यम् । 

देवा यथोक्षफलदाखरन्ति भुवि सव्व तः॥ 
सव्व शस्या वसुमतो दष्टपुष्टजनाहता । 
शाव्यचीर््याद्तेरहीना आधिव्याधिविवस्जिता॥ 
विप्रा वेदविदः सुमङ्लयुता नास्तु चर्य्यात्रते 
पूजाहोमपराः पतित्रतधरा यागोद्यता 

त्याः । 
वेश्या वस्तुषु धर्मतो विनिमयः ओौविष्णुपूजा 

परा 
शूद्रास्तु दिजसेवनादरिकथालापाः सपर्व्या- 

पराः ॥* 

इति कल्किपुराणे २८ अध्यायः ॥५॥ 
तद्युगमानं यथा, 
“चत्वारि तौणि हे चैकां क्षत्यादिषु यथाक्रमम् 
संख्यातानि सहस्राणि दिशुशानि शतानि च॥” 
इति. ओोभागवते १२स्कन्धं ४ भष्याये रन्ञोक 
टोकायां योधरखवामौ ॥ तस्डोत्पच्यादिर्यया । 
वेशाखशुक्तपश्चे ढतोयायां रविवारे सत्य 
युगोत्यत्तिः। तत्रावतारचतुटयं मनव्छकूगध- 

सल्यव 

ङुरुचैतें तोर्धम् ¦ श्रहांधो ब्राह्मणः । मञ्ना 
गता; प्राणाः; शइच्छाभतुः। एकविंति- 
इस्सपरिभितो मागददेडः। लच्चवष' परमायुः 
सुव निभितभोजगपावम्। सत्ययुगाण्दा 
१७२८००० ! शत्ययुगख्य राजा . बलिः वैण 
मान्धाता पुरोरषा धुन्धमारिकः कात्तवोओ 
एते षट् चक्रवर्तिः ॥ खत्यजुगश्य लवणम् । 
"सत्यधनैरतो नित्यं तो्धवौनाञ्च सदाश्रयम् । 
मन्दन्त देवताः सर्व्वाः सत्ये सत्यपरा नराः ॥* 
तवर तारक्बेद्यनाम यवा, 
“नारायणपरा वेदा नारायणपराः चराः । 
नारायणपरा सुक्तिनौराय परा गतिः #” 

षति सद्राह्ितपद्छिकःतः संग्डहतम् ॥ 
मिव्रविन्दा जाम्बवतो नाम्नजितौ सुलक्षणा । |सत्बयुमाद्या, सजो, ( सत्वयुमस्य भाद्या तिथि 

रित्यथे; । ) कछतयुगारण्धकतिधिः। सा तु 
वैशाखशुक्तढतोया । तददिदरकं दुगाश्यादब्डे 
द्रव्यम् ॥ 

सत्ययौवनः, ए, ( सत्यमेव यौवनमिव यस्व । ) 
विद्याधरः । इति जटाधरः ॥ 

सत्यरतः, पु, (सत्ये रतः ।) सत्यव्रतराजपुत्तः। 
यथा,-- 
“विधन्बनः सुतो जातस््रव्यारुण इति स्मृतः । 
तस्य सत्यव्रतो नाम तस्मात् सत्यरतः खतः 
तस्य पुच्नो इरिखन्द्रो इरिशन्द्रा्च रोहितः ।” 

ति माक्छं १२ अध्टायः॥ 
सत्यलोकः, पु, (सत्यो लोकः ।) सपतलोकान्तर्मेत 
लोकचििषः। यथा, 
'वड.गुणेन तपोलोकात् सत्यलोको विराजते। 
अपुनमोरका यत्र ब्रह्मलोको डि स स्मतः # 

बति विष्णुपुराणे २ श्रे ७ धध्यायः॥ 
जनलोकापे्षयेव षड गु शेन हाद थकोच्छ रछा- 
यैख तपोलोकानन्तरं सत्यलोकः । म् तु तपो- 
लोकात् षड़ गुणेनेति मन्तव्यम्। तथा सत्यष्टः 
चत्वारिंशत् कोर च्छरायत्वेन ब्रह्माण्डे तस्वाव- 
काशाभावात् । खुखाण्डगोलयोरन्तःकोय्यः स्युः 
पञ्चविंशतिरिति एकोक्तः । सत्यलोक एव कशा 
भेदेन ब्रह्मधिष्ट्ात् परं वेकुण्ठलोकादि श्रेयम्। 
एवच्च भूतलादूष्ः पञ्चदशलच्ोत्तरा स्रयोवि- 
शतिः कोयो भवन्ति। 
दशलच्छोनकोटिदयादण्ड कटाह इति श्र यम् । 
अपनर्मारकाः पनग््ं तुगशून्याः । इति तटोका॥ 
सन [स्] घ, (सत्य' वचो यख्य ।) ऋपिः। 
इत्यमरः ॥ सत्यवादिनि, वि ॥ 

सत्यवतो, सनो, (खत्यमस्यस्येति । सत्थ + मतुप् । 
मस्य वः । ङोप् ।] व्यासमाता । ; ॥ 
कालो २ योजनगन्धा ३ गन्धकालौ ४ भषो- 
दरौ ५ व्यासमाता ६ सत्या ऽ चिषाङ्गदप्रखःट 
विचिषवौयसः < कसा १० दासेयौ११दास- 
नन्दिनौ १२।. इति शब्ट्रब्रादलो ॥ ( यथा, 
भागवते।१।३।२१। 

ततः खघटदथे आतः. सत्यवत्यां पराशरात् । 
क्वत् । इति सत्वनारायणपूजापदतिः ॥ वराडक्सिंहाः। पू पुष्छ॑म्। पापं नास्ति । चक्र वेदतरोः शाखा दृष्टा पंशोऽस्पमिधंसः॥*) 



सत्यव 

भारदपन्नौ । (यधा, | ।५।११अ १५। 
“दमयन्त्यां नल्ैव सत्यवत्याख्च नारदः ॥*) 
ऋचौकमुनिपन्नौ । इति मेदिनौ ॥ (यथा, इरि 
वंशे । २७। १८। 
“गाधैः कन्धा महाभागा नारा सत्यवतो 

शुभा । 
तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचोक्षाय ददौ प्रसुः॥ 
सत्यविशिष्टे, चि ॥ यथा, भागवते । ४।२१।४६। 
पच्चन जयते लोकानिति सत्यवतो अुतिः। 

ब्रह्मद ण्डइतः पापो यदं शोऽत्यतरत्तमः ॥*) 
ऋचोकपब्रयाः प्रमाणान्तरं यथा, 
जद्मपच्चो शगुरनाम ऋचो कस्तत् सुतोऽभवत् । 

स भाव्यर्थ चरन् भूमौ कान्यङुल' गतः पुरा ॥ 
ददं चारण्यगतं जङ्ोवै शसम इवम् । 
कुशिकस्य सुतं गाधि तपश्च कृपसत्तमम् ॥ 
अरण्यश्यस्य तस्याथ पुचकामस्य भूभतः। 
सभायस्य सुता जननं देवकन्यासमा गुणः ॥ 
ऋचौको गुप चस्तां भार्वयाथ' समय! चत। 
गाधि' दृपतिशादलं सर चोव।च पो मुनिम्॥ 
एकतः श्यामकणनामश्वानां चन्द्रवर्चसाम् । 
सखदखमेकं यो द यात्तस्मं पुच्नौ प्रतीयते ॥ 

ऋचोक उवच । 
दास्याम्यष्बसडइखन्तु तव राजं स्तथा विधम् । 
कञ्चित्कालं प्रतोत्चस् यावत्तदडमानये ॥ 
गङ्ाजलादुयितन्तु दत्तं सम्यक् प्रचेतसा । 
अरादायाश्सदस्रं ख मुनिर्गाधिमधाभ्ययात् ॥ 
तानश्वान् गाधिरादाय पुचचीं सत्यवतीं खकाम् 
ऋ्यौकाय ददौ लच्छी केशवायैव सागरः ॥ 
ऋचदेको गाधितनयां लब्धा १, [च्] पु, (सत्था वाक् यस्य ।) ऋषिः। 
मदितः सख तया रमे यथाकामं खलमाञमे ॥ 

कतदारं सुतं श्रुत्वा द्रष्टु पुतच्चं खक शगुः। 
श्रथाजगाम मतिमान् षां दष्टा ननन्द च॥ 
दम्पती तं खमासौनं शगु देवगणा तम् । 
पूजयित्वा समासोनं तखतुस्तौ कताच्नलो ॥ 
ततो गुः खषां सौयां सुपरोत इदमन्रवोत । 
वरं छोष्व दास्यामि वाञ्छिति' वरवणिंनि । 
शरदेयं दुष्करं वापि यत्र ते वत्तते खहा ॥ 
ततः सत्यवती पच्च तप भ्राक्नायपारगम् । 
मातुश्च वौरमतुलं पुच्च' वरमयाचत ॥ 
स चेवमस्त्ित्यक्तं व भूत्वा ध्यानपरस्तदा । 
विश्लमावत्य मनसा यन्नात् खासं ससज्न स, ॥ 
तस्य निःश्वाखवातात्त निः तं वे चर्दयम् । 
लस्य तत् दितयं द्वा शगुस्तञामिदमन्रवोत् ॥ 
चर्यं ग्टहाण त्वं ख् षे सत्यवति खयम् । 
खात्वा ऋतौ ऋतौ माता तदा तच्च करि 

स्यथः ॥ 
अलिञ्याण्वतयहन्तं ते माता पुंसवनाय वै । 
चरुमारक्तकं चमं सा भोच्यति सुतस्ततः ॥ 
त्वद्धोडग्बरहश्चन्तु समालिद्य सितं चस्म्। 
भक्षं तेन पुचस्ते भविश्वति सनातनः ॥ 
रएवमुक्का भगुर्यातो यथेच्छं सापि संमुदम् । 
अवाप माद्र हिता भता पित्रा च भाविनौ। 
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भर ख्ानदिनेऽश्वत्यमालिद्यारक्षकं चरम् । 
श्रद्यात् सत्यवतो तस्या माता फला सितं 

चरुम् ॥ # ॥ 
परिवर््॑न्तु तं ज्ञात्वा दिश्यज्नानो भगुग्पं निः । 
भ्रधागत्य ज्र षां तान्तु वचनच्चेदमव्रवोत् ॥ 
विपर्््रसू्बया भद्रं हच्ालिङ्गनकम्परणि । 
त्या चर्प्राशने च तव्रेदन्ते भविश्यति ॥ 
ब्राह्मणः सचियाचारस्तव युच्च भविष्यति । 
च्तृचियो ब्राह्मणाचारो मातुस्ते भविता सुतः ॥ 
इत्यक्घा श्रगुणा साष्वौ तदा सत्यवतो शगुम् । 
पनः प्रसादयामास पौच्चो मेऽस्त्विति तादृशः । 
एवमस्त्िति प्रोक्ता स तत्रं वान्तर्हे शगु: ॥ 
अथ काले सुतं दोष जमदग्निच्च गाधिजा। 
सुषुवे जननो तस्या विश्वामित्रः तपोधनम् ॥ 

प्रादु रासदनुर््वेदः खयं तस्मिन् महालनि ॥ 
विष्ठानित्रोऽपि सकलान् वेदानपि तथाचिरात् 
धनुर्वेदं तथा कतस विप्रशचाभूत्तपोधनः ॥ 
जाज्चल्य मानस्तेजस्वौ जमदग्निमंहातपाः। 
बैदं स्तपोभिः स सुनोनत्यक्रामच्च सुखवत् ॥ 
इति ओौकालिकापुराणे जामदनम््योपाख्याने 
<४ अध्यायः ॥ 

तोख्तः, पं, (सत्यवत्याः सतः । ) व्यासः 
इति शब्दरल्नावलो ॥ ( यथा, महाभारते । 
१। १५०।१२। 
एवं स तान् समाश्वास्य व्यासः सत्यवतोखुतः 

एकचक्रामभिगतः कुन्तोमा्बाखयत् प्रभुः ॥* 
जमदग्निः । इति पुराणम् ॥) 

इति शब्दरब्रावलो ॥ (कश्यपपन्गय सुनः पच 
विशेषः। यथा, महाभारते । १। ६५। ४३। 
सत्ववागकपणेख प्रयुतश्चापि विरुतः॥” ) 

काकः। इति विकाण्डशेषः ॥ (सावणमनु- 
पुच्चविशेषः । यथा, माकंष्डेये । ८० । ११। 
“विरजााव्बैवोर ख निरोहः सत्यवाक् कतिः 

द्याचचं व तनयाः सावणंस्य मनोनृपाः ॥*) 
सत्यवादिनि, चि ॥ ( यथा, रामायथे । २। 
२६ । ११। 

[न् ] चि, (सत्वं वदतोति । वद् + 
शिनिः ।) यथार्थवक्ता । तत्पर्व्यायः। खत्योद्य 
२। इति शब्दमाला ॥ (यथा, महानिर्व्बाण- 
तन्त्रे । ३। €< । 
अस्मिन् धम्म" महेशि ! स्यात् सत्यवादो 

जितेन्द्रियः! 
परोपकारनिरतो निर्वि कारः सदाशयः ॥*) 

|सत्ववान्, [ त् ] पुं, ( सत्यमसत्वस्येति । सता + 
मतुप् । मस्य वः ।)राजविशेषः। स तु साधितो 
पतिः । इति मेदिनो ॥ ८ अस्य नामनिरुक्ति- 
यथा, महाभारते । ३।२९२। १२1 
सत्य वदत्यस्य पिता सत्य माता प्रभाषते । 

सलत्यस् 

अस्य विशेषहनत्तान्तस्तु त व २८२ भध्याय- 
मारभ्य दरष्टव्यः॥ * ॥ चाद्ुषमनुपुत्तविशेषः। 
यथा, भागवते । ४।१३। १६। 
“स चन्तुः सुतमाकुत्यां षढ्रयां मनुमवाप इ ।` 
मनोरत महिषौ विरजान्रडला सुतान् । 
पुरु" कतनत दुख सत्यवन्तं खत व्रतम् ॥” 
सत्यवति. ति ॥ ( यधा, महाभारते । १३। 
७५। ३४। 
“सत्यवन्तः स्रगंलोके मोदन्ते भरतषभ ॥") 

;, वि, (सत्य हन्तं यस्य । ) सत्यवादो । 
इति केचित् ॥ ( सच्चरिव्रं ज्ञौ । यथा, महा- 
भारते १३ ७२।११। 

"यावल्नौवं सत्यहत्ते रतश्च 
दाने रतो यः ्षमौ चापराधे ॥”) 

जमदग्निस्ततो वेदान् चतुरः प्राप मा चिरम् । सत्यव्रतः, पु, (सत्यमेव व्रत' यख्य । ) जे तायुरी 
सूयव शोयपञश्चविंशराजः । यथा, 
“व्रिधन्वनः सुतो जातस््व्यारुष इति स्मृतः । 
तस्य सत्यव्रतो नाम तस्मात् सत्यरतः स्म त: ॥” 

इति मच्छ १२ अध्यायः ॥ 
स च विशङराजः। यथा. 
“विधन्वनख््रव्यारुणन्तय्यारुणात् सत्यव्रतः । 
योऽसौ विशङ्कुसंज्नामवाप चाण्डालतासुपगतञ्च 
इादशवाषिक्यामनाच्यां विश्वामित्रस्य कल- 
ापत्यपोषणार्थे चाण्डालपरिग्रहपरिडरणाथच्च 
जाहृवोतोरे न्धग्रोधे खगमा समनुदिनं वबन्ध । 

आरोपितः । विशङ्कोरंरिखन्द्रः ।* इतिविष्ु- 
पुराणे ४ भ्रंशे २ अध्यायः॥ { तरास्व 
पुच्चविशेषः। यथा, महाभारते ।१।६२।११७। 
“जयः सत्यव्रतश्च व पुरुमिवश्च भारत ॥ 

महादेवः । इति महाभारतम् । १३।१७।१५०॥ 
सत्यरूपत्रते, क्तौ । यथा, रामायणे ।२।२६।३७। 
सा त्वं वसेह कल्याणि रान्न: समतुवत्तिनो । 

भरतस्य रता धम्मे सत्यत्रतपरायणा ॥* 
सत्यत्रतविशिष्टे, ति । यथा, इरिवंशे । २१।५८। 
:“एतेऽदहि वंशजाः सव्वं राजानः कोत्तिता 

मया । 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजावन्तो महारथाः ॥*) 

कालश्चायं समुत्यव्रः सत्यवाग् भवतु दिजः ॥*सत्यसङ्गाशः, वि, ( सत्यस्य सङ्गाः खटः । ) 
सत्यसत्रिभः। इति केचित् ॥ 

सत्यसङ्गरः, पु, (स्यः सङ्गरः प्रतिज्ञा युं वा 
यस्य ।) कुबेरः । इति तिकाण्डगेषः ॥ अन्याय- 
रहितयुदच्च ॥ ( ऋषिविशेषः। इति महा- 
भारतम् । २।७।१५॥) 

सत्यसन्धः, पु, (सत्व सन्धा भभिस्िर्यस्य । ) 
रामानुजभरतः, । जनमेजयः । इति शब्दरता 
वलौ ॥ ( विष्णुः । इति महाभारतम् । १३। 
१४९ । ६७ ॥ छतराद्रपुचः । इति च महा- 
भारतम् । १) ११७। ८ ॥) सत्यप्रतिन्न, बि॥ 
यथा,- 
“राजैन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्त 

ततोऽस्य ब्राह्मणा्क्र् नमेत् सल्मवानिति ॥" 

परितुषटन च विश्वामिव्रोण सशरौरः स्वगे 

न 
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स्र 

वन्दे लोक्षाभिरामं रघुकुलतिलकं राचवं राव- 
शारिम् ॥* 

इति महानाटके = अहक; । 
सत्यसन्धा, सलौ, ( सत्ये ; 1) 
द्रौपदौ। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

सत्या, सौ, (सत्यमसत्यस्या इति । सत्य + भ्रच् । 
टाप्) सौता । सा च रामपन्नो । सत्यवतो । 
सातु व्यासमाता। इति शब्द्रत्रावलो॥ 
दुर्गा । इति ब्रह्मवं वत्त प्रकषतिखण्डम् ॥(सल्य- 
भामा। खाच छष्णपत्नो। यथा, भागवते। , 
१। १४1 २७॥ 

“यत्पादशख.षणमुख्यकम्पणा 
सत्धादयो इष्ट-सडहस्रयोषितः । 
निव्नित्य संख्यं विदशां स्तदाशिषो 
इरन्ति वचा रुधवक्ञभोचिताः ॥* 

तथाच महाभारते) ३।२२४।२। 
“श्रार्रुचु रथं सत्यामाद्वयामास केशवः ४” 
शंयुपत्नौ । यथा, महाभारते । ३।२१८।४। 

“शंयोर प्रतिम भार्य्या सत्या सत्वाय ध््यजा। 
अग्निस्तस्य सुतो दोघस्तिखः कन्ाञ सुत्रताः॥”) 

२३१ 

सदः 
ऋषयः ॥ 

संजर खर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ 
कलिमागतमान्नाय चेन ऽस्मिन् वैष्णवे वयम् । 
श्रासोना दोघंसत्रे ण कथायां सक्षणा इरेः ॥” 

इति खौोभागवते १ स्कन्धे !श्वध्यायः॥ 
सताजित्, पु, (सब्र ण थाजयति लोकानिति। 
ता+जि+क्किप्।) राजविशैषः। स च 
ओोक्लष्णण्वश्ुरः । सत्यभामापिता । परे शथि- 
ध्वजराजख बभूव । इति कर्किपुराणे २७ 
अध्यायः ॥ (वि, सन्ततजयभशौोलः। यथा, 
ऋग्बेदे। २।२१। १। 

“सत्राजिते न्टजित छव्व राजिते ।” 
“सत्राजिते सत्रा सन्ततं जयभ्ोलाय ।* इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥) 

}, क्तो, (चिजातकेन सड वन्तमानम्।) 
मांसब्यच्ञनविगेषः । .यथा.-- 
“मांसं बडष्टते शं सिक्ता चोष्णाग्बना सुः । 
जौरकाादोः समायुक्षं परि शष्कं तदुच्यते । 
तदेव इततक्राच् प्रदिग्धं सत्रिजातकम् ॥” 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सत्याक्लतिः, सनौ, (सत्यस्य अाल्ञतिः करणम् । सत्वरं, ज्गौ, सह त्वरया वत्तते इति । शौपघ्रम् । 
““खत्यादशपथे ।*५। ४ । ६६ । इति डाच् । ) 
अवश्यं मयेतत् क्रो तव्यमिति सत्यकरणम्। तत्- 
पर्य्यायः । सत्यङ्धार“२ सत्यापनम् ३ । इत्य- 
मरः ॥ 

सत्याग्निः, पु, (सस्यत्य चग्निः ।) अगखूयसुनिः । 
इति शब्द्र त्रावलो ॥ 

सत्या्तं, क्रो, वाणिज्यम् । इत्यमरः किञ्चित् 

इत्यमरः ॥ (यथा, रामायणे ।२। २९.। १४। 
“राजा सत्वरमाहय व्यातं वित्तसश्चये । 
उवाच देशकालन्नो निशितं सव्व तः शचिः ॥”) 
तदति, चि, । इति भरतः ॥ (बथा, मनुः । 
€ ।॥€.४। 

त्ष्टवर्षोऽषटवषां वा धर्मे सोदति सत्वरः ॥”) 
सत्यं क्षिञ्चद सत्य सत्यसहितमनरतं वा यत्र । रः, यु, (खन् सारो यस्य ।) उत्लविशेषः । 
इति भरतः ॥ (यथा, मनुः । ४। ६ । 
“सत्थाृतच्च वाणिज्य तेन .चेवापि जोव्यते । 
शेवा खठत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवल्नेयेत् ॥” 
सत्यच्चादरतञ्चेति इन्दे क्ते हिवचनप्रयोगः 
ख्यात् । यथा, वाजसनेयसंइितायाम्।१९।७७। 
“दृष्टा रूपे व्याकरोत् सत्या्ते प्रजापतिः ॥*) 

सत्यापनं, क्तौ, (सत्यस्य करणम् । सत्य + सत्याप- 
पाथेति। ३।१।२५। इति णिच् आपुक्च 
लतो ल्युट् ।) सत्याक्ततिः । इत्यमरः ॥ 

सत्यापना, स्तौ, ( सत्यस्य करणम् । सत्य + 
सत्यापपाशेति । ३।१।२५। इति णिच् 
आपुक् च ततो युच् ।) सल्याक्तिः । इत्यमर- 
टौकायां बोपालितः ॥ 

सत्यादयः, वि, (सत्यस्य वदनम् । वद् + क्यप् ।) 
सत्यवादो इति शब्दमाला ॥ 

सव्र, त् ङ क सम्बन्धे । सद्नतौ । इति र 
दमः ॥ (अदन्त-चुरा-्राल-सक-सेट् । ) 
दन्तयवर्गाद्यमध्यः। सन्ततिर्निरव्बाहक्रियेति भट- 
मज्ञः। ङ सत्रयते । सव्रापयते प्रतिन्नां साधुः 
सन्तति्विं स्तारणमिति गाविन्दभट्धः । इति 
दुगौदाखः ॥ 

। सत्र, क्तौ, (सव्रते संतन्धते इति। सत्र + घञ्!) 

चित्रकरः । कविः। इति केचित् ॥ उत्तमसार- 
युक्तो त्रि ॥ 
सथुत्कारं, क्तौ, भ्स्बुक्लतम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
शुत्कारेण सह वत्तमानच्च ॥ 
शकः पु, (दं केन सह वत्तंमानः।) कक्घटः। 

इति राजनिघेष्टः ॥ द शयुक्तं, ति ॥ 
(सद् वदनः, पु, (खदं शं दंशाकारसदित' वदन 
| यस्य ।) काङ्कपन्नो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

", क्तो, (सत् भच्ननम् ।) कुसुमाच्ञनम् । 
यथा,-- 
“रोतिपुष्यं पुष्यकेतु पौष्यकं कुखुमाच्ञनम् । 
सदच्ञनच्च चाुष्यं माक्िकं धातुमाकिकम् ॥“ 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सदन, क्ली, ( सोदन्त्यतरेति । सद् + अधिकरणे 
ल्युट् । ग्टहम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, रामा- 
यणे । २। ६४ । २६ । 
तिष्ठ मा मागमः पच्च: यमस्य सदन प्रति। 
श्लो मया सह गन्तासि जनन्या च समे- 

“वि शदर्षो वेत् कन्यां द्यां 1] 

सदाचा 

विदि षैथमथाभ्य् दथे कषमा 
सदसि वाकपडुता युधि विक्रमः 
यशसि चाभिरुचौ व्यसनं शती 
प्रक्षतिसिदमिदं हि महात्मनाम् ॥”) 

सदस्यः, घु, ( सदसि साधः । सदस् + थत् । ) 
विधिदर्थो। इत्यमरः ॥ न्यनातिरिक्गतां विप 
गयासश्च परिहरतु विधिं वेदोक्षयज्ञक्रियः्कलापं 
द्रष्टं शोलं येषां ते सदस्याः । सदसि सप्रधवः 
कारका इतिद्रिकारसंघेत्यादिना यः+ इति 
भरतः ॥ तस्य नामान्तरं प्रश्जवक्ता ) यथा,-- 
“एकः कमो नियुक्ञः स्यात् दितोयस्तम््रधारकः। 
ढतौयः प्रञ्रकं ब्रूयात्ततः कै समाचरेत् ॥” । 
क्यनियुक्तः भाचायः स च ब्रह्माङ्गके होम- 
कमोणि ब्रह्मा । खयं होमाकरणे होतापि । 
खयं प्रधानकर्मप्राकरथे प्रतिनिधिरपि । तन्व- 
धारकः पुस्ठकधारकः। प्रवक्ता दस्य: । 
इति संस्कारतच्वम्॥५॥ सभ्यः । यथा । सम्या 
सदस्याः -पार्षद्याः सभास्ताराः सभासदः । 
सामाजिका इत्यादि हेमचन्द्रः ॥ 

, व्य स््यैकालः । सब्वेदा । इत्यमरः॥ यथा, 
"परोपकारनियतः सदा भव महाजन ।* 

इतिविष्छुपुरा खम् ॥ 
घुं ,(सदा सब्ब दा गतिर्यस्य ̂ )वाबुः । 

इत्यमरः ॥ (यथा, मद्वाभारते। १।७२। १ 
“रवसुक्लस्तया शक्रः सन्दिदेश सदागतिम् । 
प्रातिष्ठत तदा काले मेनका वायुना खड ॥)* 
सुखः । निर्व्बाणम् । स्ोग्बरः । इति मेदिनो ॥ 
(सब्बदा ममनशोले, वि। यथा, महाभारते। 
३।९३२ । २५। 
“चतुवि तिष्व त्वां षाभि इादशप्रधि । 
तन्निषष्टिश्तारं वै चक्र पातु सदागति ॥*) 

‡, ए (शतां साधृनामाचारः 4) साधू- 
नामाचरणम् । तज्ञक्तणादि यथा,- 
“सरसखरतोटशदत्योद्'वन दोयंदन्तरम् । 
तद् वनिरितं देशं बह्मावत्त प्रचच्चते ॥ 
तस्मिन् देशे य आवारः पारम्पयक्रमागत; । 
वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्यते ॥* 

इति मनुः ॥*॥ 
अन्यच्च । 

शभौव्व' उवाच । 
“सदाचारेषु राजेन्द्र विशेषान् शृणु संप्रति । 
यानवग्य कृपः ङ्ुर्यात्ता मत्तः सकलान् शृणु ॥ 
साधवः नोणदोषाख सच्छब्दः साश्ुवाचकाः । 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ 
श्रागमेषु पुराणेषु सहितास यथोदितान् । 
समुर्दिष्टसदाचारांस्तरान् ग्टङ्ोयाद्ग्यदस्यवत्॥ 
ऋषौन् यजेदेद पाठेेवान् हो मेस्तु पूजयेत् । 

धितः ॥*) 
जलम् । इति मेदिनौ ॥ 

शदः+{स्] सत्न, क्रौ,(सलोदन्त्स्यामिति । खद् + 

“सर्ववं धातुभ्योऽखुन्।” उशा० ४। १८८ । इति 

ओहैः पितृन् यजेदब्रं भूतानि वलिभिस्तशा ॥ 
मैव प्रसाधनं खानं दन्तधावनमञ्जनम् । 
स्य गट इख्यवत् कुर्य्यात् निषेकाद्यं विधिं तथा॥ 
षट्कमीखु नियुक्ञोत राजा विप्रान् समन्ततः । 

यञ्जविशेष; । वधा,- 
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अदन् ।) सभा । इत्प्रमरः ॥(यथा, हितोपदेशे ॥ तथेव चचन्नियादौनि स्वे लं करणि योजयत्, 



सदाचा 

यः खधम््ं' परित्यज्य परधम समाचरेत् । 
त' शतेन कृपो दण्डयः पुनस्तस्मित्रियोजयेत ॥ 
शावस्सरेषु कत्येषु विशेष्येतान् सम।चरेत । 
अवश्य पार्थिवो राजन् विशेषास्तु खृुष्व मे 
शरत्काले मडहाष्टम्यां दुर्गायाः परिपूजनम्। 
मोराजनं दशम्याम्तु कुदे वलठदये ॥ 
पौषे माधि ढलतोयायां कुर्य्यात् पुष्वाभिषेचनम् 
पूजयित्वा चियं देवीं योपच्चभ्यां दृपञ्चरेत ॥ 
श्रोयन्न धनधान्यस्य ठय टपसत्तमः । 
न्धष्ठ दशदइरायान्तु विष्णोरिष्ट' समाचरेत. ॥ 
रवौ इरि हादणश्यां शक्रपूजां समाचरेत । 
विभेषयेतांस्तु खृपतिः कर्य्यात. सवं" बडव्ययैः । 
एभिः छतं बलं राज्यं कोषश्चापि विवदते ॥ 
अकछतेष्व षु यन्नषु दुर्भित्तं मरकं तथा। 
जायते च कृपस्तेस्मादेषु यन्न समाचरेत ॥ 
शरत्काले महाषटम्यां दुर्गायाः पूजने विधिः। 
रा प्रोक्षस्तु विधिना तेन काय्यन्तु पूजनम् ॥* 

इति कालिकांपुराशे ८६ अध्याय ॥१॥ 
श्रपिच। 
“सदाचारे विशेषोऽयं कथितस्तव पार्थिव ! । 
निषेधैषु विशेषांस्तु खृणु येन शियेष्यते ॥ 
असंपूज्य तथा विच्छु शिवामभ्नि पुरन्दरम् । 
अदत्वा च तथा दानं न भुच्नौयानरृपः कचित्॥ 
इावयेदग्निदोचन्तु नित्यमेव पुरोहिते: । 
अइत्वा चाग्निहोवन्तु भुच्ब्ररकमाप्र यात् ॥ 
नारक्चिते हे राजा रत्रिं परिवब्निते। 
खपेत्तथा ख्या साद ` न कदाचन संवित. 
भुक्ाब्र चौोफलं नाद्यात्तथा धात्रीफलं दपः । ¡| 
बदिक्षयकरा एता माष आरूवसत्तिका 
निम्बाटरूषठत्ताखच बुदिहदिकरा न ताः। 
बुदिटदिहरात्नित्य त्यजेद्राजा च भोजने ॥ 
भोजयेदन्वहं बुहिढदिदेतु कृपोत्तमः। 
न परय्थायविहोनन्तु प्रारोहेदासनं दषः ॥ 
न यानं न गजानश्वमारोहेदौच्य ब्राह्मणम् । 
नेकन्तु विचरेद्राजा कदाचिदपि निजने ॥ 
मदहेतु न भुच्नोयात् कदाचिदपि भोदने॥ 
कदापि नोपसेवेत चष्टम्यां मांसमेथुने ॥ 
अमाल्ञान' गयाओ्राद तिलेस्त पंणमेव च ् 
न जौवत्पिढको भूपः कुर्यात छलवाघमाघ्र यात् 
न चेव्रजादींस्तनयान् राजा राज्येऽभिषेचयेत। 
पित. खां खरादयेच्रित्यमौरसे तनये सति ॥ 
अरणः चेतजसेव दत्तः कत्रिम एव च । 
गढोत्पज्ोऽपविइस्च भागा डौस्तनया इमे ॥ 
कानोनञ्च सोदश क्रौतः पौनर्भवस्तथा । 
खयंदत्तञ्च पोष्यञ्च षडमि पुच्षणं शला 
अभावै पूव्व पूल्वं षां परान् समभिषेचयेत् । 
पौनभवं खयं दत्तं दासं राज्ये न योजयत् ॥ 
दन्नाद्याञच्चापि तनया निजगोव ख संखिताः। 
श्रायान्ति पुचतां खम्यगन्यवोजखमुदवा; ॥ 
पितर्गोबं ण यः पुतः संस्कृतः एथिवोपते । 
भराच्डान्त न युचः घः पचतां याति चान्तः ॥ 
चङ्ाद्या यदि संस्कारा निजगीव्रं ण वैक्ञताः। | भक्ष इ विविधान् भोगानेनद्रं थाने ब्रजेत् परे 
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दन्ताद्यास्तनयास्ते स्टरन्यथा दास उच्यत ॥ 
ऊडन्तु पञ्चमा दर्षादत्ताद्याच सुता दप । 
ग्टहोत्वा पञ्चवर्षीयं युचि प्रथमं चरेत् ॥ 
पौनर्भवन्तु तनयं जातमात्रं समानयेत् । 
क्षत्वा पौनर्भवं स्तोमं जातमाचस्य तस्य वै ॥ 
सब्बास्तु कुर्य्यात् संस्कारान्जातकग्ादिकान्नरः 
छते पुनभ वस्तोमे खतः पौनभं वस्तथा ॥ 
रएकोदिष्टं पितुः कुर्या खाच पाव्व शादिकम् 
क्रोताद्ा वनिता मूल्यः सा दासौति निगय्ते॥ 
तस्यां यो जायते पुच्लो दासः पुचस्तु स खतः । 
न रान्नो राज्यभाक् स्याददिपुलानपि ओाइल्लत्। 
अधमः सव्व'पुचचेभ्यस्तं तस्मात् परिवर्जयेत् ॥ 
पुराणध ास्लाणि संडिताच्च मुनोरिताम्। 
नाध्यापयैचृपः शूद्रैव डितान्यत् यदच्छया ॥ 
यस्य राज्ये सदा शूद्राः पुराशं संहितां तथा) 
पठन्ति स्यान्महोनाभो राजा रा सान्वयः 
मोडादा कामतः शूद्रः पुराणं संहितां 

| 

पठन्ररकमप्रोति पिढभिः सड पापकछ्षत् ॥ 
शूद्रता विदित यञ्च यच्च मन्त उदाद्ृतः। 
तयं विप्रवदानाद्ग्राद्यं शूटैः सदेव हि ॥ 
न योजयेख पः शूद्रं व्यवहारस्य दशने 
नियोज्य ततर त भूप ! तामिश्ले तैन पश्यते । 
होनागुख भवेज्ञोको राजा चापि सान्वयः ॥ 
काणं व्यङ्गमन्धपुचं वानभिन्नमजितेन्द्रियम् । 
न ङ्ख व्याधितं वापि पः कु्यात्पुरोहितम्) 
कछपणस्य धनं राजा न रटद्ोयात् कदाचन । 
न दहिजानां तथा दद्याइनानि विपलान्याप ॥ 
नारोहेत् कासुकोग्छत्तं गजं राजा कदाचन । 
अरारद्य कामुकं तन्तु परत्रेह विषोदति ॥ 
अनायुष्यं न कुर्यात्त कमय भूपः कदाचन । 
सतत अायुषो हदं 7 यतेत सकलेवैलेः ॥ 
नक्र रवारे नाष्टम्यां न षष्ठां कपसत्तमः। 
अच््ननाभ्यच्जने कुरय्यात्ताम्बलस्यापि भोजनम् ॥ 
अतिसूष्छ तथा पृण ग्रहणं चन्दरसूयधयोः । 
नालोकथेत् खयं राजा रकतं सूय्ये तयेव च ॥ 
उत्पात जायते यत्त दिव्यं भौमच्च नाभसम्। 
नेचेत यब्नाब्र पतिहद्टा नादात् व्रं पनः ॥ 
श्व दा मङ्गलं र्न धारयेत् खड टूव्व या । 
अवस््राच्छछादित गात्रं न विप्रेभ्यः प्रदर्शयेत् ॥ 
न तोये खं सुखं पश्यं ब्रा दाश्मांसानि पव्व॑स । 
नारोहेत खरं चोर न वामोमपि गुबििंखोम्॥ 
एवं नययुतो राजा चतुरं विवद यन् । 
श्रात्नानं सतत र्न् सदा वोय्य' विवद येत् ॥ 
बौजच्षयकरं नित्य भच्य भोज्यञ्च पानकम् । 
वच्छ येत् सारशाकाद्ानत्यग्ब बडुतिक्तकम् ॥ 
कांख्यराजतरङ्गख्थं तोयं पानेऽप्यवड नम् | 

मूचहदि रं बोजचयकारि विवव्जयैत् ॥ 
ताश्बायःखणंसोसानां पाव्रख्ं फलचपमणोः । 
शक्रहदिक्षरं तोयं तदुपासौत यब्रतः ॥ 
सब्ब मूलेषु ज्ञत्येषु सदाचारेष्वनुष्ठितः। 

सटाचा 

ओौमार्कण्डेय उवाच । 
एवमौव्वंस्तु सगरं शशास मुनिपुङ्गवः । 
शास्त्राणि चैव सर्व्वाणि सदाचारान् खगुद्य- 

कान्। 
बहशः कथयामास सगराय महात्मने ॥ 
तन्नास्ति यत् पुर्व! कथितं सगराय न । 
राजनोतिः सतां नौतिर्यचान्धच्छाखरसग्भवम् ॥ 
संडिताख् पुराणेषु यश्ागमचये खितम् । 
सव्वं शुखाव सगरो मुखाटौव्वं स्य धमतः ॥ 
तेषान्तु कथित किञ्चिदु, त्व दिजसत्तमाः। 
विष्णुधर्मोत्तरे पूवं मया रहसि भारते ॥ 
राजनोति' सदाचारं वेदेषेदाङ्गसङ्कतम् । 
रहस्यं सतत ̀  विष्णोर्वीचत्वं दिजसत्तमाः 
यच्चानुदितमन्यब्र गदित वा ससं शयम् । 
संशयच्छेदनं तेषु युखभ्य' कथितः त्ििदम् ॥ 
अनुक सं शयच्छेदि पुराणं कालिकाद्भयम् । 
योऽभ्यसेत् सतत विप्रः स वैदानां फलं लमेत्॥* 
इति खोकाकिपुराशे ८ भ्रष्याये राजनोति- 
खदाचारादिकं समाप्तम् ॥ * ॥ अन्धच्च । 

ऋषय ऊचुः) 
“सदाचारो निगदितस्तव योऽस्माभिरादरात्। 
ल्षणं तस्य निशाचर ॥ 
ग्टडस्येन सदा काथमाचारपरिपालनम्। 
न छ चारविद्धोनस्य भद्रमव् परत्र च ॥ 
यन्नदानतपांसौड पुरुषस्य न भूतये । 
भवन्ति यः समुललच्य सदाचारं परवत्तते ॥ 
दुराचारो डि पुरुषो नेह नासुब्र नन्दति । 
कार्य्यो यन्नः सदाचारे भाचारो इन्त्यलच्चणम् ॥ 
तस्य स्वरूपं वच्यामः सदाचारस्य रास । 
खरशुष्वं कमनास्ञ्च यदि अयो हि वाञ्छसि ॥ 

धर्मोऽस्य मूलं धनमस्य शाखा 
पुष्पञ्च कामः फलमस्य मोचः। 
असौ सदाचारतङः सुकेशिन् 
संसेवितो यैन स पुखभोक्ता ॥ 
नादं सुडक्तं प्रथमे विबुध्य 
दनुस्पमरेइ ववरं महर्षीन् । 
प्राभातिकं मङ्गलमेव वाक्यं 
यदुक्षवान् देवपतिख्िनेवः ॥ 

सुकेशो उवाच । 
किं तदुक्त सुप्रभात शङ्रेण महामना । 
प्रभाते यत् पठन् मर्त्यो मुच्ते पापबन्धनात् \ 

ऋषय ऊचुः । 
श्रुयतां रासे सुप्रभात इरोदितम्। 
श्रुत्वा स्म त्वा पटित्वा च सव्व पापे; प्रमच्यते ॥ 

बह्मा सुरारिक्िप्रान्तकागे 
भानुः यशो भूमिसुतो बध । 
गुरः संशक्रः सह भानुजेन 
कव्व न्तु सब्वं' मम प्रभातम् ॥ 
खगुवशिष्ठः १००१४ 
मनुः पुलस्यः पुलहः खगोतमः। 
रेभ्यो मरोचिश्चयवनो रिभुख 
कुवे न्तु सर्व्व" मम सुप्रभातम् ॥ 

[क “` ~“ - ~ 
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सदटाचा 

सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः 
खनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च। 
सप्तस्वराः सप्र रसातलाञ्च 
कुर्वन्तु सव्व मम सुप्रभातम् ॥ 
एष्वौ सुगन्धा सरसास्तथाप 
सस्पश वायुज्चंलितच्च तेजः । 
नभः सशब्दं महता सद्व 
करव्वन्तु सव्वं" मम सुप्रभातम् ॥ 
खार्खवाः सप्र कुलाचला 
सप्तषयो दौपवराञ्च स । 
भूरादि क्त्वा भुवनानि सप्त 
कुब्व न्तु सव्वं मम सुप्रभातम् ॥ 
इलं प्रभाते परमं पवित्रं 
यः संस्मरेदा णाया भक्तया । 
दुःखघ्रनाशो नलु सुप्रभाते 
भवेच सत्यं भगवत्पसादात. ॥ 
ततः सम्रुयाय विचिन्तये 
धमे तथार्थच्च विहाय शय्याम् । 
उल्याय पञ्चादरिरितु्रटौय 
गच्छेत्तदोत्सग विधिं हि कत्तम् ॥ 
न देवगोत्राद्मणवद्किमार्गे 
न राजमार्गे न चतुष्यये च । 
र्व्याद्यथोव्सर्गमपौह गोष 
प्रच्छाद्य शोषं सुखनासिकञ्च ॥ 
ततश्च शौचाथसुपाहरेन्मदं 
शुदे बयं पाणितले च सम । 
तथोभयोः पच्च चतुस्तथेकां 
लिङ्गे तथे कां खदमाहरेच ॥ 
नान्तच्जं लाद्राचचसंमूषिकसला- 
त्र चावशिष्टा सदनादिभग्ना। 
वल्मोकखन्चैव हि शौचनाय 
ग्राह्या सराचारविदा नरेण । 
उदङ्मुखः च्षाच्य पदौ भुविखयः 
सखमाचमेदद्विरफनिनाभिः। 
श्राचम्ब च तिः परिख्ज्य च दहि- 
श्ततः स्य शेच्चात्शिरः करेण ॥ 
सन्ध्यां ख निवच्यं ततः क्रमेण 

केशां संशोध्य च दन्तघावनम् । 
क्त्वा तथा दपणदश्नच्च 

कत्वा िरःलानमथाद्िकच्च ॥ 
संपूज्य तोयेन पित्न् सदेवान् 
होमच्च कत्वालभनं शभानाम्। 
कत्वा बहिनिं्ममणं प्रशस्तं 
दूव्व † दधि सपिंरथोदकुम्भम् ॥ 
धेनुं सवत्सां ठषभ सुषेणः 
खद्ोमयं । 
लाजा मध ब्राह्मणकन्यकाख 
श्वेतानि पुष्याखयथ शोभनानि ॥ 
इताशनं चन्दनमकं विम्ब- 
मण्वल्ठच्तञ्च समालमेत । 

ततस्तु क्व्ात्रिजजातिधग 
देथानुथिष्ट कुलधम्ममग्रयम् ॥ 
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सगोत्रधम्म' न हि सन्त्यजेत 
तेनापि खिदि' समुपाचरेत । 
नासद्मलापं न च सत्यद्धोनं 
न निष्ठ रं नागमश्ास््रहोनम् ॥ 
वाक्यं वदेत् साधुजनेन येन 
निन्द्यो भवेन्रव च ध््मेदो। 
सङ्ग न चासत्सु जनेषु कुर्यात् 
सन्ध्यासु भ्य सुरतं दिवा च | 
सर्व्वाद् योनोषु परावलासु 
रजस्वलासख्ये व जलेषु धौरः ॥ 

हधाटनं हधादानं था च पशमारणम्। 
न कत्तव्यं ग्टषस्थेन तथा दारपरिग्रहम् ॥ 
हथाटनान्नित्यद्ानिह थादानादइनकच्षयः । 
वथापणशन्नः प्राप्रोति घातनान्ररकं महत् ॥ 
सन्तत्या हानिरज्ञाष्या वण सङ्रतो भयम् । 
मेतव्यञ्च भवेज्ञोके वथादारपरिग्रहात ॥ 
परख परदारे च न काया ब दिर्त्तमे 
परख नरकायव परदाराश्च त्यवे ॥ 
नेचेत् परस्य नग्नां न सम्भाषेचच तस्करान् 
उदक्या दशनं समश सम्भाषाञ्च विवजयेत ॥ 
नेकासने तथा स्येयं सुन्दवधा परजायया । 
तथेव स्यान्न मातुश्च तथेव दुहितुस्तपि ॥ 
न भाया वौच्यते नग्ना पुरुषेण कदाचन् । 
नच ज्ञायोत वे नग्नो न श्यत कदाचन ॥ 
दिम्बाससोऽपि न तथा परिभ्रमशमिष्यते। 
भिन्नासन' भाजनादोौन् दूरतः परिवर्जयेत. ॥ 

नन्दासू नाभ्यङ्गसुपाचरेत 
त्ौरञ्च रिक्तासु जयासु माषम् । 
पूर्णाञ्च योषित् परिवजंनोया 
भद्रासु सव्बाणि समालभेत ॥ 
नाभ्यङ्गमक्षे न च भूमिप 
रच्च शक्रो रविजे च मांसम् । 
ब धेषु योषिन्र समाचरेत 
शेषेषु सर्व्वाणि सदेव कुब्धात. ॥ 
चिव्राख्रु इस्तं श्रवणेषु तेल । 
चौर विशाख्ाखभिजित्सु वर्ज्धम् । 
सूले खगे भाद्रपदासु मांसं 
यौषिश्मघाकछलत्तिकयोत्तरासु ॥ 
सदेव वज्यं ̀  शयने ह्दक्शिर- 
स्तथा प्रतीच्यां रजनो चरेथ । 
भुश्नोत नेवेह च दच्िणामुखो 
न च प्रतोचौममिभोजनोयम् ॥ 
देवालयं चंत्यतर् चतुष्यथं 
विद्याधिकश्चापि गुर प्रदक्षिणम् । 
कयान्न वामं गमने च धोमान् 
दिजान् खगान् गाख निशाचरे ॥ 
मास्यानुलेपं वसनानि यनब्नतो ` 
नान्चैष्टं तान्येव हि धारयेत । 
स्रायाच्छिरःख्रानतया च नित्यं 
निष्कारशं चैव विना निशासु ॥ 
ग्रहोपरागे सरजनाभिघाते 
मुद्का च ल्मर्षगते शशाङ्क । 

सदाचा 

नाब्यङ्ितं कायसुपरशेच 
क्ञातो न केशान् विधुनोत चापि: 
गाव्राणि चैवाभ्बरपाणिना च 
खातोऽवसज्यद्रजनोचरेश । 
वसेश्च देशेषु सुराजकेषु 

शु्ंहितस्तौयजनेषु नित्यम् ॥ 
अक्रोधना न्यायपरा भरमल्सराः 
छषोवला द्लौषधिजातयश्च ! 
न तेषु देशेषु वसेच बुदिमान् 
यस्मिब्रृपो दण्ड रुचिस्वशक्षः । 
मोऽपि निल्योद्छवबदवर 
शटा जिगोषुख निशाचरेन्द्र 

ऋचय ऊच; । 
यन्र भोज्यं महाबाहो सदा ध्खितेनरेः। 
यद्धोज्यच्च समुदिष्टं कथयिष्यामहे वयम् । 
त्यज्यमच्र' पय्येषितं खेहाक्तं चिर संश्तम् । 
अस्े हा त्रोहयः श्षच्णा विकाराः पयसा 

स्तथा ॥ 
शशकः शक्ञको मोधा तथा खन्गौ च कच्छपः, 
तददिदलकादोनि भोज्यानि मनुरब्रवोत् ॥ 
मणिवस्तरप्रवालानां तदग क्राफलस्य च । 
शेलदारुमयानाच्च ठणगुस्मौषधस्य च ॥ 
शाकधान्याजिनानाच्च संहतानाञ्च वाससाम् । 
बल्कलानामथेषाणामम्बुना शद्िरिष्यते ॥ 
सस्र हानामथोष्णं न तिलकल्केन चाविकम् । 
कार्पासिकानां वस्त्राणां शदिः स्यात् सड 

भस्मना ॥ 
नागदन्ताखखिशद्गाणां तच्तणाच्छदिरिष्यते ।. 
युनःपाकेन भाण्डानां खरयानाच्च शुदता ॥ 
शं भेच्यं कारदस्तः पणं योषिन्म्, खं तथा । 
रध्वागतमविन्नञातं दासे ण यत् कतम् ॥ 
वाक्छपूतं चिरानौ तमने कान्तरितं लघु । 
चेष्टितं बालहदानां बालस्य तु सुखं एचि ॥ 
ग्ल च्छानामपि गोशाला स्तनन्धयसुता च्ियः। 
वाभ्विप्र षो दिजेन्द्राणां पाठे वागरम्ब बिन्दवः ॥ 
भूमिर्िश्ुध्यते खातदाहगोक्रमसेचनैः। 
लेपादुज्ञेखनात् सेकात् वेश्म सम्प्रा्जनाव्जलात्॥ 
केशकोटावपन्नेऽन्रं गोघ्राते म्तिकान्विते। 

, अहारिभस्मक्षाराणि प्रत्ेप्तव्यानि शये ॥ 
न क्षारेण तपुसोसयोः। 

कांस्यानां भस्मना शदिस्तोयाच्छविद्र॑वस्य च ॥ 
अमेध्याक्तस्य त्तोयेगंन्धापडरणेन च । 
अन्येषामपि तद्रव्ये शदठिगन्धावहारतः ॥ 
मातुः प्रसवने वन्धः शकुनिः फलपातने । 
गभो भारहारित्वे श्वा खगग्रहणे शुचिः ॥ 
रण्याकरंमेतोयानि गावः पथि ढणानि च। 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्त टकवितानि च॥ 
खतं द्रोशाद्कस्याब्रममेध्याभिश तं भवेत् । 
अग्रमुदुत्य सन्त्यज्य ओेषस्य प्रोचचणं स्मृतम् ॥ 
उपवासं तिराव्र वा दूषितान्नस्य भोजने । 
भन्राते ज्नातपूरन्व' च नैव शुदिव्विधोयते 4 
उदका तु नम्नाञ्च सूतिकान्तावशायिनः 



सदाचा 

स्पा खायोत शौचा तथेव खतहारिशः ॥ 
सख्ेहमख्यि संस्पृश्य सवासाः खानमाचरत् । 
श्रालभ्यंव तु निधं हं गाभालभ्याकंमोच्य च ॥ 
न लङ्खयेत् नरं छ्ष्णवर्मानं दुब्बं लं तथा । 
ग्ट हादुच्छिष्टविर्म.चपादादांसि चिपेददहिः ॥ 
पश्चपिष्डाननुहुत्य न ज्ञायात् परवारिणि । 
खायौत देवखातेषु सरोददसरित्सु च ॥ 
नोदानादौ विकालेषु प्रान्नस्तिष्ठेत् कदाचन। 
नालपेष्लनविदिष्ट दौरहौनां तथा च्ियाम् ॥ 
देवतरपिढसच्छास््रयन्नसव्ादिनिन्दकेः । 
कत्वा तु स्मशंनालापं शध्यतेऽर्कावलोकनात् ॥ 
अभोज्याः संतिकाषण्ड मार्या राखुश्कुक्ष टाः 
पतितापविद्नमग्नाश्च चाण्डालाख्चाधमाख्चये॥ 

सुकेशो उवाच । 
भविः कौर्तिता भोज्या य एमे सूतिकादयः। 
अमौषां ्ोतुभिच्चछामि तत्वतो लक्षणानि च ॥ 

ऋषय ऊचुः । ` 
ब्राह्मणौ बराह्मणश व यावच्छेषत्वमागतीौ । 
तावभौ खतिकैत्यकषौ तयोरत्र विगरदितम् ॥ 
न जुहोत्युचिते कालेन खाति च ददाति च। 

- पिद्टदेवा्ंनारौनः स षण्डः परिगोयते ॥ 
दश्वा जपते यञ्च तप्यते यजते तथा । 
न परत्रार्थसुद्युक्षो मार्जारः परिकोर्तितः ॥ 
विभषे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च। 
लमाइराश्वुं तस्यात्र भुक्ता छच्छरेण शुध्यति ॥ 
सभागतानां यः सभ्यः पक्षपात समाश्रयेत् 1 
तामाद्ुः कुक्ष टं देवास्तस्याप्यन्न' वियदितम् ॥ 
स्वधन यः समुत्ष्टज्य परधमय' समाचरेत् । 
अनापदि स विद्धिः पतितः परिकौवते ॥ 
बेदल्यागौ पि्त्यामो गुरुवह्ाद्कस्तथा । 
गोब्राह्मण वधलछलद प विदः स उच्यते ॥ 
येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्र नेव च व्रतम्। 
ते नम्नाः कौत्तिताः सद्धस्तषामन्नं विगरिंतम्॥ 
अआशारत्तानांमदाता च दातुख प्रतिषेधकः । 
शरणागतं यसत्यजति स चाण्डालाधमो नरः ॥ 
यो बान्धवैः परित्यक्तः साधुभिर्ब्राह्मरेरपि । 
कुष्डाशो यञ्च अस्यात्रं भुक्ता चान्द्रायणं चरेत् ॥ 
यो नित्यकर्मणो हानिं कु्यौन्रैमित्तिकस्य च। 
भुक्ात्र तस्य शुध्येत तिरा्रोपोषितो नरः ॥ 
नित्बस्य कमीणो हानिः केवलं सृतजग्मसु । 
न तु नेभित्तिकोच्छेदः कर्तव्यो हि कथचन ॥ 
लाते पुशचे पितुः खान सचेलस्य विधौयते । 
खत च सर््वबन्धुनामि त्याह भगवान् अगुः ॥ 
परोताय सलिलं देयं बहिर ग्धू तु गोव्रजे । 
प्रथमेऽह्ि चतु वा समे वाखिसञ्चयम् ॥ 
अद्ं सख्चयनात्तेषामङ्गस्पर्णो विधौयते । 
सोदकेस्तु क्रिया कार्य्या भशेस्तु सपिष्डकेः 
विषोदन्धनशस्त्र ग्बुवह्िपातखतेषु च । 
लथा खह्ौतस्यास देणान्तर ख्ते तथा ॥ 
सद्यःशौचं भवेहिदन् तच्ाप्य लं चतुव्विधम्। 
गभंलाषे तदेवोक्तं पृणंकाले न वै चरेत् ॥ 
द्मणानामहोरात्रं चच्ियाणां दिनत्रयम् । 

२३४ 
सदाचा 

षड्रात्रं चेव वेश्यस्य शूद्राणां दादशाद्धिकम् ॥ 
दशडादशथमासारै माससंख्यादिनेख तैः। 
खात्वा कमीक्रियाः कुयुः सव्वं वथा यथाक्रमम् 
प्रेतसुदिश्य कन्ेव्यमेको दिष्टं विधानतः । 
सपिर्डौ करणं काय्य प्रे तस्य वत्सरान्तरैः ; 
ततः पिढलत्वमापन्रे दर्थ॑पौर्णादिभिः शमैः। 
प्रौणनन्तस्य कत्तव्यं यथाुतिनिदशेनम् ॥ 
पितुरथ समुद्दिश्य भूमिकोषादिकञ्च यत् । 
कु्य्याद्येनास्य सुप्रौता पितरो यान्ति रास ॥ 
यद्यदिष्टतमं किञ्चित् यच्ास्य दयितं ग्रहे । 
तत्तद्गुणवते देयं तटेवात्चयमिच्छना ॥ 
अध्येतव्या तयौ नित्य भाव्यश्च विद्षा सदा । 
धर्मतो धनमाहाय्ये यटव्यच्चापि शक्तितः ॥ 
श्राचारं कुव्वंतो नात्मा जुगु्ठामेति राचस । 
तत् कत्तव्यम शङ्क न यत्र गोप्यं महाजने ॥ 
एवमाचरतो लोके पुरुषस्य ग्ट सतः । 
धर््ाथंकामसंप्रातिः परचेह च शोभना ॥ 
एष तूहं शतः प्रोक्तो ग्टहख्ा चम उत्तमः ॥*॥ 
वानप्रस्याखमं धय ते वच्यामोऽवधायताम् । 

सटानौ 
(सन् साधुराचारो यस्य । सदाचारणभोले, 
वि। यथा, कथासरित्सागरे । २।७। 
“कात्यायनो जगादेनमुपविषः चणान्तरे । 
( भवानेवं कथमेतां गतिं गतः ॥") ̀ 
(5 [त्]रि,सदाचारविथिष्टः । सदा- 

। चारौ वतुप्रत्यय- 
निष्यनब्नः ॥ (यथा, मतुः । ४ । १५८। 
“सब्ब लक्णद्धोनोऽपि यः सदाचारवान् नरः । 
खदधानोऽनसखयश्च शतं वर्षाणि जोवति ५” 
सदातनः, पुं, (सदा भवः + सदा + सायंचिर- 
भिति!४।३।२३। इति चव्युलौ तुट् 
च ।)विष्छुः । इति विकाण्डशेषः ॥ नित्ये,वि। 
इत्यमरः ॥ (यथा, .भटिः । ५। ६५। 
“सायन्तनीं तिथिप्रखयः पङ्ूजानां दिवातनीम्) 

कान्त्या खदातन्या क पयन्तो शुचि-. 
सिता ॥*) 

तोया, सलौ, (खदा तोयं यब्र) एलापर्थो । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ करतोया । इति खदा- 
नोराशब्ददर्शनात् ॥ 

भअपत्यसन्ततिं दृष्टा प्रान्नो देख्य चायतिम् । ड) पु, (संदा दानं मदजलं यस्य ।) एेरा- 
वानप्रस्थाखमं गच्छेदात्मनः शुदिकारणम् ॥ 
तच्रारण्योपभोगन तपोभिखात्मकषंणम् । 

वतः । गणेशः । मत्तइस्तो । इति मेदिनो ॥ 
नित्वदाने, ज्ञौ ॥ 

भूमौ शव्या ब्रह्मच पिढटदेवातिथिक्रिया ॥ :, पु, (सदा ्रानन्दो यस्व 1) शिवः ` 
होमस्तिसवनसखानं जटावस्कनलधार णम् । 
वन्यख्रं हनिषिवित्वं वानप्रसखविधिस्त्वयम् ॥*॥ 
सव्वैसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचथममानिता। 
जितैन्दरियत्वमावासे नैकस्मिन् वसते चिरम् ॥ 
अनारम्भस्तथाहारे भित्ता विप्रं दयनिन्दिते । 
अातन्नानं विवेक तथाद्यातमावबोधनम् ॥ 
चतुरं चाश्रमे धमा द्यस्माभिस्ते प्रकोत्तिताः ॥ 
वणध््याणि चान्धानि निशामय निशाचर ॥ 
गासं ब्रह्मचयच्च वानप्रस्थं व्रयाथ्मा; । 
ऋचियस्यापि गदिता य भाचारो दिजस्य डि ॥ 
वैखानसलवं गाेखामाखमदितयं विधः । 
गाईंस्थसुत्तमं त्वेकं शूद्रस्य णद! चर ॥ 
सख्यानि वणशथमोकषानि धमममाणोह न हापयेत्, 
यो हापयति तस्यासौ परिकुप्यति भास्करः ॥ 
कुपितः कुलनाशाय देडरोगविहर्ड चै । 
वमाश पतते तस्य नरस्य च्षणद्1 चर ॥ 

तस्मात् खघ न हि संत्यजेत 
न इापयेच्चापि तथास्सवंशम् । 
यः संत्यजेचांपि निजं हि धमै 
त्म प्रकुप्येत दिवाकरश्च ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
इत्येवमुक्तो मुनिभिः सृकेभौ 
प्रणम्य तान् ब्रह्मकषौन्मर्षीन् । 
जगाम चोत्पत्व पुरं खकौयं 
सुडमेडधंममवे्तमाशः ॥” 
इति खौोवामनयपुराणे १४ भ्ध्यायः ॥५॥ 

यथा,-- 
“सदाशिवः सदाकर्ता सदाइत्ता सदागतिः । 
सदानन्दः सदावत्तां सदासङ्गविवल्नितः ॥* 
इति ओ्रौशिवयामले पा््बं तौश्वर संवादे शिव- 
सडखनामस्तोतम्॥ सतताद्धादयुक्ते, बि । यथा, 
“ममानन्दे सदानन्दः सदानन्दो भविष्यति । 

निरानन्दो निरानन्दो भविष्ति ॥* 
इति पुराणे भगवतोवा क्यम् ॥ 

ख्रनपत्तो । इति शब्टवन्द्रिका ॥ सव्व दा- 
दत्यकारके, ति ॥ 

, सनो, (वडतोति। वड + अच् ।सदा 
सव्वद्ा नोरस्य वडा ।) करतोया नदौ । इति 
शब्दरब्नावलो ॥ 

खदानोरा, स्रो, (खदा नोरं यस्याः \) करतोया 
नदौ । इत्यमरः ॥ गौरो विवाइखयये शङ्कर- 
करगलितसम्प्रदानतोयप्रभवत्वात् करस्य तोयं 
विद्यते श्वेति करतोया भरं भादित्वादः। 
रावणे एत इव्नं' सव्या नदयो रलसखरला शयन्तु 
न रजखला । अत्व सदा ख्व दा नोरमस्या 
इति सदानोरा । तथा च स्मृतिः। 
““शअरधादौ कारकटे देवो चाहं गङ्गा रज खला । 
सववा रक्वा नद्यः करतोया्बुवाहिनौ ॥” 

इति भरतः ॥ 
(यथा, महाभारते । २।२०। २७। 
“गण्डकौश्च सटानोरां शकं रावततं मेव च । 

अन्त् पाश्च खं खण्डे २८. । २० । २१ अध्या | 
येषु विष्णुपुराणे ३ अंशे ११अध्दाधे माकंण्डेय- 
पुराणे सदाघारनामाध्याथै चालोकनौयम् । 

एकपर्व्बतके नद्यः क्रमेनेत्याव्र जन्तु ते ॥” 

आर्व्यासपतश्त्वाम् । २२४। 

खदानत्तः, पं, (खदा कृत्यतोति । त् + अच् ।) 

निरन्तरटलपूरश अशजलपूरं च चि । यथा, । 

॥ ^^ ++ ~ 

काकानाम् 
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सटशः 

“चिरपयिकद्राधिममिलदलकलतान- 
बलावलिग्रथिता। 

करतोयेव ख्गाश्या दृष्टिरिदानीं सदानोरा ॥*) 
सदापुष्यः,पु,(सदा पुष्यं यख्य ।) नारिकेलहच्ः। 
इति शब्दमाला ॥ सव्वदाकुसुमयुक्ते, जरि॥ 
( यथा, महाभारते । १४।३५। २०-२२। 
अव्यक्तवौजप्रभवो बदिस्कन्धमयो महान् । 

महाहङ्कारविटप इन्द्रिया रकोटरः ॥ 
महाभूतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान्। 
सदापणशः सदापुष्यः सदाशभफलोदयः ॥ 
अआजोवः सव्व भूतानां ब्रह्मवोजः सनातनः । 
एतजन्नात्वा च तत्वानि ज्ञानेन परमासिना॥ 
छित्वा चामरतां प्राप्य जहाति खत्यजश्मनो॥” 

खदापुष्यो, सनो, ( खदा पुष्यं यस्याः । ङोष् । ) 
। इति रन्रमाला ॥ 

सदाप्रसूनः, पं,(सद प्रसभे यस्य ।) रोहितकः। 
भकः । कुन्दः । इति राजनिघर्टः ॥ 

सदाफलः, पु, ( सदा फलमस्य ।) स्कन्धफलः । 
नारिकेलः) उड्म्बरः। इति मेदिनो ॥ विखः। 
इति जटाधरः ॥ 

सदाफला.स्लो, (सदा फलं यस्याः । ) विसन्धि 
पष्यम् । इति राजनिर्घर्टः ॥ वार्ताकुविशेषः। 
सला वेगुन इति कुलो त्रेगुन इति दको वेशुन 
इति च भाषा । भ्रस्या गुणाः, 

खदाफला जिदोषघ्नौ रक्तपित्तप्रसादनो । 
कण्डुकच्छहरो चेव वार्ताकोगुणवत्तरा ॥” 

इति राजवन्ञभः ॥ 
सदाभदरा, सलौ, (सदा भद्रमस्याः।) गन्धार 
च्चः । इति रन्रमाला ॥ 

सदायोगौ,[न्]पु,(खदा सव्वं स्मिन् काले योगो। 
विष्णुः । इति त्रिकाण्डशेषः॥ इरिशयने मधु- 
मांखव्जनफलभागो । यथा,- 
“सदामुनिः सदायोगौ मधुमांसस्य वर्जनात् । 
निराधौर्नीरगोजस्तौ विष्णुभक्तश्च जायते ॥* 

इति तिध्यादितच्छम् ॥ 
सक्, [थ्] वि, ( समान शव दृश्यतेऽसौ । 
समान + दश् + ^“समानान्ययोञेति वक्तव्यम् 
2 ।२।६०। इत्यस्य वात्तिकोक्तया किन् ।“इक्- 
हशवतुषु ।* &।२। ८८ । इति समानस्य 
सः।) तुख्वम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, कथा- 
सरित्सागरे । ३९. । ८८ । 
“न त्वया सहगन्योऽस्ति व्रं लोक्यं ऽपि धनुर्धरः” 

सहः, वि, (समान इव दश्यते इति । समान + 
इश + क्सः । समानस्य सादेशः ।) सदृशः । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, भागवते \ ३। १।२९ । 

“कचिदरेः सौम्य सुतः सस 
भस्तेऽप्रणो रथिनां साधु साम्बः ॥”) 

सटः, बनि, (समान इव दश्यतेऽसौ । समान + 
इश + कास् । “टक्टशवतुषु 1” ६ । २ । ८९ । 
इति सम्नानस्य खः । ) समः! इत्यमरः ॥ 
( यधा, रघुः ¦ ११५} 

२३५ 

सदयःशौ 
श्रागसेः सटशारण्भ अारन्भरसहशोदयः ॥") 
| \ इति मेदिनो ॥ 
बटशस्यन्दन,क्ञो, निष्यन्दः । इति विकार्ड ओेषः॥ 

शः, वि, (देशेन सह वत्तमानः ।) निकटः । 
इत्यमरः ॥ देशान्वितः । यथा.-- 
^सदेशसवेशौ निकटे देशव पान्वितौ क्रमात्। 

इति धरणिः ॥ 
सङ्गतः, वि, (सन् भृतः ) सत्यम्। इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, इरिवंये । १४८ । ४४। 
तद्वद्धिगुणा वाच्याः प्रदयुरस्य म हातनः । 

सड.ताः कुलरूपस्व शोलस्य वयसस्तथा ॥” ) 
सद्म, [न्] ज्ञो, (सोदन््यत्ेति सद + मनिन्।) 
ग्टहइम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, रषुः\ ३। १९ । 

“न कैवलं सद्मनि मागधोपते 
पथि व्यजग्भन्त दिवौकसामपि ॥**\ 

“विशो ते शिलादिषु पातात् विभौ ओन्तेऽनेन 
कुद्यादय इति वा । गच्छति वागच्छति निख 
गम्यते वा प्राणिभिः! भ्रवसादयति पिपासा- 
गुं वा। सदृ विश्षरणगत्यवसादनेषु + 
मनिन् ।* इति निघर्ट टौका । १ । १२।६६।) 
जलम् । इति मेदिनो ॥ (साद्यन्ते अवसाद्यन्ते 
प्राणिनो यब्रोति। संग्रामः इति निष्ट :। 
२।१७॥ ) 

सद्यः, [ स् ] व्य, ( समानेऽहनि इति । “सद्यः 
परुत्परार्यंषम इति ।* ५।२।२२। इति 
प्रत्ययः समानस्य सभावञ्च निपात्यते । ) 
तत्च्षणम् । तत्पय्थायः। सपदि २। इत्यमरः ॥ 
इ तत्क्षणे तत्काले । समानेऽद्कि सद्यः कुतः क्ष 
कुह इत्यादिना निपातः । सद्यः पतति मांसेन 
इति सपदि सुकुलिताक्तौम् । इयं दन्यादि । 
इति भरतः ॥ 

्यःकतं, लो, (सद्यस्तत्चणात् कतम् ।)नाम । 
विक्षाश्डओेषः ॥ तत्च ललते, व्रि ॥ 

ःप्राणकरः, त्रि, ( सद्यस्तत्चतणात् प्राणस्य 
बलस्य. करः) ततृत्तणात् बलकारकद्रब्यादिः 
यथा, चाणक्ये । 
“सद्योमांसं नवात्रश्च बाला स्न च्ौरभोजनम्। 
तसुष्णोद कञ्चव खद्यःप्राणकराणि षट्॥ 

सद्यःप्राणहरः, वि, (सद्यः प्राणस्य बलस्य इरः । 
ततृद्णात् बलायुषार्नाशकद्रव्यादि । यथा, 
“शुष्कां मांसं स्रियो हदा बालाकंस्तरणं दधि। 
प्रभाते मेथुनं निद्रा सद्यःप्राण्डराणि षट् ॥ 

इति चाणक्वम्॥ 
;शदिः, सनो,(सदास्तत्चणात् शदिः) दयः- 

शौचम् । यथा, 
“देशान्तरद्धते वाले सद्यःशुियतौ यते ॥” 

| इति गाड़ १०७ अध्यायः ॥ 
शोथा, सलौ, ( सद्यःगोधो यस्याः। कपि- 

कच्छः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सद्यःशौचं, ज्ञौ, (सद्य एव शौचं शुद्धिः । )तत्- 
चणाच्छदिः। यथा,-- 

“भाकारसदयुपरजञः प्रत्रया सदृशागमः “शिष्िनः कारवो वैद्या दासौदादाख शन्यकाः। 

सदःशौ 
अआग्नमान् योचियो राजा घद्यःशौचाः प्रकौ- 

्तिताः॥” 
इति गाङ्ड् १०७ अध्यायः ॥*॥ 

अन्यश्च । 
“कारवः शिल्पिनो वैद्या दासोदासास्तयैव च 
दातारो नियम चेव ब्रह्मविह चारिणौ ॥ 
सव्रिणो व्रतिनस्तावत् सदयःशौचा उदाद्ृताः। 
राज्ञा चेवाभिषिक्षञ प्रातः सत्रिण एव च ॥ 
यज्नं विवाहकाले च देवयागे तथेव च । 
सद्यःशौचं समाख्यातं दुभिं चे वाप्य् पद्रवै ॥ 
डिम्बाहवहतानाञ्च विद्यता पार्थिवं ज्ञैः 
सद्यःशौचं समाख्यातं सजातिमरखे तथा ॥ 
अग्नौ मर्प्रपतने वोराध्वस्याप्यनाशके । 
ब्राह्मणाय च संन्यस्ते सद्यःग्नौच विधौयते ५* 

इति कौप उपविभाग २२ भ्रध्यायः ॥६॥ 
अपरञ्च ¦ भथ सदाःशौचम् । तत्र विष्णुः 
नाशौचं रान्नां राजकम्श न व्रतिनां व्रतेन 
सरव्रिणं सते न कारूणां खक्णि न 
दाजान्नाकारिणां तदिच्छया न देवप्रतिष्ठा- 
विवाइयोः पत्वं सुढतयोः इति। सविं 
नित्वप्रहत्ताब्रदानानां सते भ्रव्रदाने । कारवः 
सूपकाराद्याः। भ्रादिपुराणे। 
सूपकारेण यत् कर्य करणोयं नरेष्विद्ध । 

तदन्यो नेव शक्रोति तस्माच्छहः स सूपञ्जत् ॥” ` 
कूग्पुराखे। 
कारवः शिल्पिनो वैद्या दासा दास्यस्तयेवष। 

दातारो नियमौ चेव ब्रह्मवि चारिणौ । 
सत्रिणो तरतिनस्तावत् सद्यःगौचा उदाद्रताः। 
आदिपुराखे । 

-'शिल्िनिव्रकाराद्याः कन्य यत् साधयन्त्यत। 
तत् कश्य नान्धो जानाति तस्मात् शद 

सखक्मणि ॥ 
दाख दास्यखच यत् क ङुव्बेन्त्यपि च लोलया। 
तदन्यो न चमः कतु तेन ते एचयः स्मृता; ॥ 

। विवक्रराद्यरूपाः शिल्यिनः। भाद्यणब्द्ाञ्ेल- 
निर्थेजकाद्याः । एातातपः । 
“मूल्यकम कराः शद्रा दासा दास्यस्तथेव च । 
खाने शरोरसंस्कारे ग्टहकर्ीरटूषिताः ॥ 
स्मतिः। 
“सद्यःस्पृश्यो गभदासो भक्तिदाखच््ाहा 

च्छविः ॥ 
वैद्या भपि चिकिक्छायामेव । तथा च स्मृतिः। 
“चिक्िक्को यत् कुरते तदन्धेन न शक्धते । 
तस्मात् चिकि्कः सरे शदो भवतिनित्ययः५ 
दातार भरावश्यकप्रत्यहं गोभूमिदहिरखादि- 
दाने प्रहत्ताः। तेषां तदान एव । प्रत्यहं 
दानच्च। दातव्य प्रत्यहं पात्रं इति याजन 
वर्कयात् । काद् चित्कदानकारिणान्तु दान 
प्रक्रान्ते भरशौचं नास्ति तावद् यावत्तत् कय 
कुब्बैन्ति इति । इारनताप्ये वम्, पूवस ल्पित- 
द्रव्यदानेऽपि नाभौचम् । यथा च मितत 
रायाम् । 



सदाःशौ 
“पूवव सङ्कस्पितं द्रव्य दोयमानं न दुष्यति ॥ 

दति ॥ 
आदिपुराणे । 
“निषठक्ते छच्छरहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने। 
ग्टदो तनियमस्यापि न स्यादन्धस्य कस्यचित्॥ 
निमन्तितेषु विप्रेषु प्रारब्धे खादकर््खि। 
निमन्बणादि विप्रस्य खाध्यायादिरतस्य च । 

देहे पिदढषु तिष्ठच्छ, नाशौचं विद्यते कचित् ॥ 
प्राजापत्यादिक्लच्छं समापे होमयागजपेषु 
समाप्तेषु सम्पर्णार्थमवश्यं मया ब्राद्मणा 
भोजवितव्या इति खडहोतनियमो यस्तस्या- 
शौदेऽन्यङ्लजातानामपि चुच्ानानां .दोषा- 
भावः। कस्यचिदहाढभोक्कोरित्यथैः। एवं | 
खाद्ेऽपि क्रचिदित्यनेन दाढभोक्तोरभौ चाभावः 
तथा च विष्णुः । 
“^व्रतयन्नविवाहेषु खाच होभेऽर्ं ने जपे । 
आरब्धे सूतकं न स्याद्नारब्े तु सूतकम् ॥” 

इति ॥ 
पराशरः । 
"“'टौततितेष्वभिषिकेष व्रततीर्धपरेषु च । 
तपोदानप्रसक्ेषु नाशौचं खतसूतके ॥* 
यजमानां सोमयागाङ््दोच्षणोयेष्टौ कतायां 
दौक्तितत्वं भवति तेन दौकचणोयेषटयत्तरकालं 
यजमानस्य यत् कर्म तन्नाशौचं नास्ति । 
अभिषिक्ते षु चच्ियदरपतिषु । तीथे गङ्गादि । 
गुरुरिति कथित् ॥ कालमाधवोये कूमपुरा- 
णम् । 
“काम्योपवाच प्रक्रान्तं अन्तरा मृतचतके । 
ततर काम्यत्रतं कुबधात् दाना्चनविवच्जितम्॥ 
तच दानाच्च नं खयं वज्ज येत् अन्धद्ारा तु 

कारवैत्। तथा च मच्छापुराणम् ¦ 
“गर्भिंणौ सूतिका नक्त कुमारो च रजसखला। 
यदाश्दा तदन्ये न कारयेत् क्रियते सदा ॥ 
छपवासाचरणे गर्भादिपोडासश्भावनायां नक्त 
भोजनं कुर्य्यात् । 
““उपवासैष्वशक्तस्य तदेव फलमिच्छतः। 
अनभ्बासेन रोगाणां किमिष्ट' व्रतसुच्यताम् ॥* 

इति नारदप्रश्रानन्तरम् । 
"“इपवासष्वशक्तानां नक्त भोजनमिष्यते ।* 

इति मच्छयपुराण एवेश्वरप्रतिवचनात् । 
खयम शुदा शदद्ारा पूजादिकं कारयेत् । 
कायिकसुपवासादि सदा शद्यशहिकाले खयं 
क्रियते । अ तिपरिभाषायामप्य वम्। विष्णुः 
"बडकालिकसङल्यो ग्टद्धोतञ्च पुरा यदि । 
सूतके मतके चेव व्रतं तन्नं व दुष्यति ॥ 
एतत्काम्यत्रतपरम् । नित्यानान्त्रारनब्धानामना | 
रब्धानामविधेषेण कत्तव्यता । नाभौचमित्यनु- 
इत्तौ बह्मपुराणम् । 
नेहि कस्याववान्धस्य भिक्ताथ प्रखितस्य च॥ 

नैषिकस्य ब्रह्मचारिविथेषस्य । अन्धस्य चतुर्था 

२३२६ 

सदोजा 

सद्यःशौचं समाख्यातं दुर्भिचे चाप्युपञ्चवै 
डिम्बाहवदतानाच्च विद्यता पार्थिवैिंजैः। 
सद्यःशौचं समाख्यातं शापादिमरणे तथा ॥* 
उपद्चवे राजविद्चवे । भौपसर्गिंकात्यन्तमरक 
पौडने च सदयःभौचमुक्लम् । तथा च पराशरः। 
“उपसं ख्ते चेव सद्यःभौचं विधौयते । 
भरतएव । 
भापद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधौयते । 

इति याज्ञवल्कयाव चने अनिरदभट्शूलपाणि- 

शौचं विधौयते इत्युक्तम्। उपसर्गखच चिवि- 
धोत्यातः। तथा च गर्गसंहितावारस्पत्ययोः। 
“अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्य- 

धम्यरतः। 
नरापचारात्रियतसुपसर्गः प्रवत्त॑ते ॥ 
अतोऽपचारान्नियतमपवन्जन्ति देवताः। 
ता; खजन्त्यडतांस्तावदिव्यनाभसभूमिजान् ॥ 
त एव विविधा लोके उत्पाता देवनिभ्िताः। 
विचरन्ति विनाशाय रूपेः सम्भावयन्ति च ॥ 
यद्यप्यपसर्गः स्म तो रोगमेदोपञ्चवयोरपौति 
विश्वकोषादुपसर्गस्योभयवाचकत्वं तथाप्यत्र 
सुनिप्रयुक्त्वेनान्तरङ्गत्वात् विविधोत्पाताल- 
कोपसर्गो खद्यते न तु रोगविशेषामक इति । 
एतेनोपदजन्तोति ब्युत्यत्तया देहाभ्यन्तर एव 

भावि व्रणपरम्परया मरणे सति खनजाल्य॒क्ता 
शौचमेवेति त्रयमिति दणेनस्म तिसारप्रदोपा 
इति वाचस्यतिभियोक्तं हेयम् । दिजेर््ा छ 
ापादौत्यादिशब्देनाभिचार स्तस्य ग्रडणम् । 
बरद्मकूरपुरणाभ्यां ` यदुब्राद्मणडतस्याशौचा- 

इते त्वशौचाद्यस््यं व अन्यथा मरोचिवचनं 
निर्विषयं स्यात् । यथा,- 
“विषशस्त्रश्वापदाडितियगब्राद्मशचातिनाम् 
चतुर श्यां क्रिया काया भन्धं घान्तु विगर्हिता 
विषादिखाहचर््यात् ब्राह्मणक्लतघातोऽस्या- 
स्तोति प्रतोयते । यश्चात्र येच वै ब्राद्मलैहैता 
इति ब्रह्मपुराणोयं साधकतेनोपन्यस्तं खाइ- 
विवेके तच्चिन्त्यम् । 
“महापातकिनो ये च पतितास्ते उदाहृताः ।* 
इत्यत्तरार्देन धातित्यमभिधाय वेषां खाद 
निषेधात् । जावालः । 
“दुभि राषटटसम्पाते शस्त्रगोवब्रद्मघातिने ) 
पतितैऽनशनप्रोते विदेशस्थे शिशौ न च ॥ 
नाभशौचमित्यथः । इति शुदितत्वम् ॥ 

सद्य स्कः, बि, ( सद्यः कायतीति । कै +कः ।) 
नूतनम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, सुदुते । 
१।४५। 
नवनोतं पुनः सद्यस्कं लषु सुकुमारं मधुर 

मिति ॥*) 
अनिषः। अगौचिभिक्ताग्रहणे दोषाभावः। :, पं, (सद्य स्तक्षणात् जातः ।)वच्छः । 
इति इारलताप्रशतयः ॥ कौर्मे । इति शब्दचन्द्रिका ॥ शिवः। यथा, 

यावदर्तते तावत्कालमरण एव सद्यःौचं बहदि- 

भाव उक्तः स वुद्िपूव्वं हनने बोहव्यः । ) 

सधर्मा 

भक्तेनानाविषेयुक्त ब्राह्मणाय निवेदधेत्। 
प्रीयतां देवदेवोऽव्र सवोजातः पिनाकष्टक् ॥ 
इति मात्स्ये शिवचतुदं ोव्रते ७< श्रध्यायः ॥ 
सद्योजाताय नमः ¦ इति भिवरातिनव्रते शिवः 
खानमन््ः। इति तिष्यादितच्छ्च ॥ तत्चणोत्- 
प्रं वि॥ 

सद्योभावो, [न्] पु, (खयो भवतोति भू + 
णिनिः।) त्णकः। खद्योजातवस्षः । इति 
शब्द्चन्दरिका 

प्रशतिभिरौपसर्गिकात्यन्तमरकपौडायां सद्यः-खदुः, वि, (सोदति गच्छतीति । खद गतौ + 
दाधेट्सिशदसदो रः ।* ३।२। १५८ । इति .. 

) गमनकर्ता। इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 
"पु, ग्रामः । सच्छब्दपूरव्वकवसधातोरथच् 

प्रत्ययेन निष्यत्रः । इति केचित् ॥ किन्तुसंपूव्व- 
वसधातोरथप्रत्यये संवसथ इति लखिद्ान्तकौः 
मुदयां निष्यादितम् ॥ 

सदृत्तं, कौ, (सत् इत्तम् ।) साधुखभावः। सच्च- 
रिव्म्। इति जटाधरः॥ (यथा, 
सरित्सागरे । ५१। २२७ 
“सच नरवाहनदत्तः सद्ुत्तमनोरमासुदारगुराम् 
प्राप्यालङ्कारवतीं वाणौमिव सुकविरास्त 

तद्रसिकः॥") 
तद्गुक्तं वि । यथा,.- 
""नासमन्ञसभौलेस्तु सहासोत कदाचन । 
सह त्सब्रिकर्षो हि णामपि शस्यते ॥ 

इति तिच्यादितच्छम् ॥ 
|सद त्तिभाक्, [ज्] वि, (सद त्ति भजतोति 
भज + किप् ।) सद्र त्तिविणिष्टः । यथा, सारा- 
वस्याम् । 

“पष्वाशिनां शौलवतां नराणां 
सहत्तिभाजां विजितेन्दरियाखाम् । 
एवंविधानानमिदमायुरव्र 
चिन्त्यं खदा बद्मुनिप्रवादः ॥ 

मलमासखतच्वम् ॥ 
|सधमीचारिणौ, स्न, (सधन चरतोति ।चर + 
खिनिः। “वोपस्जं नस्य! ६ । २। ८२ । इति 
सस्य सः !) भार्या । यथा,- 
“सधर्चारिणौ पत्नौ जाया च रटदिणौ ष्टा" 

इति इलायुधः ॥ 
(यथा, महाभारते । १२ । १५० । ४८। 
“एतश सं थयं सर्व वक् महसि वै प्रभो। 
सधर्चारिणौो चां भक्ता चेति हषष्वजः ॥ 

|सधन्यरा, [न्]वि, (समानो धर्म्मो यस्य । “घ्या 
दनिच् केवलात् ।* ५।४५।१२४। इति 
अनिच् ।) सदशः । यथा, 
“तुल्यः समानः सदवै: सरूपः सदशः समः । 
साधारणसधम्परणौ सवः सत्रिभः सक् ॥ 

शति हेमचन्द्रः ॥ 
खमानधम्मयुक्तख्च ॥ (यथा, मनुः । १०। ४१। 
खजातिजानन्तरजाः षटसुता दिजग्विणः। 

शद्राणान्तु सधनाः सर्व्वऽपध्व खलाः 
सताः ॥) 

क 

3 

र 



ममेम ^ 

सध्री, [न्] चि, ( खड धर्मोऽश्यस्येति 
नधग्शोलवर्णन्ताञ्च 

सधिः, [स्] पुं, (सहते इति । सह + सद्ेधञ । 

. ओोपसंख्यानं इति डप् । भच इत्यकारलोपः । 

, विन्नायामंस्त काकुतखः चये चेमं सुदुलभम्॥) 

खन्, पु, व्याकरणोयप्रत्वय विशेषः । ततसूत्रादि 

सनः 

२३७ 
सनत्क सनन्द 

सधौ, खो, (सड धर्मोऽस्या भ्रस्तीति । [सनः,पु" घण्टापाटलिढत्तः। इति शब्टवन्दिका ॥ शरष्च्छद्योगविन्नानं तमुवाच प्रजापतिः ॥ 
“धमो लव्णान्ताच्च ।” ४५।२। १२२ इति 
निः । “वोपसर्जनस्य । ६।३।८२। इति 
सहस्व सः) भार्यया । यथा,-- (^ 
“सुवाहनो बधूटौ स्याचिरण्टाथ खधर्िलो । 
पन्नो सहचरौ पारिग्टदहितौ ग्टहिशौ ्टहा ॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

| ।” ५।२। १३२। इति 
इनिः । “वोपसञ्ज नस्य |” ६ ।२३। ८२ । इति 
सस्य सः । ) समानधमाचारो । यथा,- 

(सनत्कुमारः । सनकः । सनन्दनः! सनातनः) 

दाने, क्तौ, । श्रखर्डिते, ति ॥ यथा, भागवते । 
२।७।१५। 
“तप्त तपो विविधलोकसिदकच्षया म 
रादौ सनात् खतपनः स चतुःसनोऽभूत् #* 

“सख इरिः चतुखनोऽभूत् । सनत्कुमारः सनकः 
सनन्दनः सनातन इति चत्वारः सनशब्टा 
नानि यस्व खः । कथम्भृतात् खतपसः सनात् 
अखर्डितात् यदा खतपसः सनात् दानात् 
समर्प णादित्यथेः सनु दाने।” इति तटोकायां 

“पशूनां समजोऽन्ये षां समाजोऽथ सधमिं- 
शाम् ॥ 

इत्यमरः ॥ 
सो, ( धवेन भचा सह वर्तमाना।) 

जोवत्यतिका । तत्प््यौयः । सभक्तका २ पति- 
वत्नौ र सनाथा ४। इति जटाधरः ॥ रस्या 
धर्मा यथा, 
“भत्तुः शुशुषणं सोणा परो धर्मो श्यमायया । 
तद्बन्धृनाच्च कल्याण्यः प्रजानाञ्चानुपोषणम् ॥ 
दुःशोलो दुभंगो हदो जडो रोग्यधनोऽपि वा। 
पतिः खनोभिर्म॑हातव्यो लोकेप् सुभिरपातकी ॥ 

इति ओोभागवते १० स्कन्धं २९ भ्रध्यायः॥ 
सधिः, पं, भग्निः। इति चिकाण्येषः ॥ 

उणा०२।११४ इति इसिन् धञ्चान्तारेशः ।) 
 हषभः । इति सिदान्तकौमुद्यासुणादि हत्तिः ॥ [सनत्कुमारः, पु, (सनतो ब्रह्मणः कुमारः ।) 
सभ्नोचो, स्रो, (सह अद्वतियासा। अञ्च+ 
ऋत्विगादिना किन् । सदस्य सिः । अञ्चते- 

चाविति दोघंः। ) सखौ । इति हेचन्द्रः ॥ 
( यथा, भदः । ६ । ७! 
“सोता सौभिविणा त्यक्षं सप्नोचों वसुभेकिका 

[च्]ति, (खड भद्वतोति। भञ्च गतौ + 
ऋत्वि गादिना किन् । सहस्य सिः) सष चर 
इत्यमरः ॥ ( यथा, भागवते । २। ७ । ४७4 

सथ्य ङ. नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं । 
जशः खराडिव निपानखनिव्रमिन्द्रः ॥* 

सम्यक । यथा, त्वेव । ४। २७।१। 
“इत्य पुरच्नं सन्धम्बशमानौय विभ्वमेः। 
पुरच्नो महाराज रेमे रङ्यतौ पतिम् ॥*) 

यथ। । सत्रिच्छछायाम् । घोः परः सन् स्यादि 
च्छायाम् । भत्त मिच्छति जिघत्सति । इति 
मुगधबोधष्याकरणे सनन्तपादः ॥%॥ प्रथमेक- 
वचनान्तपु लिङ्गसच्छब्दरूपोऽप्येवम् । तदुदेए- 
इरणम् । यथा, 
रामं नमति सानन्दं घमानभिनिविश्य सन् ॥ 

` इति तत्रैव कारकपादः ॥ 
खनः, पु, खरो, इस्तिकर्थास्फालः । यथ । कर्णा 

ओधरस्वामो ॥) 
ष पु, विष्णुपारिषमेदः। इति शब्द्रन्ना- 

वलो ॥ स तु ब्रह्मणखतुष्युच्चान्तगंतपुचचविथेषः। 
यथा-- 
“इष्टा पापौयसीं ख्ष्टिं नात्मानं बद्मन्यत । 
भगवद्यानपूतेन मनसान्यांस्ततोऽख्जत्॥ 
सनकश्च सनन्दश्च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्कुमारच्च सुनोन् निष्क् यानृहं रेतसः ॥ 
तान् बभाषे खभूः एुच्ान् प्रजाः जत पुच्तका 
तन्रं च्छन्मोचध्ाणो वासुदेवपरायणाः ॥ 

इति ओभागवते ३ स्कन्धं १२ अध्यायः ॥ 
तस्य वाघख्यानं जनलोकः। इति | 

घनत्, पुं, ब्रह्मा । इति तिकाणडशओेषशब्दरत्रा- 
वलौ ॥ ए 

षनत् व्य सव्वदा । इत्यमरटौकायां रामाययः ॥ 

ब्रह्मणः पुच्चः । तत्पायः । वैधातः २।इत्य- 
मरः ॥ वेधातकतिः २। इति भरतः ॥ धादट- 
पुचः ४ वेधायः ५। इति शब्द्रन्रावल ॥ 
तत्रामव्यत्पत्तियेथा । सनत् ब्रह्मा तस्य कुमार 
सनत्कुमारः । सन्नित्यङमारस्तन सनत्कुमारो 
वापोति खामिमतम् । इति भरतः ॥ तन्राम- 
कारणम् । यघा, 
ध्वथोत्पत्रस्तयेवाहं कुमार इति विदि माम् 1 

तस्छात् सनत्कुमारेति नामतन प्रतिष्ठितम् ॥ 
इति महाभारते इरिवंशः ॥५॥ 

स च ध्मीस्लौरसेन अहिंसायां जातः पश्चात् 
ब्रह्मणो दन्तपुच्ः । अयं साध्यगशः । यथा,- 

ओखोनारद उवाच । 
“कोऽयं सनत्कमारेति यस्योकतं ब्रह्मणा खयम् । 
तवापि तेन गदितं वद मामनुपूव्व तः ॥ 

पलस्घ उवाच 
धमीस्य भार्याहं साख्या तस्यां युच्तचतुष्टयम् । 
सम्प्राप्त सनिशादल योगशास््रविचारकम् ॥ 
व्यं ठः सनतक मारोऽभूत् हितोयश्च सनातनः ॥ 
ठतोयः सनको नाम चतुर्थश्च सनन्दनः ॥ 
सांख्यवेत्तारमपरं कपिलं वोढमासुरिम् । 
दष्टा पञ्चशिष्ठं ष्ठ योगयुक्तं तपोनिधिम् ॥ 
श्रानयोगं नते ददयुज्यौयांसोऽपिकनोयसाम्। 
च्रानमाद्यं महायोगं कपिलादिनं चावदत् ॥ 

कथयिष्यामि ते सांख्यं यदि पुच्नेति भे वचः। 
शृणोषि कुरुषे तच्च न्नानं सांख्य खतो भव ॥! 
पितामहवचः अुला साध्यः प्राह तपोधन । 
सत्यं हि तव पुत्नोऽष्ं देव योगं वदख माम् ॥ 
तमुवाच महायोगो त्वन्मातापितरौ यदि+ 
दास्येते च ततः सूनुदौयादो मेऽसि पुच्कः ॥ 
सनतक मारः प्रोवाच दायादपरिकल्पना । 
यैषां हि भवता प्रोक्ता तान् ने व्याख्यातुमहंसि॥ 
लदुकतं साध्यसुख्येन वाक्य श्रुत्वा पितामहः # 
प्रा प्रस्य भगवान् शृणु वसं ति मारद ! ॥” 

षति वामने ५७। ५८ अध्यायौ ॥ 
स च पञ्चहायनवयस्कः चुङ्ादिसंस्कारवेद- 
सन्ध्याविहोनख । यथा, 
तच्छत्वा खच्नयो राजा रन्रभूषणभूषितान् । 

ग्टहोत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददौ सुदा ॥ 
ग्टहोत्वा च सभाय तं पुच्चं घाता मदान्वितः। 
प्रययौ ब्रह्मलोका देवेन्द्र निभिः सड ॥ 
तज्राजगाम नग्न प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा । 
सनतक मारो भगवान् सात्ताचच बालकौ यथा ॥ 
खट; पूर्वञ्च वयसा यथेवं पञ्चहायनः । 
अचडोऽनुपवो त्च वेद सन्ध्या विहोनकः ॥ 
छष्णं ति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरः । 
अनन्तक्षालकल्यच्च भराढभिख विभिः सद ॥ 
देष्णवानएमग्रणोशो ज्नानिनाञ्च गुरोर्गुरुः । 
श्राराहष्टा नारद्स्त श्नातरच्च सतां वरम् ॥ 

सहसा शिरसा भूमौ दण्डवत् प्रणनाम तम् ¦ 
उवाच नारदं बालः प्रहस्य परमाथंकम् ॥” 
इति ब्रह्मवैवत्तं यो क्षष्णञ न्ख ण्डे१२२ अध्यायः॥ 
जिनमे दादश घार्वभौमान्तगतसानवभोममेदः 
इति डेमचन्द्रः ॥ ॥ 

सनन्द, पु" ब्रह्मणः पुचचतुष्टयान्तगतपुच्छविशेषः 
सतु जनलोकवासो। इति काशोखच्डम् ॥ ॥ 
स एव दिव्यमनुष्यः। भरस्य तपंणं निवौतिना 
प्रत्यङ्मुखेन प्राजापत्यतो्थेन सागमेन कत्तव्यम् 
तदितरेण उदन खेन कर्तव्यम् । यथा दच्तः। 
^प्रादेशम। ब्रसुुत्व सलिलं प्राद्न् खः सुरान् । 
उदश्मनुष्य ८ - ०५ पितृन् दक्षिणतस्तथा 
अरग्रस्तु ~ ५ । 

स्तु कुशस्रलाग्र विधिः कौशो यथाक्रमम् ॥ 
$ पाश देषैभ्यो निवौतो च भवैत्ततः। 
मलुष्यास्तर्पयेद्धलया ऋषिपुच्चाषींस्तया ॥ 
सनकश्च सनन्द ढतोयख सनातनः । 
कपि्ाशुरिदैव वोदुः पञ्चनिखस्तथा । 
सव्व ते दतिमायान्तु मदत्तेनाम्बना सदा ५ 

अनेनाश्नलिदयम् यथा, 
एकेकमच्लिं देवा हौ डौ तु समकादयः। 

अन्ति पितरस््ों सोन स्त्ियस्तव ८ 
म् ५ 

परिथिष्टप्रकाश्टत सामवेदौयषर्विंशद्- 
। मनुष्याणामेषा दिक् या प्रतो 

सकाले सनः खनो । इति शब्दरज्ञावलो ॥ 

^ ̂ 60 
सनल्क् मारञचाभ्यं त्य ब्रह्माणं कमलोद्गवम् । चौति। तथा च श्योतिष्टोमे जूयते। प्राचीं 



सनात 

देवा भ्रभजन्त दक्चिणां पितरः प्रतोचीं मनुष्याः 
उदोचोग्रचराः भपरेषामुदोचीं मनुष्वाः। 
विश्णुपुराथे ॥ वि 
“प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यां स्तपयेत् एथक्।” 

इत्यादिका चारतस्वम् ॥ 
सनपर्णी, सौ, (सनस्व पथंमिव प॑मस्याः। 
पाककर्येति ङोष्।) अखनपर्णो । इति शब्द्- 
रन्नावलौ ॥ 

सनस्तं, ज्ञी, (सनस्य सूत्रम् ।) पवित्रकम् । इं 
शणसूत्रजाले । शशस्य सूत्रं शणं शणति 
ददाति सतं शणः। शण चन्छ दाने भन् शण- 
स्तालब्यादिमूुरईन्यणान्तः । इति बहवः । सनो 
दन््खादिदंन्त्यनान्तः । इति केचित्। तम्मते 
षनदुञ दानै इत्यस्य.रूपम्। शणो दन्त्य 
सादिमूचन्धणान्त इत्यपरे । सण किणं मणि 
काकण कोण काणा इति मूईन्यणान्ते | 
भरणः। 
“कार्पासमुपवीतं स्यात् विप्रस्योरंठतं व्रहत्। 
सनसूवरमयं रान्न वेश्चस्याविकसौविकम् ॥” 
इति मनुवचनात् पवि्रकमपि तदुच्यते । इत्व- 
मर्टोकायां भरतः ॥ 

~ 
सनिष्ठौ 

तिनातनौ, स्तौ, ( सनतन + टित्वात् ष् । ) 
दुर्गा । लश्छोः । . सरस्तो । इति शब्द्रब्रा- 
बलौ ॥ तस्या व्य् त्यत्तिवंधा,- 
“सव्वंकाले खना प्रोक्ता विद्यमाने तनोति च। 
सब्वंत्र सन् कालेषु विद्यमाना सनातनो ॥” 
इति ब्रह्मवैवत्े प्रलतिखर्डे ५४ अध्यायः ॥ 

श्रपिच। 
“निगुणस्य च नित्यस्य वाचक सनातनः । 
खदा नित्या निगृखा या को्तिता सा खना- 

तनो ॥” 
इति ब्रह्मवेवत्त' योज्ञ णजन््खर्डे २०अध्यायः॥ 
अन्यच्च । 
“खिति करोति भूतानां सैव काले सनतनो ।* 

इति देवोमाडातपम् ॥ 
सनाथा, स्तनो, (नाथेन सह वत्त माना ।) जोवद्ः 
भक्तेका । इति जटाधरः॥ (प्रभुविशेष्ट, वि । 
यथा, भागवते । १।११। ८। 

“अहो सनाथा भवता सख यदयं 
बेपिष्टपानामपि दूरदर्भनम्। 
प्रे मस्ितस्मिग्धनिरो चणाननं 
पश्ये म रूपं तव सव्वं सौभगम् ॥*) 

सन्तम 

सनिष्ठ वं, लौ, भ्भ्ब्, कतम् । इत्यमरः ॥ निष्ठवो 
सुखवरिबिन्दुः तेन सह वर्तते इति खनिष्ठोवं 
निपृव्वं छिषेर्घञ् गुणः सनिष्टौवमिति कचित् 
पाठो लिपिकरप्रमादादिति मुकुटः । इत्यमरः 
टौकायां भरतः ॥ 

सनो, सौ, (सन +डः । वा छेष । ) सनिः। 
इत्यमरटौकायां भरतः ॥ इस्तिकर्णास्फालः । 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

सनोडः, वि,(नोड़ेन वा सख्ानेन सड वत्तैमानः।) 
निकटः । इत्यमरः ॥ (यथा, भरहिः । ५। ३१। 
*सम्यत्य तत्नोडेऽसौ तं ठत्तान्तमशिखवत्॥") 
नोडयुक्तशच ॥ 

सन्तःःपु, संहतलः । इति शब्द चन्द्रिका ॥ सच्छ- 
ब्दस्य प्रथमाबडइवचनान्तरूपञ्च ॥ (वथाः 
रघुः। १।१०। 
तं सन्तः ओोतुमरन्ति सदसदाक्तिदेतवः । 
डेस्नः संलच्यते ह्यग्नौ विगुदि; श्यामिकापि 

वा ॥") 
सन्तं, क्तौ, (मम् + तन + क्षः \ समो वा हित- 

` | ततयोः इति पत्ते मलोपाभावः ! ) सततम् । 
तदति, वि । इत्यमरः ॥ 

सना, व्य, नित्यम् । इत्यमरः ॥ (यथा, ऋम्बेदे ¦ [सनाभिःपु,(समानो नाभिर्गोत्रमस्य ! “ज्योति- | (खन्ततं यथा तथा अनभ्यासः!) 
३।५४।९। 

“खना पुराणमध्यं म्यारात् ॥*) 
सनात्,ब्य, नित्यम् । इत्वमरटौकायां रामाखमः॥ 
(विरात् । यथा, ऋग्वेदे । ४।२० । ६ । 

"सनादेव सडइसे जात उभ्मः ॥* 
““सनादेव चिरादेव जात उत्पन्नः ॥*इति तद् 
भाष्ये सायणः ॥ ) विष्यः) इति तच्छ सरल 
नामस्तोवम् ॥ 

सनातनः, पु, (खना भवः। “सायचिर प्राच्न 
प्रगे इति ।* ४।२।२२ | इतिंखच्यूलीतुट् 
च ।) विष्णुः। िवः। बह्मा। पितृखामतिधिः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ दिव्यमनुष्यः। अस्य प्रमाणं 
खनन्दशब्दे द्रव्यम् । स॒ च ब्रह्मणः युत्तः। 
यघा- 

“सनत्कुमारो ध्मखच सनकश्च सनातनः । 
सनन्द्खापि सूञञ्च येऽन्ये वा ब्रह्मणः सताः ॥ 
विचक्षणा म यदकं के वान्धे जदुवुदयः ॥” 
इति ब्रहवेवत्ते प्रक्ञतिखण्डे २९१ अध्यायः ॥ 

सतु जनलोकवासौ। इति काभोखण्डम् ॥ 
व्किपुराखमते तु तपोलोकख इति भेदः । 
वेष्णवराजः । इति मव्छपुराणम् ॥ 

सनातनःवि,(खनाभवः।सायच्धिरमिति च. 
तट् च । ) नित्यम् । इत्यमरः ॥ शनिशलः। 
इति विष्व: ॥ (यथा, मनुः 19 । ९८4 
“एषोऽनुपस्कृतः मोक्तो योधधमयीः सनातन । 
अस्मादन्माज्र च्यवेत चच्ियो छ्नन् रने 

रिपून् ॥*) 
सनातनतम, पुं,(अरयमेषामतिशयेन सनातनः। 

तमप् ।) विष्ण्,;। इति महाभारते तख 
सइखनामस्तोत्रे । १३ । १४९ । १०९ ॥ 

लंनपदेति ।” ६ ।३।८५। इति समानस्य 
सः }) सपिण्डः । ज्ञातिः । इत्यमरमेदिनोकरीौ। 
(यथा, मनुः1 ५) 9२) 
“यथोक्ते नैव कल्पेन शुध्यन्ति तु सनाभयः ॥*) 

सनाभिः, वि, (षमानो नाभियंस्येति । समानस्य 
सः) तुल्यः । इति मेदिनो ॥ खरं हयुक्ः । इति 
शब्द्रन्रावलो ॥ 

समामकः, पु ,गोभाच्छनः। इति शब्टचन्दि का॥ 
(खमानं नाम यख्य ।) समाननामयुक्त, चि ॥ 
(यथा, इरिवंशे । २१ । १४, 
“ख ताञ्च जनयामास पुचचिकासु सनामकान् । 
दश पुचान् महालासौ तपस्य्र रतान् सदा॥*) 

सनिः, पु, (खन +^ ।*"उशा० 
४। १३९ । इति इः । ) पूजा । दानम् । इति 
बिदान्तकौमुद्यासुशादिहत्तिः॥ (यथा; ऋम्बेदे। 
१।१००।१३। 

“तं सचन्ते सनयस्तं धनानि ॥” 
“सनयो धनस्य दानानि सचन्ते सेवन्तं ।* इति 
तद्ाखे सायणः ॥) 

सनिः,पु,स्तो, (सन + “खनिकष्यश््ोति ।*डणा० 
४ । १३९ । इति इः ।) अध्य षणा । इत्यमरः॥ 
गुव्वदेः सत्कारपृव्वं कं कचिद्थे नियोजनम् । 
तच्च हे गुरो अस्माकं कर्म कुविविं त्यादिरूपम्। 
सायत दौयते पुष्पादिकमनत खनिः षनदुञज 
दाने नाति इः पाच्छोणादोति ईपि सनौ 
च। भ्रन्वेषणादिवदध्यं षणा । इति भरतः ॥ 
दिक् । इति शब्दमाला ॥ 

सनितः, वि, प्रतिपन्नः। इति हेमचन्द्रः 
\ ज्ञो, ( निष्ोषेन श वर्त मानम् । ) 

खनिष्ठ वम् । इत्यमरटौकायां भरतः ४ 

निरन्तराभ्यासः। यथा । घखाध्यायः सन्तता- 
भ्यासः । इति भूरिप्रयोगः ॥ 

सन्ततिः, स्त्रो, (सम् + तन + क्तिन् ।) गोत्रम् । 
इत्यमरः ॥ (यथा, रघुः । १। ६€ । 
“सस्ति; शुद्धवंश्या डि पर तेह च शमे ॥") 
पंक्लिः । (यथा, कथासरित्स।गरे । १९। ५१। 
^तत् श्युत्वा नेत्रयुगलात् सरागादशुसन्ततिम् 
ृदयादोरताच्चापि सम कन्या मुमोच सा ॥") 
विस्तारः । ( यथा, भागवते। १।४ ॥ १९। 
“व्यदधात् यन्नसन्तत्यै वेदमेकं चतुष्वि धम् ॥*) 
परस्पमराभवः। युचः । कन्धा । इति विश्वः ॥ 
(यथा, खतिः। 

सन्तप्तः, ति, (सम् + तप + क्तः ।) अरध्वगमना- 
दिना श्रान्तः। तत्प्व्यायः। सन्तापितः २ 
धूपितः २ धूपायितः ४ दूनः ५। इत्यमरः ॥ 
तप्तः ६ । इति शब्द्रब्रावलौ ॥ -अग्िजताप 
युक्तः । यथा,- 

*भ्रादिक्तदादौपषक्षशानुकल्यं 
सिंहासनं तस्य सपादपोढम् । 
स वलगुवच् 

विभागविन्यस्तम हाघंरब्नम् ॥* 
इति.भद्टिकाव्यं २ सर्गः ॥ 

सन्तमसं, तौ, (समन्तात् तमः । “अवसमन्धेभ्य- 
स्तमसः ।*५। 8 । ७€ । इति भ्रच् । विश्वक्- 
तमः । -व्यापकान्धकारः। इत्यमरः ॥ (यथा, 
माघे । ९।२२॥। 

“अवधाय कायगुरुतामभव- 
त्र भयाय सान्द्रतम षन्तेमसम् ॥*) 

मोहः । यथा,-- 

"सन्तत्या पिठऋणन्तु गोधयित्वा परिव्रजेत्॥") ` 

च 
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सन्तानिं 

“ममापिक्किंनो दयसे टयाधन् 
त्वदद्धिमम्न यदि वैय मे मनः। 
निमच्नयन् सन्तमसे पराशयं 
विधिस्तु वाच्यः क्र तवागः कथा ॥” 

इति नैषधे ९ सर्गः ॥ 
सन्तपंणं, ज्गौ, (सन्तर्पयति इन्दरियायोति । सं + 
ढप् + रिच + ल्युः । ) द्राक्षादाड्मिखन्नुरो- 
कदलोशकरालाजाचुणंमधष्वाज्य-सं मिलितम् । 
इति राजनिघंण्टः ॥ ठसिकारके, वि । यथा, 

“पुष्यो महाब्रह्मसम् हलजुष्टः 
सन्तपणो नाकसदां वरेषयः। 
जज्वाल लोकस्थितये स राजा 
यथाध्वरे वह्किरभिप्रणोतः ॥" 

इति भट्िकाव्ये १ सगे; ॥ 
सन्तानः.पु,(सन्तनोति विस्तारयति पचपुष्पादौ- 
निति। सखम् +तन विस्तारे + “तनोतेरुप- 
संख्यानम् ।* ३।१। १४० । इत्यस्य वार्ति 
काका णः। ) कल्पहक्चः। ( संतन्यते इति । 
तन + घञ् ।) वंशः । इत्यमरः ॥ विस्तरः! 
(यथा, महाभारते । १।१.२।१०। 
““लयोसत्पादयापत्ं सन्तानाय कुलस्य नः । 
मच्रियोगात् महाबाहो घमा ¦ 
श्रपत्यम्। इति मेदिनो ॥ (यथा, मनु: ।९।५९। 
“देवरा सपिण्डा स्तिया सम्यक् नियुक्ञया 
प्रजेष्िताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिच्वये ॥”) 
तहं दिकपर्व्यायः । तुक् १ तोकम् २ तनयः ३ 
लोकम ४ तका ५ शेषः ६ श्र्रःगयःप८्जाः 
< भ्रपत्यम् १० यदुः ११ खनुः१२ नपात् १३ 
प्रजा १४ बोजम् १५। इति पञ्चदशापत्य- 
नामानि । इति केदनिघण्डौ । २।२॥ (श्रस्न- 
विशेषे, ज्ञौ । यथा, महाभारते ।५।५.६।४० । 
“सन्ता न॑ नत्तकं घोरमास्वमोदकमष्टमम् । 
एतैर्विहाः ख्व एव मरणं यान्ति मानवा; ॥» 

सन्तानिका, स््नो, ( सन्तानो विस्तारोऽखू्यस्या 
इति) सन्तान~+ठन्।) क्षीरसरः) मर्कट 

` जालकः । कुरिकाफलम् । फनः । इति हारा- 
वलौ ॥ ्रादयस्य गुखाः। । 

“सन्तानिका गुरः शोत हव्या पित्ताख्लवातजित्” 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

जिष्टाव्रविशेषः। सरभाजा इति भाषा । तत्- 
करणप्रकारो अया । दुग्ध शरावचतुषटयं गब 
राशर।वपरिमिता्टतं शरावपादे कञ्च दोतल! 
तदृद्ग्धे चावत्तनेन घनोभूते उष्णेखिते मन्यान- 
दण्डन मथनेन बहतरफेनो भविष्यति। ततुपफतोन 
सदितदुखस्य तष्ताङ्गढरपरिरच्णात् सरो 
जायत। तं सरमस्त्न ण चतुष्कोणाक्तिं निर्य 
छतेन ष्टा एकतारवदशक् रारसेमग्न कुर्य्यात् 
किन्तु तचाधिकच्चणं न रेत् । इति पाक- 
राजेश्वरः ॥ (जालकरन्ल् ¦ यथा, सुखुते।१।१।८ 
“भरत ऊर व्रणवन्धनद्रव्याष्युपदेच्चामः । तद्- 
यथा च्ौमकार्प्यास-* * विदलरज्् तूलफल- 
प्रन्तानिकालौडहानोति ॥*) 

ददै #1 

२२८ 

सन्दंशः 
सन्तापः, पु, ( सं + तण + घञ् । ) अग्निज- 
तापः। तत्परय्यायः। संज्वरः २। इत्यमरः ॥ 
तापः प्रोषः 8 उष्णा ५। इति राजनिर्धघरट;॥ 
सम्यक् तापनच्च ॥ ( यथा, कथासरिक्छागरे । 
१५॥। ७५। 
“जन्मना उवरसन्तापपौड़ा गाट्मवाप सः ॥* 
दुःखम् । यथा, भागवते । & । १४।४१। 
^दासोनां कोऽनुसन्तापः खामिनः परि- 

सन्दिग्धा 
सन्दशौ घोडशह्ुलौ भवतस्वम्मांसभिरास्नायु- 
गतश्ल्योदरणाथमुपदिश्येते ॥* ) 

सन्दशिका, खरो, (सन्द शतोषेति । सं + ट्र + 
रल् । टापि अत इत्वम् ।) सुचुटौ । साडासो 
इति चिमटा इति च भाषा । लौडयन्र वि ओेषः॥ 
कातारि इति भाषा । इति मेदिनी ॥ 

षन्दभः, पु, (सं + हम ग्रनयने + घञ् ।) रचना । 

चयया। 
श्रभोच्छं लब्धमानानां दास्या दासो दुर्भगाः॥” 

सन्तापनः, पुं, ( सन्तापयतोति । सं + तप + 
रिच् + ल्युः । ) कामदेवस्य पञ्चवाणान्तर्गत- 
बाणविशेषः। इति विकाण्डगेषः ॥ सम्यक्- 
तापकारकेःवि ॥ (यथा, भागवते । ७।१०।२६। 
“दिष्टया तै निहतः पापो लोकसन्तापनो- 

ऽर; ॥*) 
पितः, वि, ( स+ तप + णिच् + क्तः । 

श्रध्वादिना च्रान्तः। इत्यमरभरतौ ॥ अस्व 
पर्यायः सन्तषशब्दे द्र्टव्यः ॥ 
> दाने + क्तिच् । “सनः क्तिचि 
लोपश्च स्याम् ।* ६ । ४।४५। इति 
नलोपाभावः । ) दानम् । अवसानम्} इत्य. 
मरे सातिशब्दटोक्ायां नोलकण्ठः ॥ सति 
खातिश्च सतिसातौ । सनोतेराशिषि तिगन्तस्य 
एतौ निपाल्यौ । प्ते सनुतात् इति वाक्ये 
तिकिक्लते इदतरतेरिति इम्निषेे वनतनेत्यतर 
तिक्रिवञ्जनात् नलोपाभाके सन्तिः। इति 
मुग्धबोधटोकायां दुर्गादासः ॥ सन्तिशब्दो 
निविस्ग॑खचत् भस ल भावे इत्यस्मात् ्रन्ति- 

इति इलायुधः ॥ ( यया, भा््यासप्शत्याम् । 
७००] 

“कविसमरसिंहनादः सखरानुवादः सुधैक- 
संवादः। 

विददिनोदकन्दः सन्दर्भोऽयं मया खट; ॥*) 
प्रबन्धः। इति तिकार्डशेषः ॥ ग्रन्यनम् । 
यथा,- 
“सन्दर्भ रसना गुम्फः खन्यनं ग्रन्यनं समा: ।* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
तस्य लक्षणं यथा,- 
“गृढार्यस्य प्रकाश सारोक्तिः ओष्ठता तथा । 
नानायेवत्् वेदत्वं सन्दभः कष्यते बुधैः ॥* 
इति रूपसनातनगोखासिक्लतयीभागवतोय- 
षट्सन्दभस्य प्रयमसन्दभकारिका॥ 

सन्दर्थनं, क्तो, ( सं+ टश +ल्युट् । ) सम्यक्- 
प्रकारेण दनगरम् । यथा,-- 
“खन्दशना्यमम्बाया नदौ पुलिनसंखितः । 
स च वेश्यस्तपस्तेपै देवोसूक्त' परं जपन् ॥* 

इति माकंण्डेयघुरशे देवोमादहात्मयम् ॥ 
(सं + दश + णिच् + च्यु्। कारितदशुनम् । 
यथा, महाभारते। १।२।१८०। 
“अरस््रसन्दशेदारम्भो धममराजस्य सन्निधौ ॥*) 

प्रत्ययेन निष्पन्नः । यथा,- 
“सन्ति रम्या जनपदा बह्वन्नाः परितः कुरून्” 

इति महाभारते विराटपर्व ॥ 
सन्तुष्टः, ति, (सं + तुष + क्तः ।) सन्तोषयुक्तः । 
यथा,-- 
“गच्छष्वममराः स्वं' होताच समाखयम् 
सन्तुष्टा वरमस्माकं दत्वं दानीं सुपूजिताः ५ 

दूति तत्त्वम् ॥ 
सन्तोषः, पु, (सं + तुष + घञ् ।) सन्तुष्टिः । तत्- 
पर्व्यायः। तिः २ स्वाख्यम् ३। इति हेम. 
चन्द्रः ॥ ( यथा, डितोपदेशे । 
“सन्तोषाखतढसानां यत् सुखं यान्तदेतसाम् 
कुतस्तचनलुब्धानाभि तञ तच धावताम् ॥) 
शःपु,(सन्दशतो वेति । सं + दन् + अच्!) 

कडमुखः। इति हेमचन्द्रः ॥ संङ़ासौ इति 
भाषा ॥ ( यथा, माकंण्डये । २४। ६९ 

[सन्दानं, लो, (सं + दा + च्युट् । ) दाम । इत्य- 
मरः ॥ सम्यग्रानञ्च ॥ 

सन्दानः, पु, गजय्ाष्टोवतोरधोभागः । इति 
विकार्डयेषः ॥ 
55 स्तनो, भरिखदिरः। इति राज- 
निघंण्डः ॥ 

खन्दानितः,वि,(सन्दानं जातमस्येति। सन्दान + 
इतच् । ) बदहः । इत्यमरः 

सन्दानिनो, स्त्रो, गोग्टहम्। इति हेमचन्द्रः ॥ 
< इति भाषा ॥ 
सन्दावः, पुं, (स+ दु+ “समि युहुदुवः ।” ३। 
२।२३। इति घञ् ।) पलायनम् । इत््रभरः॥ 
६ पु, (सं + दड + घञ् ।) मुखताल्नोषट- 

; । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सन्दिग्धः, ति, (सं + दिह + क्षः ।) सन्देदुक्ञः। 
यथाः ऊ + 

“न तावत् सन्दिग्धसाध्यधर्मत्व' पक्तत्वमिति “निपातितानां भूषं उद त्याचति < 
सन्द मैः पश्च छब्यन्ते नरे्याग्येमु खात्ततः ॥* 
वैदशास््ोक्ञयन्तरविशेषः । यथा, सुते ।१।७॥ 
“तत्र मनःशरोरावाधकराणि शल्यानि तेषा- 
माहरणोपायो यन्त्राशि। तानि षटूप्रकाराजि। 

पत्ततासूलम् ॥” 
सन्दिग्धमतिः, चि, सन्देहविषयोभूतब्दियुकतः । 
सन्दिग्धा मतियस्य इति बहु्नोदिख्मास- 
निष्यन्नः ॥ 

तद्यथा । खस्तिक्षयन्त्राणि सन्दं शयन्ताणि । | 
##* चवे सन्ट्'गयन्त्रे *** सनिग्रहोऽनिग्रख | 

|सन्दिग्धायंः.पु, (सन्दिग्धोऽथैः 1) सन्देह विष्रयो- 
भूताघेः । (सन्दिग्धोऽर्थो यस्य ।)तदिगि,बि॥ 



सन्धानं 

खन्दितः,ति,(सं + दो अवखण्डने + लः ।)वचः। 

इत्यमरः ॥ 
सन्दिष्ट.क्ौ, (स+ दिश+क्षः।) वात्ता । इति 
रब्ट्रब्नावलौ ॥ कथिते, वि ॥ 

सन्दिष्टाथेः. प, (सन्दिष्टोऽर्थो यस्य \) सन्दे 
डरः । इति कंचित् ॥ 

खन्दिहान..ि,(मं + दिह + शामच् ।)सन्दिश्धः। 
यथा, जटाधरः । 
सन्दिहानः सांशयिकः संगशयापन्नम्रानखः ॥ 

खन्टौ, स्तो, खडा । यथा) निषद्या खटिका 
सन्टौ। इति तिकाण्डगेषः ॥ 

खन्दोप्यः. पु, मयुरशिष्ठाहच्चः। इति शब्द 
चन्द्रिक ॥ 

सन्देशः, पुं, ( सं+दिश-+ घञ्।) संवादः! 
इति शब्दर त्रावलो ॥ (यथा, मेघदूते । ७ । 
“सन्देशं मे इर धनपतिक्रोधविश्चेषितस्व 

गन्तव्या ते वसतिरलका नाम 
सखनामख्यातमिषश्टा्रविशेषश्च ॥ 

सन्द शवाक्, [ च् ] स्तरो, ( सन्देश एव वाक् ।) 
संवादः । तत्पर्यायः । वाचिकम् २ इत्यमरः॥ 

सन्देशहरः, पं, ( इरतोति । ह + भच् । सन्दे 
शस्य इरः। ) दूतः इत्यमरः ॥ ( यथा, 
रघ्लः। ३।६६। 

“तवैव सन्दे श्रात् विशंपतिः। 
अणोति लोकेश । तथा बिभौयताम् ॥*) 

सन्देशडारकः, पु, (खन्दें संवाद इरतोति । 
ह + गुल् । ) दूतः । इति हेम चन्द्रः ॥ 

सन्देहः, पु,(सं + दिह+घञ।) एकधर्िक- 
विर्दभावाभावप्रकारकं ज्ञानम् । इति सिदा- 
न्तसुक्ता वलो ॥ तत्परयथायः। विचिकित्सा २ 
संशयः ३ इापरः४। इत्यमरः॥ (यथा, 
महाभारते । ३। ४५०। ११। 
“तान् समोच्य ततः सब्बन् निरविेषाछतीन् 

स्थितान् । 
सन्देहादथ वैदर्भीं नाभ्यजानाब्रलं पम् 1“) 

सन्दोहः,प, (सं + दुह + घञ _।) समूहः । इत्य 
मरः ॥ (यथा, आर्व्यासप्तशत्थाम्। ५८९ । 
“स्तनन्तननखलेखालम्बो तव घर्मविन्दुः 

सन्द]: । 
आभाति पटृसूजे प्रविशन्निव मौक्तिक- 

प्रसरः ॥*) 
सन्द्रावः, षुं, (खं + हु + “समि युद्रुदुवः ।*३।३ 
२३। इति घञ ।) पलायनम् । इत्यमरः ॥ 

सन्धास््लो,(सं + धा + अडः ।) खिति: । प्रतिन्ना। 
इति मेदिनो ॥ (यथा, रघुः । १४।५२। 

““गङ्खगं निषादाछतनौ विशेष- 
स्ततार सन्धा{मिव सत्यसन्धः ॥) 

सन्धानम् | इति शब्दरब्रावलो ॥ सन्ध्या । 
यथा। सन्धा डिजमेतो प्रि्प्रसरः। इति 
भरत्टतवाचस्प्रतिः॥ 

सन्धागेक्तो, (सन्धोयते यदिति। सं +धा-+ स्थट्)) 

ति स्तो, (सन्धानमसत्यस्या इति 

२४० 
सथः 

पर्य्यायः । अभिषवः २ । इत्यमरः ॥ सन्धान ३ 

सन्धिकषा 8 । इति शब्द्रन्नावलो ॥ सन्धोयते 
सन्धान वंशाङ्करफलादौन् बडकालं सन्धाय, 
यत् क्रियते । इति भरतः ॥ सङ्घटनम् । इति 
मेदिनो ॥ (यथा, कुमारे । ५ । २७) 

“मुखेन सा पद्चसुमन्धिना जिशि 
प्रवेपमानाःधरपव्रशोभिना । 
तुषार्टि्तपञ्मसम्पदां 
सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम् ॥”) 

काच्िकम् । इति हलायुधः ॥ मदिरा । भव- 

दंशः! सौराष्म्। इति राजनिघण्टः ॥ 
धनुषि वाणयोजनम् । यथा, 
"तदाशु कतसन्धानं प्रतिसंहर शायकम् । 

आर्तत्राणाय वः शस्त्र न प्रत्त मनागसि ॥ 
इत्यभिन्ञानशङ्ुन्तलायाम् १ अङ्कः ॥ 

अन्व षणम्! इति लोकप्रसिडम् ॥ ( सन्धिः। 
यथा महाभारते । ५।१०।३३। 

“एवं कते तु सन्धाने हलः प्रमुदितोऽभवत् } 

यत्तः समभवच्ापि शक्रो हर्पसमन्दितिः ॥") 

सन्दधातोति ¦ सं+धा~+च्युः। धारके, व्रि। 
यथा, सुशुते! १।४१५। । 

न्म्रधुतु मधुरं कषायानुरसं ** दयं सन्धानं 

शोधनं रोपणमिति ॥*) 

ठन्। ) खाद्यद्रव्यविशेषः । आचार इति 
भाषा । तत्करणप्रकारको यथा । अपक्तास््र- 

फलानि विंशतिः राजिका शरावघोड्गोकभाग 
मिता मरिचं तोलकचयं खवणं षट्लोलकं 
मेथिकादितोलकं जोरकं तोलकदयं इरिद्रा- 

तोलकेकं नागरमुसतकभेकतोलकं छष्णजोरकं 
तोलकेकं रटतोत्वा आस््रभिन्रं सकलद्रव्य चुणं 
चित्वा एकतरो ङुर्य्यात्। आश्चन्तु दौ घं ̀ दिष्डर्डं 
चतुष्खण्ड' वा छत्वा अष्टं दूरौ कत्य तदभ्यन्त 
ूर्व्वाक्तचणं पूरयित्या शलाकया विद्ाखर्डा 
श्रवत् कुर्यात् \ ततम्तंले निमजञ्जयेत्। इति 
पाकराजेग्बरः॥ 

सन्धानितः, ति, सन्धानविशिष्टः। सङ्कहितिः। 
सन्धानशब्दादितप्रत्ययेन निष्यन्नः॥ 

सन्धानिनो, स्रो, गोग्टहम् । इति केचित् ॥. 
व (सन्धौयते यस्यामिति सं+धा-+ 

ल्युट् । डप् 1) कुष्यशाला । इति हेमचन्द्रः ॥ 
सन्धानम् । इति शब्दरत्रावलो ॥ 

सन्धिः, पं, (सन्धानमिति। सं+धा+किः)) 
राजादोनां षड गुणान्तगतगुखविशेषः। सतु 
स्वर्णादिदानेन बन्धुभिः प्रौ तवत्पादनात् मिवः 
करणम् । मेल इति क्य इति च भाषा) 
तदिषरणं यथा- 
^पनबद्चो भवेत् सन्धिः खयं होनस्तमा चरेत् । 
मर्व्यादोक्णद्चनं नास्ति यदि शदोरिति खितिः। 
मर्य्यादोक्लङ्गनं यत्र शत्रौ संशयितं भवेत् । 
नतं संशयितं कुर्य्यादित्बवाच हदस्पतिः ॥ 

मयसस्नोकरणम् । इति नयनानन्दः ॥ तत्- बलवदिन्टद्ोतः सन् द पोऽनन्यप्रतिययः। 

सिः 
श्रापन्नः सन्धिभावेन विदध्यात् कालयाप- 

नाम् ॥ 
ये च दैवेनोपहता राष्ट येषाद्च इलन् ॥ 
बहवो रिपवो येषां तेषां सन्धिविध 
दुगयन्ो भिच्रमन््र्च नोचधर्मीरतख यः। 
एतैः सन्धिं न कुर्व्वोत विशेषात् पूव पौडितेः। 
सन्धिं हि तादेः कुर्व्वन् प्राशेरपि हि होयते॥ 

इति भोजराजक्लतयुक्तिकस्पतर् ॥#॥ 
घोडशविधसन्धियथा,-- 
““बलोयसाभियुक्स्तु पो नान्यप्रतिक्रियः । 
आपन्नः सन्धिमन्विच्छेत् कुरव्वायः कालयापनम् 
कपाल १९ उपडारञ्च २ सन्तानः रे सङ्गत-४ 

। स्तथा) 

उपन्यासः ५ प्रतीकारः & संयोगः ऽ पुरषा- 
न्तरः८॥ 

श्रटृ्टनर € अादिष्ट १० आत्मादिष्ट ११ 
उपग्रहः १२। 

परिक्रय-१२ स्तथोच्छित्र-१४ स्तथा च 
परभूषरः १५॥ ` 

स्कन्धोपनेयः १६ सन्धिश्च घोडरते प्रकौत्तिताः ` 
इति षोडशकं प्रइ: सन्धिं सन्धिविचक्षणाः ॥° ` 
तेषां लक्षणानि । यथा- 

""कपालसन्धिर्विन्नयः केवलं समसन्धितः।१। ` 
सम्य दानाद्कवति य उपडारः स उचते ॥२॥ 

सन्तानसन्धिविज्ञयो दारिकादानपृव्व कः।३ 
सद्स्तु सङ्गतः सम्धितोपृव्वं उदादृतः॥ 
यावदायुःप्रमाणस्तु संमानाघे प्रयोजनम् । 
सम्पत्तौ वा विपत्तौ षा कारकेर्यो न भिद्यते ॥ 
सङ्गतः सन्धिरेवायं प्रकष्टत्वात् सुवशंवत् 
तथान्यं ; सन्धि 

मयास्योपकतं पूर्व्व ̀  ममाप्य ष करिष्यति । 
इति यः क्रियते सन्धिः प्रतीकारः स उच्यते” 
अन्यच्च । 
“उपकारं करोभ्यस्य ममाप्य ष करिष्यति । 
अयञ्चापि प्रतोकारो रामसुग्रौवयोरिव ॥६॥ 
एकायो सम्यगुदिश्य क्रियां यत्र हि गच्छति । 
समं हि तत्प्रमाखेन स च संयोग उच्यते ॥७॥ 
भावयोर्य्याधसुख्यं स्तु मदथः साध्यतामिति । ` 
यस्मिन् पणस्तु क्रियते स सन्धिः पुरुषान्तर ८ 

त्वयेकेन मदौयोऽर्थः संप्रसःध्यस्त्वसाविति। 
यत्र शतर्,; पणं कुर्यात् सोऽदृष्टपुरुषः स्मृतः॥९॥ 
यत्र भूम्ये कदेशेन परेन रिपुवल्नितः । 
सन्धोयते सन्धिविह्धिः स चादिष्ट उदाद्रतः॥१०॥ 
सख्सैन्येन तु सन्धानमात्ादिष्ट उदाहृतः ।१९। 
क्रियते प्राणरक्ताय सव्व दानादुपग्रइः ॥१२॥ 
कोषओेनादकोषेण सव्व कोषेण वा पुनः । 
शिष्टस्य प्रतिरक्षा परिक्रय उदातः ॥१३॥ 
भुवां सारवतीनान्तु दानादुच्छित्र उच्यते।१४। 
म्युखफलदानेन स्वे परभूषणः ॥ १५॥ 

प्रतिच्छत फलं यत्र प्रतिस्कन्धेन दौयते। 

कुशलैः काञ्चनः स उदाडतः॥४॥ 
द्रव्यात्मा काय्यसिदिस्तु समुदिश्य क्रियेत यः। 
स उपन्धासकुशलै रुपन्यास उदाहतः ॥५॥ 

"मति 



` खुखादयङ्गम् । सावकाशः । इति मेदिनो । ५ । 

१ 
॥ 

(| नानां चतुणां इत्यादि लिः । इति भुरध- 

` यथादानं भवेत् नदौ इत्वादि । समासे सुरारिः 

सखिः 

स्कन्धोपनेयं तं प्राहः सन्धिं सन्धिविच- 
चणा: ॥१६॥ 

परस्परोपकारस्तु मैनो सम्बन्धकस्तथा । 
उपहारश्च विज्ञ याञ्चत्वारश्चं व सन्धयः ॥” 
इति विष्णुशमीक्षतदितोपभे सन्धिनाम चतुर्थ- 
कथासंग्रहः ॥ संयोगः । तत्पर्यायः । श्ञेषः २ । 
इत्यमरभरतौ ॥ (यथा, मनुः । ८। २४८ । 
“तडागान्य् दपानानि दाप्यः प्रवणानि च) 
सोमासन्धिषु कायाणि देवतायतनानि च ॥")| 
सुरङ्गा । भगम् । सङ्टनम् । रूपकाणां 

इति विश्वः ॥ (साधनम् । यथा, रघुः ।१९।१६। 
“तस्य सावरणशटर सन्धयः 

काम्यवस्तुषु नरेषु सङ्किनः। 
बज्ञभाभिरुपङ्त्य चक्रिरे 
खाभिमुक्तविषयाः समागमाः ॥") 

व्याकरणमते वणेदयस्य मेलनम् । ( यथा, 
कथासरिक्छागरे 1 & । ११२- १९१७1 

, “श्रथेका तस्य महिषो रान्न: स्तनभरालसा। | 
` अिरोषसुक्कमाराङ्गो क्रमैडन्तो क्तममभ्यगात् ॥ वकः, ति,(सन्धिना जोव- 

सा. जलेरभिषिञ्चन्तं राजानमसदा सती । 
श्रत्रवोन्मोदवर्देव परिताड़य मामिति॥ 

ततो विहस्य सा राज्ञो पुनरेवमभाषत ॥ 
राजन्नवसरः कोऽत्र मोदकानां जलान्तरे | 
उदकेः सिच्च मा तवं मामित्यक्त हि सया तव । 
सज्धिमान् न जानासि माशब्दोदकशब्दयोः। 
न च प्रकरणं वेस्सि मूस कथमोटटशः ॥*) 
लस्य लक्तणादियथा । अ्रद्मात्रोच!रणकाले 
व्यवहितयोव्वणेयोद्रं ततरोच्वारणं सन्धिः! अत 
एव श्ोकाद्यो्म॑न्ायोव्वा न सन्धिः । तच 
अद माव्रोच्वारणकालव्यवधानस्योचितत्वादि 
प्राञ्चः । खमते तु सस्यध्यायसरत्रविहितकाय्य 
सन्धिरिति सन्धिलक्तणम् । तेन पिपक्षादि- 
शब्दानां संयोगान्तलुपि लुपि न सन््वादयविधो 
इति निषेधेऽपि सच्धिग्रहणात् सन्धिलुप्येव न 
सन्धिरिति नियमात् भापभरोरित्यनेन चप- 
जपौ पिपक् पिपग् इत्ति । भिन्रपदे तु खुन्धि- 
ववि भाषयेति बोध्यम् । तथा च। 
“सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूपसर्गयोः । 
सूतेषु च भवेन्नित्यः सेवान्यनन विभाषया ॥*‡ 

। इति प्राञ्चः 
-एकपदे इति खभावादेकपदे समासेऽपि । 

दष्नो केशः त्रपम्बकः गवोशः इत्यादि । धातू- 
पसर्गयोस्तु अ्रधोते उपेत्य इत्यादि। अन्यत 
अत्र अग्भः भअरत्राश्भः इड इन्दुः दहन्दुः 
इत्यादि । धातूपसगंयोः समासस्य नित्यत्वादेक- 
पदग्र दणेनेबैष्टसिडो तयोः पुनरुपादानं अनित्यः 
समासे कदाचिदेकपदेऽपि सन्धि्विंभाग्यते इति 
ज्ञापनार्थम् । तेन उच्चारितरुचिरचां चान- 

२४१ 
सखिषु 

बोधब्थाकरण्टो कायां दुर्गादासः ॥*॥ सव्वौ- 
इरसश्धिग्धासत्रयेण भवति । गात्रसख्धिः सप्त- 
मासेभंवति ! इति सुखबोधः ॥ युगसन्धियुंग- 
शब्दे देदसन्धिमीरशब्दे च द्रटव्यः ॥ 

सन्धिका, स्तो, (सन्धा एव । खार्धे कन्।) मदय- 
सन्धानम् । इति शब्द्रब्नावलो ॥ 
= पु, (सश्धिक्तत् सुरुष्ाकारौ चौरः । 
सन्धिना चौर इति वा।). चौरविशेषः। 
सिंधाल चोर इति भाषा । यथा । सन्धिचौरस्तु 
डारकंः। इति शब्दमाला ॥ 

सन्धिजं, लौ, (सन्धेजायते यदिति । जम + डः।) 
आस्वादि । यथा, काशोखर्डे । 
“कार्तिके वल्जंयेत्तेलं कार्तिके वव्जयेन्मधु । 
कार्तिके वर्व्नयेत् कास्यं कात्तिके मासि सन्धि 

जम् ॥“ 
सश्धिजमासवादि। इति तिष्वादितत्वम् ॥ 
(सश्धिसमुत्यक्रे, वि । .यथा, सुशुते! ६।२। 

“पक्षः गोफः सज्धिजः संख्वेद्यः 
सान्द्र पूयं पूति पूयालसः सः ॥*) 

तौति । जौव + खल् ।)क त्या विभवान्वेषौ । 
. तत्प्व्यीयः ! पाश्वकः २ । इति तिकार्डशेषः। 

. तच्छत्वा मोदकान् राजा हुतमानाययन् बह्ृन्।सन्धितः, वि, ( सन्धा जातास्येति। सन्धा + 
इतच् ।) सज्धिगुक्तः । मिलितः! यथा- 
५+अस्प्मदरा दिव्यवपुः सन्धितः सरन्धिमानसौ । 
भरायत्वादषराजाख्यः ख्यातो भुवि भवि- 

ष्यति ॥ 

इति राजतरङ्धि्याम् २ तरङ्गः ॥ 
श्रासवादि । यथा,-- 
“कार्तिक व्जयेत् कांस्य कात्तिके शक्तसन्धि- 

तम् ।* 
इति ओौहरिभक्तिविलासे १६ विलासः॥ 

शक्तं काच्िकादििपय्थुषित द्रव्यं सन्धितञ्च वन्नः 
येत् । इति तद्धौका ॥ 

सन्धिनो, स्तौ, (सन्धार्यस्या इति + इनिः। 
ङ्नेप् ।) हषमेणाक्रान्ता गीः । इत्यमरः ॥ या 
ऋतुमतो हषमेण आक्रान्ता निष्यादि तमेुना 
सा सन्धिनौ । गर्भेण सन्धानं सन्धा सा विद्यते 
अस्याः सख्धिनो इन् । इति भरतः + अकाल- 
दुग्धा गौः। इति भेदिन शब्दरन्नावलो च ॥ 
(यधा, याज्ञवक्त्यः । १। १७० । 

““सन्धिन्यनिदहंशावन्छ। गो पयः परिवन्नयेत् ॥”) 
सन्धिपूजा, स्त्रो, (सन्धौ अष्टमोनवमोसन्धिचचे 
पूजा । ) शारदोयमडापूजान्तगतढतोया 
पूज, । यथा कालिकायुराणएवचनान्तरम्। 

“"अष्टमोनवमौसन्धौ ठतोया खलु कष्यते । 
तव्र पूज्या त्वहं युच्च योभिनोगणसंयुता ॥* 
ज्योतिभे। 
“अष्टम्यां सन्धियोगे सकलपरिजनैः पूजयेत् 

सत्तभाव, \> 

सप्रमोपरूजावत्मदाष्टम्यादिक्लत्यमपि षटिद- 

न 61 

श्डास्मिकायामेव न तु परदिवसोयखण्डतिथौ 

सन्या 

किन्तु वूर्व्बोक्तसन्ध्यनुरोधान्निश्यादाविव खण्ड- 
तिथावपि सन्धिपूना । एवच्च पूर्णाष्टम्यां महा- 
एटमोपूना तत्परदिने अष्टमोनवम्योः सन्धिपूजा 
तत्परदिने महानवमो पूजा प्रागुक्तनन्दिकैश्वर- 
एराणद्युक्तोदयगामितिष्वनुरोधात् । तत्यर- 
दिने दशम्यां विसजं नं पूजानुरोघेनाधिकदिन- 
लाभात् । अन्यत् दुर्गाशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

सन्धिबन्धः, पु, (-सन्धि बध्नातोति। बन्ध~+ 
अच् ।) भूमिचम्पयकः। इति शब्द् चन्द्रिका ॥ 

बन्धनं, क्तौ, (सन्धेबेन्धनं यश्मात् ।) भिरा । 
इति केचित् ॥ 

सन्धिमतिः, पु, काञ्मौरदेशौ यजयेन्द्ररालमन्तो। 
सच परे राजा बभूव) यधा, 

“सुतो महोमडेन्द्रस्य जयेन्द्रस्तस्य भूपतेः । 
चमामाजानुभुजो राजा बुभोज प्रशप्रयः ॥ 
तस्याभरदद्ग.तोदन्तभवभक्ति विभूषितः । 
राज्ञः सन्धिमतिर्नाम मन्तो मतिमतांषरः ॥ 
अस्मदरादिव्यवपुः सन्धितः सख्धिमानसौ । 
्रायत्वादायराजाख्यः ख्यातो भुवि भवि- 

अति ॥“ 
इति राजतरङ्गिणयाम् २ तरङ्गः ॥ 

धृका, सनो, (सन्धिरन्धृण कायलोति । 
कं +कः। टाप्) सुरुङ्गा । इति केचित् ॥ 
न्िला, खनो, (सन्धिं लातोति । सा+कः।) 
सुरुङ्गा । नदो । मदिरा । इति मेदिनो ॥ 

सन्धिवेला, खलो, ( सन्धिरूपा वेला । ) काल- 
विशरेषः। स्तु श्रहोरातादिभेलनकालरूपः। 
यथा व्यासः । 
“उपास्ते सश्धिवेलायां निशाया दिवसस्य च। 
तामेव समस्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति मनोषिणः ॥” 

इत्याह्ककतत्वम् ॥ 
न पु, (सन्धिना इरतौति । द+ 

गुल् 1). सन्धिचौरः । यया,-- 
गवन्दिचौरो माचलः स्यात् कुम्भिलः सन्धि- 

हारकः 1” 
इति इारावलौ ॥ 

सन्ध्या, सन, (सं सम्यक् ध्यायत्यस्यामिति स + 
ध्यै चिन्तने + ““भातच्योपसर्गे । इत्यङ् । यदा, 
सन्दधातोति। सं+धा + “अघ्नयादयश्च ।* 
उा० ४।११२। इति यकूप्रत्ययेन निपा- 
तितः।) कालविश्चेषः। स तु दिवाराति- 
सम्बन्धिदण्डदयरूपः । तत्पर्यायः । पिढप्रस्ः२। 
इत्यमरः ॥ सन्धा ३ दिजमेत्ो ४ । इति भरत- 
एतवाचस्मतिः। सायम् ५ दिनान्तम् & 
निशादि 9 दिवसात्षयम् ८। इति राज- 
निट ॥ सायाह्ः € विकालः १० ब्रह्म 
भूतिः ११ सायः १२। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
सा च कालस्य भाव्या । यथा,.- 
“कालस्य तिखो भार्व्याखच सन्धरारातिदिनानि च 
याभिर्विना विधाव्रा च संख्यां कर्तु न शक्यते॥” 
इति ब्रह्मवेवत्ते प्रकषतिखर्डे १ अध्यायः ॥ * ॥ 
रात्रेराव्यन्तदर्ड चतुष्ट यात्मककालः) यथा, - 



सन्ध्या 

"वियामां रजनीं । 
नाड़ोनां तदुभे सन्धेयं दिवसाद्यन्तसंञ्िते ॥ 

इति प्रायशित्ततत््वम् ॥ 
तत्साथक्यं यथा-- 
“समुद्रं हिमवत्पाश्वं नद्यामस्याच्च दु्ते \. 
रातानि सन्धयायां कस्य गुः परि्हः ॥* 

इति तिष्यादितच्छम् ॥*॥ 
विसन्धााकालोनोपाखना। तत्कालोपास्या 
टेषता। यथा। अथ सन्धोपासनम्। तव 
छन्दोगपरि शिष्टम् । 
“परत कड प्रवच्छामि सन्धोपासनिकं विधिम् 
अनदः कर्मणां विप्रः सन्वयाहोनो यतः 

स्मृतः ॥“ 
अतः प्रातःखानानन्तरम्। तथा,-- ` 
““एतत् सन्धपाच्रयं प्रोक्तं ब्रा ह्य्य' यदधिष्ठितम् 
यस्य नास्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥* 
श्रातातपः। 
^अब्राह्मणास्तु षट् प्रोक्ता ऋषिणा त््व- 

वादिना। 
श्राद्यो शाजधतस्तेषां दितोयः क्रयविक्रयौ ॥ 
ठलोयो बहयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः । 
पञ्चमस्तु अतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ॥ 

 श्रनागतान्तु यः पूवीं सादित्याच्धेव पथिमाम्। | 
नोपासौोत दिजः सन्धां स षष्टोऽन्राह्नण 

खतः 
राजखलो राजसेवकः ग्रामादेभतो भर 
णोयः। ग्रामनच्षणमाइ माकण्डेयपुराणम् । 
तथा शूद्रजनप्रायाः सुसख्दक्तषोबलाः । 
चेव्रोपयोगभूमध्यं वसतिग्रामसन्ञिका ॥” 
श्रत्र सन्धयाद्यस्य नित्यत्वाभिधानात्। 
“सव्वंकालमुपस्थानं सन्धयायाः पाथिंदेष्यते। 
रन्यत्र सूतकाशौचविभ्चमातुरभो तितः ॥“ 
इति विष्णुपुराणोये सन्धपराया इत्येकवचनान्त- 
पाठो धरमकीषोक्तो युक्तः। पएवनेव नव्यवदै- 
मानः) सश्वकालं प्रातर्खाध्याहृसायंरूपकाल- 
वये । अन्यथा तदुपादानं व्यये स्यात् । विभ्वम- 
शित्तविक्तपः। तैन त्षतादावपि सन्धाामाच- 
रत्ति। श्रतएव याज्ञवल्कयः । 
“सरव्वावस्धोऽपि यो विप्रः सन्धोपासनतत्परः । 
जाद्मण्याच्च न होयेत अन्यजक्मगतोऽपि सन्॥” 
सव्वावस्योऽपि नित्यं सेवकादिकर्रतोऽपि 
यथोचितभौचेऽप्यशक्तोऽपि इति रत्राकरः॥ 
अरन्धाद्यवख्यापत्रोऽपोति युक्तम् ॥*॥ सन्धा- 
ववसाधारणनक्तणमाइ यो गियान्नवखः । 
“ज्रयाणा्धेव वेदानां ब्रह्मादौनां समागमः । 
सन्धिः सव्व सुराणाञ्च तेन सन्धय! प्रकौत्तिता॥” 
सन्धााइयकालम्तुं अहोरात्रसम्बन्धिमुद्कत्ता- 
त्मकः । तथाच दत्तः) 

“"अष्टोराव्रस्य यः सशि: सू्यनत्तवरवल्निंतः। 
साच सन्धा! समाख्याता मुनिभिस्तत्छ- 

वादिभिः ॥* 

 समसूर्ययेऽपि मध्याङ् सुह्वर्तमप्तमोपरि॥ 

सुधनसचरवर्ज्जितः। ब्र्हास्तमि तादो दित | य एवप्रध्यानेन शुदान्तःकरयो ब्रद्मसाक्तात् 

२४२ 

सन्या 

। मरडलप्रज््टतजोनश्तवल्नितः। तथा च 
वराहः । 
*अर्दास्तमयात् सन्ध्वा व्यक्तोभूतान तारका 

यावत् । 
सेजःपरिहानिरषा भानोरर्होदयं यावत् ॥" 
अच भ्राद्यग्तता उक्ता । परिमाथमाड दसः) 

^दाचान्तकासे नादौ इं सन्धयादिः कालं 
उश्यते । 

दर्भनाद्रविरेखायास्तदन्तो सुनिभिः स्मृतः ॥” 
नाङोदच्डः । योगो यान्नवस्कः । 
""कासलरचो च सततं दिनराच्रोयथाक्रमम्। | 
सन्धया सुहतैमाख्याता कसे ठहौ समा स्मृता 

त्रोपासनाया भ्रपि सन्धात्वमाह व्यासः। 
“पास्ते सन्धिवेलायां निशाया दिवस्य च। 
तानेव सन्धां तस्मात्त प्रवदन्ति मनोषिणः॥ 
उपास्ते यदच्यमाणप्राणयामादिक्रिययेति 
यावत् ॥४॥ तत्काले उपास्या भ्रपि देवता 
सन्धया । तथां च यान्नवर्कयः । 
“सन्धौ सन्धयामपासोत नास्तगी नोद्रते रवौ॥ 
उपासनोपक्रममाइ संवत्तः 
“प्रातःसन्धयां सनच्ततरारपासौत यथाविधि। 
शादित्थां पश्चिमां सन्धां अहास्तमितभास्क- 

राम् ॥* 

शनचवामि त्यनेन तद्भक्त काले उपक्रम्य प्रातः 

शन्धः।सुपासौत । -एवमेवा्ास्त{मितभास्करा- 
रन्धां पश्चिमां सादित्यामित्यनेन तद्युक्तकाले 
उपक्रम्य उपास तेत्यथः ॥५॥ मध्याङ्कसन्धाया 
पटटममहत्तं कालमाह खातिः ॥ 
पूरव्वापरे तथा सन्धय सनक्ते प्रकोत्तिते। 

साख्यायनरद्यम् । अरण्ये समित्पाणिः सन्धया 
मुपास्ते नित्यं वागयत उन्तरःपराभिमुखो- 
$न्वष्टमद्दिशमानच्तव्रदशंनात् । भ्रतिक्रान्तायां 
मङ.्यःहृतौः सावितीं खस्तायनादि ज्वा एवं 
प्रातः प्राङ्मखस्तिष्ठन् ्रामर्डलदशनारईदति। 
उत्तरापराभिमखो वायुकोणाभिसुखः। कोणं 
विदशोति अन्ब्टमदिशमिति । उभयदिगष्टम- 
भागमिति यावत् । व्यासः। 
“गायतो नाम पूर्व्वाह्णं सावित्रौ मध्यमे दिने 
सरस्ततो च सायाङके सेव सन्धा! विषु स्मता ॥ 
प्रतिग्रहात्र टोषाच्च पातकादुपपातकात्। 
गायत्रौ प्रोत तस्मात् गायन्तं तरायते यतः ॥ 
सव्रिद्योतनात् सैव साएवित्लो परिकौर्तिता। 
जगतः प्रसविलौत्वात् वाग्रूपत्वात् सरसखतो॥ 
तेत्तिरौयत्राह्मखम्। उद्यन्तमस्तं यान्तं भादित्य- 
मभिध्य।यन् कुर्व्वन् ब्राह्मणो विदान् सकलं 
भद्रमश्रते। भ्रसाव।दित्यो ब्रह्मा ष्तिब्रह्मव 
सन् ब्रह्माभ्येति य एवं बेदेत्ययमधः। वच्यमाण- 
प्रकारेण प्राणयाम।दिकं कुवन् यथोक्तनाम- 
रूपोपेतं सन्धयाशष्ट्स्य वाखमादित्यं ब्रह्मति 
ध्यायन् एेहिकमाम्विक्रञ्च सकलभद्रमश्रुतं । 

सन्ध्या 

` कुरुते स पूव्वमपि ब्रह्मव सन् प्रज्ञावान् चिर 
ज्ञो वित्वं प्रापो यथोक्न्नानेनान्नानोपसमे ब्रह्मेव 
प्राप्नोति । इति पराशरभाच्चे माधवाचायः ॥ 
अतएव व्यासः 
५न भिन्नां प्रतिपश्येत गायती ब्रह्मणा सड । 
सोऽहमख्मोत्युपासौत बिर्धिना येन भेन- 

चित् ॥**॥ 
गायत्तोख्यभगंपदप्रतिपादय ईश्वरः । अहं जोव- 
रूपोऽस्मि भवामि इति । अजहत्खा्थलच- 
शया जवेश्वरयोरहकारप्रतिफलितत्वोपाधि- 

रहितंन वचिद्रपेणेक्यम् । घटाकाश्ग्टहाकाशयो- 
सुपाधिरित्यवगमात् | एेक्यमिव भावयन् उपा- 

, सोत । याज्नबल्कोऽपि । 
५्या सन्यास तु गायच्चौ दिधा भृत्वा प्रति- 

हिता। 
सन्धया उपासिता यैन विष्णुस्तेन उपासितः॥"* 
उपासनायाः फलमा स एव । 
“गवां सर्पि; शरीरस्थं न कर)त्यङ्पोषगम् । 
नि;षतं कर्मसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम् 
एवं ख हि शरौरस्थः सरपिवत् परमेश्वरः । 
विना चोपासनादव न करोति इतं ृषु॥ 
प्रणव छाद्तिभ्याच्च गाय! व्रितथेन च । 
उपास परमं ब्रह्म भात्मा यत्र प्रतिहितः ॥" 
ितथेन प्रणवादि वितयेन ब्रह्मप्रतिपादकेनो- 
ारितेन तद थावगभेन उपास्य प्रसादनोयम् 
तदाह स एव । 

वाच्यः स ईश्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मतः 
वाचकऽपि च विक्ताततं वाच्च एव प्रसोदति ॥ 
भूमृवःस्वस्तथा पूव्यं स्रयमेव सखयम्भुवा । 
व्याद्ता ज्नञानदद्ेन तस्मात् व्याद्रतयः स्प्रताः॥ 
क्ञानदेहंन तच्चन्ञानस्य विद्रपैश्वरस्य ददन 
शरोरङूपेण व्याहृता उक्ताः । सेन तद्वाच्यो 
ऽपोणश्वरः । कूर पुराणम् । 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मदिष्णुमहेश्वराः। 

सत्व रजस्तमस्तिखः क्रमादइयाहतयः स्ताः 
एतद्ूपेण पि भावनोयाः। इत्याङ्किकाचार- 
तत्वम् ॥#॥ श्रपिच। 
“दिनान्तसन्धगां सूर्येण पू्व्वाखक्तेयेतां बुधः । 
उपतिष्ठ त् यथान्यायं सम्यगाचम्य पाथिव॥ 
सव्व कालमुपस्थानं सन्धाायाः पाथिवेष्यते। 
अन्यत्र सूलकाभौचविश्वमातुरभोतितः॥ 
सूर्व्यशाभ्य दितो यस्तु त्यक्तः सूर्येण य: खपन् 
अन्यत्रातुरभावःच प्राय्चित्तोयते नरः 
तस्मादनुदिते सूये समुलाय महोपते । 
उपतिष्ठ ब्ररः सन्धां ससूर्ययाञ्च दिनान्तजाम् ॥ 
उपतिष्ठन्ति वै सन्धं ये न पूव्वां न पथिमाम् 
ब्रजन्ति ते दुरासमानस्तामिख नरकं कृप ॥" 
इति विष्णुपुराणे २ेअशे ११ अध्यायः ५*॥ 
दोकितविेषस्य सन्धाविशेषा यथा 

भूमिरुवाच) 
“हटेवदटेव कथं सन्धां दौत्तितः कुरुतं वद। 
केन मन्त्रण वा भक स्तव कश्पमपरायणः ॥ 

‡ ६ 

४ 



क. 

` देवा ब्रह्मरुदरेन््रास्ताच्च कशो यथासत् ध्यान 

, तपसा भावितो देव्या ब्राह्मणः पूतकिच्विषः। 

सन्ध्या 

वराद उवाच । 

शु माधवि तत्वेन सन्ध्यामन्तमनुत्तमम् | 

२४३ 

सन्घ्याच 
1 ५ = न, #.1 
| सायंखन्धयानिषधकाला यथा । कर्मरोपदेशिन्यां 

व्यासः । 

यथा वदन्ति वै सूयय सन्ध्यां पृव्वे चिरां तथा॥ “संक्रान्त्यां पक्तयोरन्ते दादश्यां शरादवासरे । 

जलाञ्नलिं ग्टहोत्वा च मम भक्चा व्यवसितः, 
मुहत्तं ध्यानमास्थाय मं मन्वमुदादहरेत् ॥ 
मन्तः । भवोद्धवम दि व्यक्षमदयमादिल्यं सर्ववे 

योगस्थिताते सन्धा संज्ञा वाशुदेवं नमन्ति 
वयं टेवमादि व्यक्रूपे क्रत्वा चात्मनि टेवसंखथा 
तथापि संसारा कम्य तत्कारणमेव सन्धा 
मंस्था वासुदेव नमो नमः| 
अनेनैव तु मन्त्रेण सन्धां कुव्धात्त रौच्ितः 
इति वाराहे चतुञ्वण दौ त्तानामाध्यायः ॥५॥ 
मन्धाप्रशंसा यथा, 

सुनयः ऊचुः । 
“कथं मुने दिवं याति ब्राह्मणो टण्धकिल्विषः। 
अनग्निको हिमे ब्रूहि यदुक्तं वद्किना पुरा॥ 

सूत उवाच । ̀ 
सायं प्रातञ्च य: सन्धामुपास्तेऽस्कन्रमानेसः। 
जपन् हि पावनो देवीं गायन्चीं वेदमातरम् ॥ 

न सोदेत् प्रति्टह्वानो भपि एष्वों ससागराम्॥ 
ये चान्यं दारुणाः केचित् ग्रहाः सूव्यादयो 

दिबि। | 
ते चास्य सौम्यतां यान्ति शिताः शिवतरास्तथा॥ 
यजच्र त्र गतं चैनं दारुणाः पिशिताशनाः। 
घोररूपा महाकायाः प्रभवन्ति न रात्तसाः॥ 
इति वद्किपुराणे अाण्वमेधिकनामाध्यायः ५५॥ 
अपिच) 

^ नित्यं नित्यं विखन्धााच्च करिष्यसि दिनेदिन), 
मध्याद्कं चापि सायाद्क प्रातरेव शविः सूदा॥ 
सन्धादहोनोऽशुचिनित्यमनदंः सव्वकम्यसु। 
यदद्का कुरुतं क्म न तस्य फलभाग्भवेत् ॥ 
नोपतिष्ठति वः पृत्वा नोपास्ते यस्तु पञिमाम्। 
स शृद्रवदहिः काथः सव्वेस्मात् दिजकर्यणः॥ 
यावन्जौवनपयन्तं यस्िसन्धेए करोति च। 

सच स्ध्समो विप्रस्तेजसा तपसा सदा॥ 
तत्पादपद्मरनसा सद्यःपूता वसुन्धरा । 
जोवन्मक्तः स तेजसौ सन्धापूतो हियोदिनः॥ 
तोयानि च पवित्राणि तस्य संस्यशमात्तः.। 
ततः चापानि यान्त्येव वेनतेयादिवोरगाः ॥ 
न रुद्धन्ति सुरास्तषां पितरः पिरूडतपं णम् । 
खं च्छय! च दिजातिख तिसन्धारदहितस्य च॥ 
विष्णुमन्तविदहोनखच वरिसन्धारहितो दिजः, 
एकादभौविहोनञख्च विषडहोनो यथोरगः ॥ 
दूति ब्रह्मवेवत्ते प्रक्तिखणर्डे २९ अध्यायः ॥ 
अन्धत् कौश १७ अध्याये गारुडं २१५।२२० 
अध्याययोदर व्यम् ॥५॥जननमरणाभशौचे तन्नि 
षेधो यथा, 
“सन्धं पञ्चम दायन्न नेत्यिकं स्मतिकमप च। 

स(यंसन्धयां न कुर्व्वीत छते च पिदा भवेत्॥ 
इति तिध्यादितक्वम् ॥ # ॥ 

तत्काके शयनादिनिषेधो यथा, 
स्वद्नमध्ययनं खरानमुदत्त भोजनं गतिः 

उभयोः सन्वययोनित्यं मध्याङ्क चैव वज्जयेत् ॥ 
इति कौम १५ श्रष्यायः॥ 

चिन्ता । संव: । सोमा) सन्धानम् । कुसुम- 
विशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सन्धांशः, पु, ( सन्धया अंशः! ) युगस्धिः 
यथाः 

तस्य तावच्छतो सन्धया सन्धांशश्च तथाविधः ॥ 
इतरेषु ससन्धाषु ससन्ध्यांगेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वत्तन्तं सहस्राणि शतानि च ॥* 

इति मानवै । १। ६९-०० ॥ 
चत्वार्य्याहरिति । चत्वारि बं सदसि कत- 
युगं कालं मन्वादयो वदन्ति तस्य तावदषं- 
शतानि सन्या सन्धाांशञ्च भवति युगस्य पूर्व्वा 

तममे: शते: सन्धां प्व तवाभिधौयते। 
सन्धांशकश्च तत्तल्यो शुगस्यत्नन्तरो हि यः॥ 
सन्धासन्ध्यांशयोरन्तयः कालो मुनिसत्तम । 
युगाख्यःमतु विज्ञयः क्रतन्रेतादिसंज्ञकः॥ 
वषेसंख्या चेयं दिव्यमानेन तस्येवाएनन्तरप्रक्ञत 
त्वात । 
“"दिेजषसहसंस्तु कतवेतादिसंन्नितम् । 
चतुर्युगं दादथभिस्तदिभागं निबोध मे ॥* 

इति विष्णुपुराणवचन्ाच । 
इतरेष्विति ्रन्धेषु त्रेत!दइ!परकलियुगेषु सन्धा 
सन्धरांशसदहितेषु एकडान्या सदसाणि शतानि 
च भवन्ति । तैनेदं खम्यद्यते। व्रौणि वषेसद- 
सणि चेतायुगं तस्य तोखि वषेशतानि सन्धा 
सन्धांशश्च। एवं इं वषसहक्षे दापरः तस्य दं 
वषशतं सन्धया सन्धांशश्च । एवं वषंसहसर 
कलिः। तस्ये कवषं शतं सन्धया सन्धां शख । इति 
कुल्ल कभटः ॥ 

सन्धााचलः, प, ( सन्धााया भ्रचलः। ) पव्व त- 

विशेषः यधा, । 
“अआराधनोपदेशाय कापोतस्य वचः स्मरन् । 

कान्ता नाम नदौ तत्र वशि नावतारिता। 

सन्ध्यां वशिष्ठः क्तवान् तत्र यस्मादिषेः सुतः। 
रतः सन्धयाचलं नाम तस्य गायन्ति देवताः ॥ 

इति कालिकापुराणे ४० अध्यायः॥*॥ 
अपिच) 

तन्बध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ 
इरति शुडतत्लम् ॥४॥ 

'त्तोभकाष्यान्म हओ लादै शान्यां पर्व्वतोत्तमः। 
तुङ्गः सन्धाचलो नाम वो यच शक्तवान् ॥ 

नदौ विशेवः। युगसन्धिः। इति मेदिनौ॥ 

जग्मतुरंल्िणां काष्ठां यत्र सन्धााचलः खितः ॥ 

तस्यास्तीरे महाशेले च्िग्धच्छाया लता तदा। 

मन्रतिः 

निभर्नाखना तु राजर्षेः शापादुब्रह्मसुतः पुरा, 
¦ वशिष्ठो छ्यशरौरोऽभृत्तच्छ्।पाच निमिस्तव ॥ 
` ततो ब्रह्मोपदेशेन निजने कामरूपके । 
सन्ध्याचले तपस्तेपे तस्य विष्णुरभत्तद्ः ॥ 
प्रत्यक्तस्तस्य टेवस्य वरदानान्महामनिः। 
श्रसतान्यवतायरये कुण्डं लत्वा गिरिस्त> ॥ 
तत्र स्रात्वा च पोत्वः च शरोर प्राप पूरितम्। 
तस्मादखतकरुणात्त सन्या नाम नदौवरा। 
निस्त तव चाश्नत्य चिराथुरगदो भवेत् ॥" 

। इति च कालिकापुराणे ८६ भ्रष्यायः? 

सन्धानाटो, [न्] पु, ( सन्धरायां नटलौति) 
। नट ~+ इनिः) भ्िविः। इति शब्दरन्नावलो- 

चिकाण्डगेषौ ॥ 
सन्धापुष्पौ,स््ी,(सन्धा1यां पुष्यं यस्याः 1 इगेष ।) 

चत्वारय्याडइः सहस्राणि वर्षाणान्तु क्तं युगम् । | जातौ । इति राजनि्धंर्टः ॥ 
सन्धाबलः,पु, (सन्धयायां बलं यस्य ।) रासः) 
दति चिकाण्डगेषः ॥ 

सन्ध्याब्लिः, पु, शिवालयस्थितसत्काषटादि- 
श्धितहषः। यथा,- 
*यै शिवायतनोत्ड्ष्टास्ते सन्धााबलयो हषाः।” 

इति इहारावलो ॥ 
कतः क्ती, (सन्धपाया शभ्वमिव तदर्णत्वात्।) 

सन्धया उत्तरश्च सन्धांशः। तदुक्तं विष्णुपुराणे | सुवणगे रिकम् । इति राजनिघेण्टः॥ (सन्धा१- 
कालोनमेचः । यथा, रघुः । १२।२८। 
सन्धयाञ्चकपिशस्तस्य विराधो नाम रात्तसः। 

अरतिष्ठन््ागमाहत्ये रामस्य न्दो रिव ग्रहः ॥*) 
सन्ध्यारागं,क्तौ, (सन्धया राग डव रागो यस्या) 
| सिन्दूरम् । इति राजनिघंण्टः ॥ (यथ), श्रावया 
। सप्तशत्याम् । ३८२ । 
| “प्राचोरान्तरितयं प्रियस्य वदनेऽधर सम- 

पयति। 
। प्राम्गिरिपिहिता राचिः मन्धपरारागं दिन- 

सयव ॥^) 
सन्धारामः, (सन्ध्यायां रामो रमणं यस्य। ) 

ब्रह्मा । इति शब्द्रत्नावलो ॥ 
सन्नः, पु, (सद +कः । ) ् यालहत्तः। इत्यमर 

टौकायां भरतः ॥ अवसन्ने, त्रि॥ (यथा 
रामायणे। ६। ११३। ८७) 

कश्मलाभिडिता सत्रा बभौ सा रावणोरसि।॥ 
सन्नकः, पं, (सोदतिस्मति। सद~+क्तः। तत 
= कन् । ) खव्वः। इति सन्रकटुशन्द- 
| टौकायां भरतः 

, पुं, पियालहच्तः । इत्यमरः ॥ सब्रकं 
खर्व्वो टुः स्कन्धोऽस्यं ति सन्रकटुरिति खखामो। 
सत्रको दु्चति इं नामनौ इति सोमनन्द । 
इति भरतः ॥ 
त्रतिः, स्तो, (सं+नम~+क्तिन्।) प्रणतिः। 
(यथा, भागवते। १०। ऽ । २४। 
श्ये च दिग्विजये तस्य सन्रतिं न यवुप्ा;। 
प्रसद्य र्दास्तं नासब्रबुते इं गिरिव्रजे ॥*) 
ध्वनिः । इति मेदिनो ॥ नरना यथ। ररि 
वं । 



सच्चिक 

यत्र कोः योः खिता तन्न यत्र योस्त चसन्रतिः 
सन्रतिरङीस्तथा योश्च नित्यं छष्णे महात्मनि ॥ 

इति तिष्वादितच्वम् ॥ 
(तथा च रामायणे । ५।६६।२०। 

तव चेदं सुसदटशं वक्यं नान्यस्य कस्यचित्) 
सत्रतिहिं तवाख्याति भविष्य च्छुभयोग्यताम् ॥ 

सत्रध्वः, ति, (सं+नहइ-+क्रः ) वश्ितः। 
क्तसन्नाहः। (यथा, भागवते । 9 ।१०।६६ । 
सब्रहो रथमाखाय शरं धनुरुपाददे ॥) 
व्यद: । व्य इविन्याषयुक्तः। इति मेदिनो ॥ 

आततायी । वधोद्यतः । इत्यमरटौकायां राय 
मुकुटः ॥ मन्त्रादिखंयुतः । इति शब्दरलावलो ॥ 
(श्राबदः ¦ यथा, अभिज्ञानशकुन्तसे १ अङ्क। 
“<्ुश्ुममिव लोभनोयं यौवनमङ्गेषु सत्रम् ॥* 
स्नातः, इति मलिनाथ: ॥ यथा. रघुः; । ३।७। 

“पुराणपत्रापगमादनन्तरं 
लतेव सत्रडमनोन्नपल्लव। ॥") 

सब्रयः, पु, (सं + नो +अच् ।) समूहः! यथा, 
महाभारते; १) १६०।६। 
“श्रम्मिन् राजसमावाये देवानामिव सन्ये! 
किमयं सदृशं कच्चित् पतिं नव दृष्टवान् ॥ 
पृषख्थायिवलः । इत्यमरमेदिनोकरौ ॥ 

सनत्राहः, यु, (संनद्यतेऽसौ इति । सं + नह + 
+ - चञ् । ) अङ्गताणम् । सं जोया इति भाषा । 

तत्पग्यौयः। वर्मा २ कङ्कटः २ जगरः ४ कवः 
चम् ५ दंणः६ तनुत्रम् 9मायोर .उर- 

` च्छदः < । इति हेमचन्द्रः ॥ ̀  (यधा, महा- 
भारते! ४1 ३०। १७॥ 

“गृथक् क!ञ्नसच्राहान्र येष्वश्बानयोजयन् ॥” 
उदुयोगः। इति ,रामानुजः ॥ यथा, रामा- 
यशे । ६ ।७५।४०॥। 
^ततो रामशरान् दृष्टा विमानेषु ग्टदेषु च। 
सन्राहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत ॥*) 

सब्राद्यः, पुं, (संनह्यते इति । सं + नह + ख्खत् ।) 
बुदयोग्बगजः । यथा. - 
“ 'राजवाद्यस्त.पवाद्यः सन्नाहं; समरोचितः ।* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
सत्रिकषः, पु, (सं+नि-+ कष + घञ् ।) सात्रि- 

ध्यम् । तत्पर्य्यायः । प्व म् २ समोपम् ३ सविः 
धम् ४ समोपाभ्यासम् ५ सवेशः ६ अन्तिकः 
खदेशम् ८ -अरभ्यग्रम् € सनोडम् १० सन्नि- 

धानम् १९ उपान्तम् १२ निकटम् १२३३ 
कण्ठम् १४ सत्रिक्ष्टम् १५ समयग्यादम् १६ 
अभ्यणम् १० आसन्न; १८ सन्निधिः १८ । इति 
हेमचन्द्रः (यथा; कुमारे । २। ०४ । 

“स्तोसत्रिकषं परिहत्त॒मिच्छन् 
अन्तदधे भूतपतिः सभूतः \*) 

न्यायमते विषयेदन्दरियसम्बन्धः । स च ज्ञानस्य 
कारणम् । सतु दिविधः। लौकिकशन्निकषंः 
अलौकिकसनत्रिकषश्च। लौकिकसन्रिक्षं षड़् 
विधः इन्दरियसंयोगः १ इन्द्रियसंयुक्तसम्वाय 
२ ई ग मेथुक्रसमवेतससवायः २ श्रोवादि- 

२४४ 
सच्चिधिः 

समवायः8गरो्रादिसमबेतसमवायः ५ तदादि- 
विशेषणला६ ॥ अ्रलोकिकसन्निकषस्तु विविधः। 
मामान्यलत्तणा १ ज्ञानलक्षणा २ यीगजः ३। 

यथा.- 
"मडत्व षड विधे हेतुरिन्द्रिथं करणं मतम । 

द्रव्य्रहस्तु संयोगात् संयुक्तसमवायतः। 
द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः ॥ 
त्लापि समवेतानां शब्दस्य ससवायतः । 
तद.त्तोनां समभेतसमवायेन तद्ग्रहः ॥ 
विशेषणतया तद्वदभ्ावानां ग्रहो भवेत् । 
यदि स्याद्पलभ्य तेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ 
प्रत्यक्ं समवायस्य विशेषणतया भवेत् । 
अलौकिकः सन्निकरघस्तरिविधः परिकौत्तितः ॥ 
सामान्यलक्षणा ज्नानलक्तणा योगजस्तथा । 
अआसत्तिराखयाणान्तु सासान्यन्नानमिष्यते॥ 

| तदिन्दरियजतदमवोधसामग्ध पेच्छते । 
विषयो यस्य तस्यं ब व्यापारो ज्ञानलच्शः ॥ 
योगजो दिविधः प्रोक्तो यक्तयुच्ञानभेदतः। 
युक्तस्य सव्वंदा भानं चिन्तासहक्ततोऽपररः ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः॥ 

सन्निकर्षणं,क्तौ,(सं + नि + क्ष + रयट् ।)सन्नि- 
धानम् । तत्प्य्यीयः। सत्रिधिः२। इति सदोण- 
वें श्रमरः ॥ सब्निधम् ३। इति भरतः ॥ 
(सम्बन्धः । वथा, भागवते । ११।२८। १२। 
“यावदहं हन्द्रियप्राणेरातनः सन्रिकषंणम् । 
संसार; फलवांस्तावद पार्थोऽप्यविबेकिनः ॥") 

सत्रिछ्लष्टःःवि, (सं + नि + कष + क्तः ) सन्नि 
कषंविशिष्टः । निकटः। इति विशेष्यनिश्नवर्गे 
अमरः ॥ अस्य पर्य्यायः समोपशब्द द्रव्य; ॥ 

सत्रिधे,क्तौ,(सं + नि +धा +कः ।) सन्निधानम् 
इति भरतष्टतवोपालितः ॥ 

सन्निधानं, क्तो,(सं + नि + धा + च्युट् ।) निक- 
टम् । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, रामायणे । 
२।२९।५३। 

“खेयो मुह्धत्तं तव सन्धानं 
ममेव छख्ञादपि जे।वलोकात् ॥*५॥ 

सम्यङ्निधौयतेऽस्मि्रिति।) भाखयः। यथा, 
्रारम्धः संश्यानाम विनयभवनं पत्तनं सादः 

सानां 
दोषाणां सन्निधान कपटशतमयं चेत्रमप्रत्यया 

. नाम्। 
दुरूयाज्यं यन्म हद्धिः सुरनरहषमैः सन्वमाया- 

करण्डं 
स्त्रोरूपं केन लोके विषमद्तमयं धरमानाशाय 

खष्टम्॥ 
इति शान्तिशतकम् ॥ 

(ञ्रवश्ानम् । यथा, माकण्डये । < । ३५। 
यस्मिन् गहे च लिखितमेतत् तिष्ठति नित्यद। 

स्निधानं क्रत ओ्रादे तव्रास्माकं भविष्यति ॥") 
सब्रिधिः,स््लो, (खं+नि+धा+-किः।) सन्नि 
कष. ¦ इत्वमर्; ॥ ( कया, मनुः ¦ २। १९८४ 

स्च्निषां 
“होना तवस्ववेशः स्यात् सर्व्वदा गुरुसन्निधौ" 
इन्दरियगोचरः ! इति मेदिनो ॥ (अवसानम् । 
यथा, जलशद्िप्रकरणे । 
““गङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरखति । 

। नम्पदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सत्रिधिं कुरु॥ 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड़ विधः सत्रिपतितःःवि, एकोक्तः । मिखितः। संनि- 

पूव्वेकपतधातोः कप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
सत्रिपातः, पुं, ( सम्यक् निपातो पतनं यत्र ।) 
तालमेदः) यथधा,- 

“एक एव गुर्य॑तर सच्निपातः स उच्यते! ” 
इति सङ्गोतदामोदरः ! 

(सम्यक् निपालो यस्मात् ।) विकारोत्यादक- 
मिकितदोषच्रयम् । अस्य त्रयोदश नामल्त- 
शानि यथा, 

“शौघ्रगस्ताग्तिकयै वमसाध्यशित्त विश्वम; । 
कष्टसाध्य: कण्ठकुजः किंको जिश्भगस्तथा ॥ 
कष्टात् कष्टतमो ज्ञयो सग्दादहो हन्ति 

मानवम् । 
अन्तको भग्ननेत्र् रक्तष्टोवो निपातकः ॥ 
शोताङ्श्च प्रलापञ्च अभिन्यासोऽतिमारकः। 

मार्डवोये । 
शोघ्रगस्ता न्विकथित्तविभ्वमः करठकु नकः । 
कणिको जिम्धकद्व जग्र)हथ्ान्तकस्तथा ॥ 
भग्ननेत्ो विलापश्च प्रलापः शोतलाङ्गकः । 
अभिन्यासश्च ति विद्यात् सन्निपातास्रयोद श।॥* 
सदास्य श्े्णा पूण शूलं कासोऽतिवेदना। 
शोधञ्च ल्तणान्येवं शोप्रगे सात्निपातिके ॥१॥ 
अतितन्द्रा ज्वरः श्वासकासस्तापोऽतिसारकः। 
स्थूलकण्ठः सिता श्यामा जिद्भा कण्ठं च 

पातिके ॥२॥ 
मदो मोहो भ्रमस्तापो हास्यभोतप्रलापनम्। 
नित्यं वेकल्यिता पोडा विकटाच्चनिरौच्तणम्। 
लक्षैः सन्रिपातोऽयं ज्ातव्यचित्तविभ्वमः ॥३ 

सोहस्तापः शिरोऽत्तिंञ्च वातात्त; प्रलयं गत; ॥ 

ज्वरः ध लासः कम्पः प्रलापनः ॥ 
सख दः कण्ठग्रहस्तापस्तरमोदो भयमेव च । 
कशिंके सन्निपाते च लचणानि भवन्ति ।५॥ 
सङटा कठिना जिह्वा कासः श्वासोऽति- 

। विह्वलः 

मूको वधिरता तापो बलहानिश्च लक्षणम् ॥ 
जिख्रगः सन्निपातोयं कष्टात् कष्टतरः परः॥६॥ 
मोइस्तापः प्रलापञ्च व्यथा कण्डं भ्रमः यमः॥ 
वेदनाचदढठषाजाद्य वासश्च लचरोरिमैः। 

दाहो मोहः शिरःकम्पो हिक्रा खासाङ्ग- 
मह नम्। 

सन्त।पान्तको ज्ञेयः सत्रिपातोऽतिमारकः॥८ 

ज्ञातव्याः सन्च दा वेद्यः सच्निपातास्योदश॥ | 

श्ुतिरल्पा चेति विद्यात् तान्विके सा्रि- ` 

कण्ठग्रहो ज्वरो सू च्छा दाहः कम्यविलापनम् 

कण्ठकुजं सन्निपातं कष्टसाध्य विनि शेत्॥४ 

कष्टात् कष्टतरो न्न यः ग्राहः सात्रिपातिकः॥ 

नी न्न») न न+ 
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श्वसनं लोचने भुग्ने स्मृतिः स्थला ञ्वरोऽधिकः 
मोहः प्रलापनं कम्पो भ्रमो निद्रा च लच्षणः॥ 
ज्ञातव्यो भुग्ननेतोऽयं सत्रिपातः चयंकरः॥९॥ 
रक्तनिष्टौवनं मूच्छ ज्वरो मोहस्तषा भ्रमः 
वान्तिहिकातिसार् संज्ञानाशो दि व्यधा॥ 
मण्डल श्यावरल्तच्च देहेषु लच्रे रि मेः । 
ज्ञातव्यः सव्विपातोऽयं रक्तष्टोवो निपातकः॥१० 
प्रलापतापकणशार्तिः प्रन्नानाभशोऽतितापवान् । 
भ्रेयः प्रलापक्िद्क : सन्रिपातोऽतिमार कः॥११ 

` शरोरं हिमवत् शोतमतिखारञ्च कम्पनम् । 
कणंनादो इस्ततापो डिका श्वासः क्रमो- 

त्तरम् । 
सर्व्वाद्श्ोतलो इन्ति शौताङ्गः सत्रिपातकः॥ 

१२॥ 
विदोषच्च सुखं शष्कं निद्रावैकल्यकष्टवाक् । 
निचे तनमतिश्वासो मन्दाग्निकलदहोनता ॥ 
खत्युतुल्यमभिन्यासं सत्निपातञ्च लचयेत् ॥१३॥ 

इति चक्रपाणिदत्तः ॥*॥ 
यंदा यस्य सम्भवः सतस्यसब्रिपातः। सन्नि 

पातविधिरनिमित्तं तदिघाताय । इति कलाप- 
व्याकरणे ४ हत्तौ २ प्रकरणम् ॥ समूहः। 
यथा, 
“श्व मज्योतिःसलिलमसतां सन्रिषातः क्र मेघ 
सन्देशार्थाः क्र पट॒कररैः प्राणिभिः प्रापणौयाः। 
इत्यौक्छ क्वादपरिगणयन् गुद्यकस्त' ययाचे 
कामार्ता डि प्रकतिक्लपणाञ्च तनाचेतनेषु ॥ 

इति मेघदूतम् ॥ 
सम्यकप्रकारेण पतनं सरण ॥ 

सन्निपातज्च रः पुं (सम्यक् निपातो नाशो यस्मात् 
तादृशो ज्वरः ।) व्रिदोषजज्वरः। स तु र्ट 
प्रकारज्चरान्तर्मतज्वरविेषः। भष्टत्वं विहठ- 
खोति । वातिकः पैत्तिकः सेकं ति तयः। 
इन्दजाञ्च व्रयः। बातपैत्तिकः वातसनैखिकः 
पित्तञ्चैभिकश्चेति। संघातनः सत्रिपातिक एक 
“दहयल्केकोल्वणेः घट् स्युहीनमध्यादिके षट् 
समैश्च को विकारास्तं सत्निपातास््रयोदश ॥” 

इति चरकेण च्रयोदश सन्निपाता उक्ताः ॥ 
ते यथा) वातोल्बणः १ पित्तोखणः २ कफो 
क्वणः ३ । वातपित्तोखवणशः ४ वातश्चेमोल्वणः५ 
पित्तञ्चेोखूणः & एवं षट् । भअ्रधिकवातो 
मध्यपित्तो हौनकफः१ भ्रधिकवातो मध्यकफो 
छोनपित्तः २ श्रधिकपित्तो मध्यवातो होन 
कफः ३ अ्रधिकपित्तो मध्यमकफो होनवातः४ 
अधिककफो मध्यवातो होनपित्तः ५ अधिक- 
कफो मध्यपित्तो होनवातश्चेति ६षट् । वुगल्वण 
खकः १। एवं त्रयोदश । अत्र तु चिदोषज- 
त्वेन साम्यात् सान्निपातिक एक एव गणितः। 
्रगन्तुजोऽपि एक एव! श्रत ब्रागन्तुज- 
श्यब्देन अभिघातादयो हेतव उच्यन्ते कुच्र- 
चिदयएधयः काथकारणयोरभेदोपचारात्+ इति 
च्वराधिकारे भावप्रकाशः ॥*॥ भ्रथ सधि 

, निभुग्नं निग॑ते कूरिलेः च । कण्ठः शूकौरिव 

पातज्वराधिकारमाइ । तत्र सत्निपातच्वरस्य 
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विप्रक्ष्टखन्निक््टकारणकथनपूव्विकां सम्पराति- 
माड) 
“चिदोषजनकेव्वौतपित्तस्रेभामगेहगाः । 
बडिनिरस्य कोष्टाग्नि' रसगा ज्वरकारिशः॥* 
पूव्वेरूपमाइ । 
प्राग्र.घाणि विदोषाणां स्य्.स्तिदोषज्वरे 

कृणाम्।” 
सबविपातज्वरस्य सामान्यानि ल्तणान्याह । 
“क्षणे दाइ: चणे गोतमख्ि सन्धिशिरोरुजा । 
सास्ावे कलुषे रक्तं निरभग्ने चापि लोचने ॥ 
सस्वनौ सरुजौ कर्णौ करटः शूकंरिवाठतः । 
तन्द्रा मोहः प्रलापञ्च कासश्वासोऽरुचिभ्च रः। 
परिदग्धा खरस्पर्शा जिद्वा खस्ताङ्गता परा । 
छौवनं रक्तपित्तस्य कफनोम्मिथितस्य च ॥ 
शिरसो लोठनं ठष्णा निद्रानाशो छदि व्यधा। 
स्ख दसूतर पुरोषाणां चिरादशैनमल्पशः ॥ 
शत्वं नातिगाव्राणां प्रततं कण्ठकूजनम् । . 
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाच्च दर्शनम् ॥ 
मूकत्वं सोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च 
चिरात् पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्चराक्लतिः॥ 
लोचने साखरावै साश्ुणो। कलुषेऽखच्छे। 

धान्याग्रं रिवाहतः। जिन्वा परिदग्धा परि 
दग्धव ज्ञायते। ्रधवा `परिदग्धव कष्ण 
दृश्यते । स्रस्ताङ्गता शिथिलगाच्रता। परा 
अतिशयिता । छौवनमित्यादि कफमंयुक्तस्य 
रक्तस्य पित्तस्य च हौवनम् । शिरसो लोठन- 
भितस्ततः शिरश्चालनम्। कथत्वं नातिगात्राशां 
गाव्ाणामतिशयितं काय्यं न व्याधिप्रभवात् । 
प्रततं निरन्तम् । कोठः वरटौदष्टसंस्थान 
कोट इत्यभिधौयते । श्यावः कपिशो वैः । 
मूकलत्वमवचनलमल्यवचनत्वं वा। स्रोतसां 
कणनासादौनाम् ॥*॥ ननु वातादयः पर- 
स्मरविरुचगु णास्तेषां सभ्भूयेककार्य्यारम्भ कलं 
नोपपद्यते पर्खरोपघातात् दहनसलिलयोरिव 
तत् कथं वातपित्तकफा मिलित्वा विकारोत्- 
पादकाः । भत्र समाधानमुक्तं ृद्बलेन । 
“विर्चैरपि न त्वेते गुणेश्नं न्ति परस्मरम् । 
दोषाः सहज सातप्रत्वादिषं घोरमदहोनिव ॥” 
गदाधरस्तु ₹हेत्वन्तरसुक्तवान् । 
“देवादोषखभावादा दोषाणां सान्निपातिके । 
विरुदे गुणेः कञ्चिन्नोपघातः परस्परम् ॥*इति 
ननु भित्रचयप्रकोपकालानां वातपित्तकफानां 
युगपदूलानाभावात् कथं सम्भूय सत्रिपात- 
ज्वरारग्भकत्वमुपपद्यते। उच्यते! तिदोष- 
जनकनिदानबलेन युगपदेषां प्रकोपादिति 
सिदान्लः॥*॥ अथ सामान्यसन्नि पातचवरस्य 
तयोदश विशेषाना् । 
““एकोल्बणस््रयस्ते ख्य द्ल्वशञ्च तथेति षट् । 
तर वरस्वणख भवेदेको विन्नयः सतु सतमः॥ 
प्रहहमध्य होनेस्तु वातपित्तकफं षट् । 
सन्नि पातज्चरस्यं वं स्य व्विंशेषास््योद ग ॥* 

सिषा 

त्र प्रह्वातो मध्यपित्तो डौनक्षफः १ मध्य- 
वातः प्रहद्पित्तो होनकफः २ डोनवातः 
प्रहदपित्तौ मध्यकफः३ प्रहदवातो ₹हौोनपित्नो 
मध्यकफः ४ मध्यवातो होनपित्तः प्रहदकफः५ 
होनवातो मध्यपित्तः प्रहदकफञचति षट् ६ । 
तेषां नामानि क्रमादादइ। 
“विस्फारकशाश्ुकारो कम्यनो वञ्च संज्ञकः । 
भोप्रकारो तथा भक्षुः सप्तमः कूटपाकलः ॥ 
सम्मोहकः पाकलख्च याम्यः क्रकच इत्यपि। 
तदत् कक्कंटकः प्रोक्तस्ततो वेदारिकाभिधः ॥* 
तन्त्रान्तरे विस्फारक इत्यत्र विस्फ्रक इति 
पाठः} बभ्च् श्थाने विभुरिति पाठः । कुजापि 
विह इत्यपि पाठः । भज्ञ रित्यत्र फलगुरिति 

| पाठः। याम्य इत्यत्र संग्राम इति पाठः| 

कङ्कटक इत्य करटक इति पाठः ॥१॥ तत्र 
वातोल्बणस्य लच्तणमा द । 
“वासः कासो भ्रमो मूर्च्छा प्रलापो मोड- 

बेपथः 
पाश्वस्य वेदना जग्भा कषायत्व' मुखस्य च ॥ 
वातोल्बणस्य लिङ्गनि सन्निपातस्य लच्येत् । 
एष विस्फारको नान्ना सत्रिपातः सुदारुणः॥९ 
अध पित्तोल्वणस्य लत्तणमाइ । 
अतिसारो श्वमो मूच्छ सुखपाकस्तयेवे च । 
गात्रे च बिन्दवो रक्ता टादोऽतोव प्रजायते । 
पित्तोलवणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत् 
भिषग्भिः सत्रिपातोऽयमाश्कारौ प्रकौ- 

तितः ॥२।५॥ 
अथ कपोल्बणस्य लच्तणमाइ । 
“जडता गह्रदा वाणो रात्रौ निद्रा भवत्यपि । 
प्रस्तब्ध नयने चैव सुखम धुयमेव च ॥ 
कफोल्ब णस्य लिङ्गानि सत्रिपातस्य लक्तयेत् । 
सुनिभिः सन्निपातोऽयसुक्तः कम्यनसंन्नकः॥” २५ 
श्रथ वातपित्तोल्वणस्य लत्षणमाइ । 
“वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । 
तस्य ज्वरो मदस्तुष्णा सु खशोषप्रमोलकाः । ` 
आआध्रानारुचितन्द्राञख्च कासश्वासभ्नमश्माः। 
सुनिभि्बश्बुनामायं सन्निपात उदातः ॥१६॥५ 
अथ वातन्नं भरोल्वणस्य लक्षणमाह । 
“वातश्च माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति! 
तस्य भोतज्वरो सुच ुत्तष्णा पाश्बनिग्रडः॥ 
शूलमखिद्यमानस्य डिका खासश्च जायते। 
असाध्यः सत्निपातोऽयं शौघ्रकारोति कथ्यते ॥ 
न हि जोवत्यदहोरात्रमनेनाविष्ट विग्रहः ॥*५॥ 
श्रथ पित्तश्चेभोल्वणस्य लच्षण म ह । 
“पित्तञ्च साधिको यस्य सत्निपातः प्रकुष्यति। 
अन्तर्दाहो बहिः भौतं तस्य टष्णा प्रवदते ४ 
तुद्यते दचिणं पाश्वसुरःशो्ंगलग्रह्ाः । 
छोवति शं पित्तञ्च छच्छ्रात् कर्टश्च दूयते ॥ 
विडभेदः श्वासदिका्च वरन्त सप्रमोलकाः। 
ऋषिभिभनज्ञ नामायं सन्निपात उदाहतः ॥*६॥ 
भ्रथ वातपित्तश्चं भोल्वणस्य ल्त णमाइ । 
““सन्बैदोघोल्वणे यस्य सन्निपातः प्रक्ष्यति । 



स्नपा 

ब्थाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लक्षयेत् ॥ 
व्याधिभ्यो दारुणयेषर वज्शस्त्राग्निसनत्निभः । 
लेत्रलोच्छासपरमस्तञ्थाङ्गस्तव्धलो चनः ॥ 
विरात्रोपरमे तस्य जन्तोहरति जो वितम् । 
लदवश्छन्तु तं दष्टा मृटो ष्याहइरते जनः ॥ 
धतिलो राक्षमन्य नमबेनलायां चरन्ति यै। 
श्रम्बय ब्रवत केचित् यत्तिण्या ब्रह्मरात्तसेः॥ | 
पिगाचेगद्यकथं व तथान्य शस्तं इतम् । 

कुनलदेवाच्नाहोनं धपिलं कुलदेवतः ॥ | 

नक्षव्रपोडामपरे गरकम्यति चापरे) 

सन्निपातमिमं प्राहुभिषजः कूटपाकलम् ॥"*७॥ 
अथ प्रदमध्यहोनवातादिजनितसन्निपातज्व- 
राणां लद्धणान्याह । 
“"प्रहइमध्यङोनेस्तु वा तपित्तकफंय यः । 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ 
प्रलापायासमम्प्ोहकम्पस् च्छरतिभ्च माः । 
एकपक्षाभिघातख तच्राप्येतदिशेषतः । 
यष मम्प्ोडहको नाना सत्रिपातः सुदारुणः ॥” 
रोगास्त एवोक्ता उक्ता एव ते रोगाः व्यधा- 
पश्चनिद्रानायविष्ट्भादयो वातजा: । दाद- 

दष्णोष्णता खं दादयः पित्तजा; । मौरवाग्नि 
मान्योत्कासिका मुखप्रसेकादयः कफजाः | 
लब्रापि प्रलापादयः पक्ताघातान्ता दिशेषाद्- । 
भवन्ति ॥*॥ ननु वातः प्रहद्ः खन् ज्वरं 
करिष्यति पित्तन्तु मध्य सममिति यावत् तत् 
कथं चवर करिष्यति । यत राद) 
^धातवम्तन्ला दोषा नाशयन्त्समास्तनुम् । 
समाः सुखाय विज्ञ या बलायोपचराय च ॥* 

इति। 
उच्यते ) अव्र पित्तं मधष्यमपि अ्रप्रक्षतमेव यतो- 
इप्रकलयो्वातच् अणोरपेच्या मध्य तेन मध्य 
मध्यङ् पितमिलर्थः॥५॥ ननु कफः लोणः स कथं 
ज्वर करिष्यति होनगशरक्षिकत्वात्। उच्यते । 
दोषाः चोग्ण अपि व्याघोन् कुब्बन्त्यं व । यत 
अद्! । 

““वातत्तधेऽन्पचष्टत्व' मन्दवाकात्व' विसंज्ञता) 
पित्तत्येऽधिकच्चं मा वह्किर्मन्द : प्रभाक्तयः॥ 
शिथिलाः सन्धयो मूच्छ रौच्य दाहा कफः 

त्यः ॥* 
इत्याशङग सिडान्तश्चापरव्रापि॥ ८॥५॥ 
“सध्यप्रहदद्ोनेस्तु वातपित्तकफंच यः। 
नेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ 
मोइप्रलपम् चछ: स्य्यन्यास्तस्भः शिरो ग्रहः॥ 
कास श्वासो भ्रमस्तन्द्रा सं्नानाशो ददिग्रडः। 
खेभ्यो रक्तं विषजति तन्द्रा स्यात् स्तब्धने्रता। 
तलवाप्यं ते विशेषा; स्यम त्यरर्न्वाक् र 
भिषम्भिः सन्निपाताऽयं कथितः पाकला- 

भिधः॥९॥ 
डोनप्रठदम््यंस्तु वातपित्तकफेख यः। 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ 
इदयं दह्यते चास्य यजलतनोडान््फपफसाः 
प्रचन्त {त्वघम् इाधः पूयगोखितनिममः 

२४६ 
सच्चिपा 

शोणेदन्तश्च सत्युखच तत्राप्ये तदिशेषतः। 
, भिषग्भिः सत्रिपातोऽयं याम्यनामा प्रकी. 

स्तितः ॥ १० ॥५॥ 
अय प्रहदवातमध्यपित्तहोनकस्य सन्निपातस्य 
लक्षणमाह । 
“प्रहदमध्यहोमेस्तु वातपित्तकफेय यः । 
नन् रोगास्त एवोक्ता यथादोषाबलाश्याः ॥ 

प्रलापायाससंमोडकम्पम् च्छीरतिभ्वमाः । 
। मन्धास्तन्बेन सत्युखच तत्राप्ये तदशेषतः । 
¦ उक्तः क्रकचनामायं सन्निपातो भिष- 

म्बरे; ॥१९ ॥*॥ 
मन्यरोनप्रहैस्तु वातपित्तकफश्च यः । 
तेन रोगास्तव्रैवोक्ता यथादोषवलाश्चयाः ॥ 
श्रन्ताहो विशेषोऽच न च वक्तं स शक्वते । 
रक्षमालक्क्रेनेव लच्यते मुखमर्डलम् ॥ 

। यन्न नाकषिंतः रेष्मा हइदयानत्र प्रसिच्यते । 
इपुणिवाहतं पाशं तुद्न्त खन्यते हदि ॥ 
प्रमोलकण्वासहिक्का व्दतेतु दिनं दिनम्। 
जिद्धा दग्धा खरस्य गलः शूकौरिवाघ्ठतः 
विसगं नाभिजानाति कूजैच्चापि कपोतवत् । 
अतोवश्रं मणा पुणः शुष्कवक्तोष्ठतालुकः ॥ 
तन्द्रानिद्रातियोगात्तो इतवाण्ण्ितद्युतिः। 
न चातिलभते म्लानिं विपरोतानि चेच्छति ॥ 
आयम्यते च बहशो रङ्गं छोवति चाल्यशः । 
एष कक्टको नाना सत्रिपातः सुदा- 

रणः ॥१२ ॥*॥ 
हदोनमध्यप्रहदस्तु वातपित्तकफेश्च यः । 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषवबलाखयाः ॥ 
अल्प शूलं कटोतोदो मध्यो दाहो रुजा श्रमः 
शशं क्तमः शिरो वक्तमन्या ददयवाग्रजः॥ 
प्रमोलकः श्वासदहिकाकागशजादाविसंन्नताः। 
प्रथमोत्पन्नरमेतन्तु साधयन्ति कदाचन् ॥ 
एतस्मिन् सब्रिहत्ते तु कर्णमूले सुदारुणा । 
पिडका जायते जन्तोयंया कछच्छरं ण जोवति॥ 
खवेदारिकसंन्नोऽयं सत्रिपातः सुदारुणः 
विदाच्रोपरमे तस्य ॥*१३२॥ 

। अथ तन्त्रान्तरे ! वातोल्वणादौनां स्निपात- 
ज्वरविशेषाणां चयोदशानां भोताङ्गादोनि 
तयोदश नामान्तराणि लक्षणान्तराणि चाड। 

“शोताङ्गस्िमलो इवज्वरगखे तन्द्रो प्रलापो ततो 
रक्गष्टोवयिता च तत्र गणितः सम्धम्ननेव्रस्तथा 
साभिन्याचकंजिद् कञ्च कथितः प्राक्सन्धिमो- 

ऽधान्तको 
सगदाः सवचित्तविभ्चम इह दौ कणं कण्ट- 

ग्रहौ ॥* 
तन्द्रो तन्द्रिकः । प्रलापो प्रलापकः) रक्गष्ठो व- 
चिता रक्षो वो । सन्धुग्नन वा भुग्ननव्रः। अभि 
न्याखकः अ्रभिन्यासः। कणकरठग्रहो कण ग्रह 
ककः! कणठ ग्रहः करटकुःल कः ॥*%॥ 

। अथ तेषां प्रल्येकलच्षणानि । 
"हिमशिशिरथरोरः सन्निपातज्वरौ यः 

सच्चिपा 

| क्रमवदइकफतान्तराहवम्यङ्गपौडा- 
सखरविक्कतिभिरात्तैः गोतगावः स उक्तः ॥१॥ 
तन्द्रातोव ततस्तुषातिखरणं श्लासोऽधिकः 

कासरुक् 
सन्तप्रातिततुर्गले खयथना साच्च कण्डः कफः। 
सुश्यामा रसना क्तम: खवणयोमपीदयच्च दाइ- 

स्तथा 
यत्र स्यात् स हि तन्द्रिको निगदितो दोष- 

चयोलयो ज्वरः ॥२॥ 
यत्र ज्वरे निखिलदोषनितान्तदोष- 
जाते प्रलापवबहला सहसोलििताञ्च। 
कम्पव्यथापतनदाइविसंन्नताः स्य- 

रात्रा प्रलापक इति प्रथितः पृथिव्याम् ॥३॥ 
निष्ठोवो रुधिरस्य रक्तसटगं क्ष्णं तनौ भरूडलं 

लोहित्यं नयने ठषारुचिवमि खासातिसारभ्वमाः 
आध्मानञ्च विसंज्ञता च तपनं हिक्ताङ्गपौड़ा शशं 
रक्तष्टोविनि स त्रिपातजनिते लिङः ज्वरे 

जायतं ॥४॥ 

शशं नयनरक्तताश्वसनकासतन्द्राभ्चमाः 
प्रलापमदवेपथखवणदहानिमोदहास्तथा । 
श्रदो निखिलदोषजे भवति यत्र लिङ्गः ज्वरे 
पुरातनवचिकित्सकः स इड भुग्ननवत्रो 

मतः ॥५॥ 
दोपास्तोत्रतरा भवन्ति बलिनः सर्व्वेऽपि यत्र 

ज्वरे 
मोडोऽतोव विचेष्टता विकलता शखासो भशं 

मूकता। 
दाइशिकणमाननञ्च दहनो मन्दो बलस्य 

चयः 
सोऽभिन्यास इति प्रकोर्तित इड प्राज्ञं 

भिषग भिः पुरा ॥६४ 
विदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जिद्धा शं 
इता कटिनक्रण्टकस्तदनु सकता मूटृता । 
सुतिक्ततिबलक्तो खसनकाससन्तप्तय 
पुरातनभिषग वरा स्तमि ह जिद्ठ कं चक्तते ॥2॥ 
व्यथातिशयिता भवेच्छययुसंयुता सन्धिषु 
प्रभरतकफतः मुखे विगतनिद्रना कासस्क। 
समस्तमिति कोत्तितं भवति लच्छ यत्र ज्वरे 
विदोषजनिते बुधः स हि निगद्यते सन्धिगः॥८॥ 
यस्मिन् लत्तणमतदस्ति सकलेरदषिरुद)ते ज्वर- 
ऽजख मू विधुननं सकसनं सव्बाङ्पोड़ाधिका। 
दिक्षाश्वाससखदाडमोहसदिता दंडहेऽतिसन्तप्तता 
वेकल्यञ्च ठथावचांसि मुनिभिः सङ्खोर्नितः 

सोऽन्तकः ॥८॥ 
दाहोऽधिको भवति यत्र दषा च तीव्रा 
श्वासप्रलापविरुचिभ्चममोडइपोडाः। 
मन्धा इनुव्यथनकण्डरुजा रमा 
रुग दादहमंन्न उदितस्िभवो ज्वरोऽयम् ॥१०॥ 
गायति त्यति इसति प्रलपति विक्लतं निरौ 

चते सुद्चेत्। 
दाडइव्यधाभयात्तो दोपत्रयचित्तदिभ्यमो ज्वर- 

। खसनकसनदहिक्रामोहकम्पप्रलापै; । वान् ॥११॥ 

॥ 

ह~ ~ / 



सत्रिषा 
निःओेषदोषजनितज्वरगेषजस्ा 
स्यात् कणंमूलविषये श्वयथुरषयं था | । 
कण्ठग्रहो वधिरताश्वसनप्रलाप- 
प्रलदमोहददहनानि च कणं काख्ये ॥ १२ ॥ 
कण्ठः शूकयतावरुचवदति खासःप्रलापो 
दाहो देदरुजा ठषापि च इतुस्तम्भः शिरो 

$त्तिस्तथा } 
मोहो वेपधना सेति सकलं लिङ्गं ति दोषज्चरे 
यत्र स्यात् स हि कण्टकुज उदितः प्राज्न 

चिकित्सावुषेः॥१३॥*॥ 
सन्धिगस्तेषु साध्यः स्टात्तन्द्रिकथित्तविभ्चमः।` 
कणको जिद्ठकः कण्ठकः पञ्चापि कटकाः ॥ 
सग दादस््रतिकष्टेन सं साध्यस्तेषु भाषितः । 
रक्ष्ठोवो सुग्नने्ः शौोतगाव्रः प्रलापकः । 
अभिन्यासोऽन्तकथेते षडसाध्याः प्रकौ- 

त्तिताः ॥*१*॥ 
भरय तन्त्रान्तरे । वातोखव णादौनां सन्निपात- 
ज्वरविगेषाणां त्रयोदशानां कुश्मोपाकादौनि 
योदश नामान्तराणि लचखान्तराणि चाह । 

कुम्भीपाकः प्रोणनावः प्रलापौ 
छन्तरदाहो दर्डपातोऽन्तकशच । 
एणोदादश्चाध हारिद्रसंन्नो 
मेदा एते सन्निपातज्वरस्य ॥ 

अजघोषभूतदासौ यन्त्रापौडख संन्यासः । 
संशोष्ौ च विशेषास्तस्यैवोक्तास्रयोदश च ॥* 
अधैषां लक्षणानि । 
पलक + 

सार्सि। 
विलुठन् मस्तकमभितः कुश्नौपाकेन पीडितं 

विद्यात् ॥ 
उत्च्तिष्य यः खमङ्गं च्तिपत्यधस्ताव्रितान्त- 

मुच्छसिति । 
विचित्रकष्टं विजानौयात् 
कम्पो दवथुवंमौ व्यथा 

प्रलापिज्ञुष्टस्य जायि 
लिङ्गम् ॥ 

अन्ती हः चैत्यं बहि यस्था विशेषतः श्वास 
शअङ्गमिव दग्धकल्य' सोऽन्तर्ाहाहितः कथितः ॥ 
नकं दिवा न निद्राशुपेति च्ह्ञाति मरू 

ब्रभसः। 
उल्ाय दण्डपाते श्चमातुरः सर्वतो श्मति ॥ 
नभसो द्धाति भाकाथात् किच्चिद््रहोतुं 
करौ प्रखारयति इत्यथ; ¦ 
“सं पूते शरौरं ्रन्धिभिरभितस्वथोदरं मरुता 

 श्वासातुरस्य सततं विचेतनस्यान्त कान्तस्य ॥ 
` परिधावतोव गात्रे रक्पातरं भुजगपतमः 

इरिशगखः। 
बेपधुमतः सदा इस्येणोदा इज्वरात्तं स्य ॥” 
सक्पातरे पौड़ाभाजने । गात्रस्य विरेषणमेतत् 

` “वस्यातिपौतमङ्गनयने सतर।मलं ततोऽप्य- 

तं प्रोणुनाव 
सलं दभ्वमाङ्ग 
गातरच्च गुव्बतीदं 

धिकम्। | तथान्यत्र प्रथमं वायो; प्रतिक्रिया परोक्ता । 
 इाहोऽतिभोतता बहिरस्य स हारिद्रको श्तेयः॥ 

दददे 

२8७ 
संच्चिपा 

छगलकश रौरगन्धः स्कन्धख्जावानिरदगलः 

अजघोषसन्निपातादातास्बात्तः पुमान् भवति 
शब्दादोनधिगच्छति न स्रान्विषयान् यदौ 

द्दिय्रामः। 
इसति प्रलपति परुषं स न्नेयो भूतदहाघात्त"; ॥ 
येन सुडज्वरवेगाद्यन्त्ेशेवावपोद्यते गारम् । 
रक्त पौतच्च वमेत् यन्त्रापौडः स विन्नयः॥ 
अतिसरति वमति कूजति गाव्राण्यभितञिरं 

नरः चिपति। 
घ न्धाससत्निपाते प्रलपति भुग्नादिमण्डलो 

भवति ॥ 
भेचकवपुरतिभेचकषलो चनयुगलोऽबलो मलोत्- 

सर्गात् त्। 

संशोषिणि सितपिडकामण्डलयुक्तो ५५ 
नारायण एव भिषगमेषजमेतेषु जाङृवौनोरम्। 
नैरुज्यहेतुरेको नित्यं खल्युच्ञयोऽध्ये यः ॥*५॥ 

शोधः संजायते तेन कञ्चिदेव प्रमुच्यते ॥ 
सुदारुणः मारकलात् यतस्तेन शोधेन कथि 
देव प्रसुच्यते । कोऽपि जोवितं त्यजति इत्यथैः 
“सन्निपातज्वरान् कष्टानसाध्यानपरे जगुः। 
दोषै विवे न्ेऽग्नौ सव्वं सम्पूणंलक्षणः । 
सत्निपातज्वरोऽसाध्यः कष्ट साध्यस्ततोऽन्यथा॥* 
दोषै पित्तक्षफे । विवच्चं अपक्षो सव्वैसम्पृणं 
लक्षणः सर्व्वाणि दादशौतादौनि सम्प णनि 
अन्यूनानि प्रौद़ानौति यावत् लक्षणानि यस्व 

। ततोऽन्यथा दोषे पक्ष अग्नौ दौ खस्य 
लच्णकः कष्टसाध्य इत्यथै; ॥ * ॥ # ॥ 
श्रध सामान्यसन्निपातज्चरस्य चिकित्सा) 
“सननिपाताणंवे मग्न योऽभ्युदरति मानवम् । 
कस्तेन न छतो धमी; काञ्च पूजां न सोऽहति। 
खत्यना सडह योद्व्य' सन्निपातं चिकिव्षता । 
यच्च तत्र भवेन्नेता ख जेतामयसङ्ले॥ 
खेसनिग्रहमेवादी कुर्य्याद्याधौ त्रिदोषजे । 
निरस्तं ञ्च अणि छस्य सोत; खहाटितैषु च । 
लाघवं जायते सद्यस्तष्णा चेवोपशाम्यति ॥** 
भेडोऽप्याइ । 
“सन्निपातज्वरे पूर्वं कुर््यादामककफापहम्। 
पञ्चात् छं अणि सं च्ोणे यमयेत् पित्तमारुतौ!" 

इति ॥ * ॥ 
ननु तन्त्रान्तरै प्रथमं पित्तस्य प्रतिक्रिया प्रक्षा 
यथा 

“म्रयेत् पित्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु । 
दुं वारतरं तदि ज्वरार्तेषु विशेषतः ॥*इति 
अन्यव्रापि। 
"समवाये चिदोधारां पूर्वै पित्तसुपाचरेत् । 
ज्वरे चेवातिसारे च सव्व व्रान्यत द २ 

इति ॥ 

यथा; 

सच्चिषा 

वातस्यानुजयेत् पित्तं पित्तस्यालुजयेत् कफम्” 
॥.# ॥ 

तत्र व्यवस्थामाह तन्त्रान्तरे । 
“ज्वरे त्रिदोषजे सामे रमयेत् प्रथमं कफम् । 
जोधत्यामे जयेत् पित्त निरामे त्वनिलं जयेत्॥ 
इति । प्रथममिति ख्थानत्रयेऽपि सम्बध्यते । 
अन्यं त्विति समादधते । 
“त्रयाणां वा जयेत् पू तं यः स्याद्लवत्तरः ।” 

इति। 
तथा च। 
“संगे यो गरौयान् स्यादुपक्रम्यः स वै भवेत् 
शेषदोषाविरोधेन सन्निपाते तयेव च ॥*इति ॥ 
संसर्गे दोषडयसं सगे । गरौयान् बलवत्त्वरः । 
“अंशांशं यत्र दोषाणां विवेक्तुं नेव शक्त यात् ॥ 
क्रियां साधारणीं तत्र विदधौत चिकित्सकः ॥ 
लङ्घनं वालुकाख्वे दो नस्यं निष्ठौवनं तथा । 
भवलेषोऽ्नसचैव प्राक् प्रयोज्यं तिदोषजे ॥* 
ज्वर इति शेषः ॥ * ॥ ननु ¦ 
“क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत् 
पृव्व स्यां शान्तवेगायां न क्रियासङ्रो हितः ॥* 
इति वचनेन क्रियासङ्करस्य निषिदत्वात् कथ 
मव नस्यनिष्ठौवनावलेहान्ञनानि युगपदिधौ- 
यन्ते इत्वाशह्ायामादइ । 
““क्रियाभिस्तुल्यरूपाभिः क्रिया साङ्यमिष्यते । 
भिब्ररूपतयैतास्तु नहि कुव्वेन्ति दूषणम् ॥१५॥ 
तत्र लङ्नस्य अवधिमादइ । 

“विरात पञ्चरात्रं वा दथरात्रमथापि वा। 
लङ्धनं सन्निपातेषु कुर््यादारोग्यदशनात् #” 
लङ्घने तिरात्रादिविकल्य उल्वणवातादपेच्तयर 
दोषाणां शौघ्रमध्यमन्दथक्तिकत्वात् व्याधिख- 
भावाच्च । भारोग्यदशनात् इति यावदरोगता- 
दशनं स्यात्तावदा लङ्धनं कुर्व्यात् ! एतेन 
विराच्राद्यवेरनियतत्व' सूचितम्। भरतएव 
शुश्युतः प्राह । | 
“सप्तमे दिवस प्राप्ते दशमे हादयेऽपि वा) 
घुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं यान्ति इन्ति वा ॥” 
घोरतर इति घोरः खभावादेव तदा घोरतरो 
भूत्व ति ॥ *॥ इननप्रशमनयोः कारणमा इ । 
“पित्तकफानिलददगा दथदिवसद्ादथादइ- 

सपाहात् । 
इन्ति विमुचचत्यथवा व्रिदोषजो घातुमलपा- 

कात् ॥ 
विदोषजो ज्वर इति शेषः । घातुमलपाकात् 
घातुपाकाइन्ति मलपाकादिसुश्चते 

पाके प्राक्तनकमी व हेतुः} तवर यदि 
जोवनसंवर्द कं कर्म्मास्ति तदा दलपाकोऽन्यथा 
धातुणकः। स च रसादिशक्रान्तधादूनां पाड 
बोदव्यः ॥५॥ तत्र धातुषाकस्य ल्तणशम।इ । 
“निद्रानाभो छदि स्तश्नो विष्टस्भो ५.२ 

र्चो। 
अरतिर्गलद्धानिश्च धातूनां पाकलक्षणम् ॥* 
विष्ट उदरस्य । नौरवं गात्राणाम् । अन्यच्च) 



सतिपा 

“संवाध्यमानो इदि नाभिदेशे 
गाज्ेषु वा पाकरुजायुतेषु) 
पोड़ाज्वरार्ताऽलिभिख गच्छेत् 
स धातुपाकौ कथितो भिषग्भिः ॥" 

२प्ररद्ध। 
"नाभेरू हृदोऽधस्तात् पोद्यते व्यधया यदि 

धेःतौः पाकं विजानोयादन्यथा तु मलस्य च” 
मलपाकलक्तणमाइ । 
“दोषप्रक्षतिवैकज्ञत्य' लघुता ज्वरदेहयोः । 
इन्द्रियाणाञच् वैमल्यं मलानां पाकलक्षणम् ॥” 
दोषप्रछतिवेज्लल्यं दोषा वातादयस्तेषां प्रकति 
वेपथुदाइमौरवादिकरणं तस्य वैेक्त्व ॒वेष- 
रत्वम्! वेमल्यं मलरादित्यम्, मलानां 
दोषाणाम् ¦ अन्यच्च, 
^ शदो न्द्रियपञ्चकस्य पटुता वङ्केखच यत्र क्रमात् 
टव्णादिप्रणमो ज्वरस्य ख्द्ता तं दोषपाकं 

वदेत् । 

व्रभ्योरतिवैदनातिसरणं तोव्रौ ज्वरस्तुरमद 
श्ट साधिक्छमर)चको रतिरिति स्याद्ातु- 

याकाञ्लतिः ॥**॥ 
अमस्याधिक्येन सषमदिवखाद्यवध्यतिक्रमे पर 
मावधिमाद) हारोतः। 
“सप्तमौ दिगुणा यावब्रवम्येकादभो । 
रषा विदोषमर्व्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥* 
नवम्येकादगो चागमनदिवसं सं विडाय बोहव्या 
लेनागमनदिवसं नोता दशमो दादभो च अच 
रातिरित्यध्याङ्कियते। 
“सन्निपातज्वरौ पूवं सम्यग्लङ्नम! चरेत् । 
तं शोतं पिबैदभ्भः समये मेषजं भवेत् ॥ 
सन्निपातेन दष्यन्तं पाश्वंरक् तालुभो पितम् । 
६: पायचेच्नलं शोतं स खल्युनेरवि ग्रहः ॥” 
तं ्रकथितम्। खतं तु शोतं विहितमेव 
इति लङ्कनम् ॥*॥ अथ वालुकाख्ं दः । 
“उातच्चं क्षते स्र दात् कारयद्र,चनिन्पितात् 
ल्िग्धः खेदो निषिहोऽव्र विनाके 
खपंरशष्टपटख्ितकाच्जिकसं सि्रवालुकाखे दः 
मयति बातकफामयमस्तकशूलाङ्गभङ्गादोन्॥ 
शरोतक्षाम द्रवं क्त्वा नौत्वा पावकमयम् । 
त्वा वातकफस्तम्भ सं दो ज्वरम्रपोहति ॥” 

दति वालुका दः ॥*॥ 
अध नस्यम् । 
` सैन्धवं श्वं तमरिचं सपाः कुष्ठमेव च । 
वस्तमूज्ेण संपिष्टं नस्यं तन्द्रानिवारणम् ॥* 
श्वं तमरिचं शिग्र, बोजम् । सेन्धवादिनस्यम् ॥ 
"मधकसारसिन्धूत्यवचोषणकणाः समाः । 
शर्ण पिद्टाग्भसा नस्य ददात् संन्नाप्रबोध- 

नम् ॥" 
इति मधूकसारांदिनस्यम् ॥ 

“" मातुनुङ्गाद्रकरसं कोष्ण चिलवर।ज्ितम् । 
अन्यदा खिइविदहितं नस्य तौच्छं प्रयोजयेत् ॥ 
लेन प्रभिद्यते ख आ प्रभित्रख प्रसिव्यते। 
गिरोष्दयक ण्ठा स्यप भ्व ₹क् चोपशाम्यति ॥ 

४८ 
सच्निपा 

मोदामयेन मुग्ध" बोधयितुं यादृशः शक्तः । 
कल्पतङनामधेयो रसो न तादक् परं 

किञ्चित् ॥” 
इति नस्यम् ॥*॥ 

अथ निष्टौवनम् । 
““जिद्वातालुगलक्तोम सरुत्पित्तेन चोच्छरितः। 
तदा स चारयेच्छोषं जिह्वायाः खरतां तथा ॥ 
स्फ टनच्च तदा जिद्वां लेपये्मघुपिष्टया । 
द्रया साज्यपातेन जिह्वा स्यात् सरसा 

ख्दुः॥ 
अदर कस्य रसोपेतं सेन्धवं कटुकतयम् ¦ 
श्राकर्ठादारयेदास्यं निशोवेच पुनः पुनः ॥ 
तेनास्य छृदयक्तोममन्यापाश्व शिरोगलात्। 
मोलोऽप्याकलष्यते श्चं ष्मा लाघवं चास्य जायते), 
परवन्व॑मेदो ज्वरो मूच्छ निद्रा्वासगलामयाः | 
मुख्वाचिगौरवं जाद्यमुत्क्तं शश्ोपशाम्यति ॥ 
सकछलत् दिख्ि्तुः कु्व्याद.ा दोषबलाबलम् । 
एतद्दि परमं प्राहर्भेषजं खन्निपातिनाम् ॥* 

इति कवलग्रहः ॥ #॥ 
अथावलेहः। 
“कट्फलं पौष्करं खङ्गो व्योषं यास कारवो 
च्च्णवचुर्णी्षतं चैतत् धुना सह लेहयेत् ॥ 
एषावलेहिका इन्ति सन्निपातं सुदार्णम् । 
डिङ्कां खासच्च कासञ्च कण्ठरोगञ्च नाशयेत् । 
एतद्योज्यं कफोद्रं के चुणंमाद्रं कज रसेः ॥* 
तन्त्रान्तरे च उक्तम् ) 
“अष्टाङ्गं मधुना लिद्यादाद्रं कस्य रसेन वा । 
संमोदं दारुणं ध, 

॥ 
“सर्वेषु सन्निपातेषु न च्तौद्रमवचारयेत् । 
भोतोपचारि चौद्र स्याच्छोतश्चात विरुध्यते ॥ 
अयमभिप्रायः! सन्निपातज्वरेषु क्ल अनिग्र- 
र्थ सव्वदा खेदो दित उक्तः। भव्राग्नि- 
सम्बन्धारे इस्योष्णता तिष्ठ देव । उष्ण न मधुना 
विरोधः । उक्तञ्च सुख्ुतेन । 
“'उग्णं विशुध्यते सवं विषान्वयतया मधु । 
उष्णात्तमुष्णं रुष्णञ्च तत्निहन्ति यथा तिन ॥” 

इति ॥ 
ओोतोपचारि च्ौद्रमिति । भौतेनोपचारोऽस्या- 
स्तौति शोतोपचारि। भशौतञ्चाव्र सब्रिपातै 
विरष्यते। भयमवलेहः प्रायेणोईजवुजरोग- 
इरत्वात् सायमुपयुज्यते । यत उक्त चरकेण । 
“जडं जवर.गदन्नो या सा सायमवलेडिका ) 
अधोरोगदरौ या खा भोजनात् प्राक् प्रयु- 

च्यते ॥” 
पौष्करं पुष्करमूलं तदलाभे कुष्ट देयम् । 
शृङ्गो कक टश्ङ्गो । व्योषं श्ठोपिष्यलोमरि- 
चानि। यासो यवासः। कैचिद्यासखयाने 
यवानीं ̀  प्रकिपन्ति । कारवौ मगरेला इति 
लोके अष्टाङ्गावलेडिका॥ ^*॥ 
“खिन्रमामलकं पिद्धा द्रा्चया सइ मेलयेत् । 
विश्वमेषजसंयुक्त मधुना सड लेइयेत् । 

सच्रिषा 
तेनाश शाम्यति श्वासः कासो मूच्छारुचिः 

स्तवा ॥* 
इत्यवलेडः ॥ * ॥ 

अथ जनम् । 
““शिरोषबोजगोमूचक्तष्णाम रि च सेन्धवैः । 
अशनं स्यात् प्रबोधाय सररोनशिलावचैः ५५ 

दति शिरौषबोलजाद्यच्ञनम् ॥ * ॥ 
“श्रयोरजः श्व तलोधुमच्जननं मरिचं तथा ¦ 
गोपिन्तन समायुक्त तन्द्रासाश्रनसुत्तमम् ॥* 
गो पित्तं गोरोचना । लौडचुणा दयष््नम् ॥५४ 
““पच्ञनं सम्यगारन्य मधुसिन्धुशिलोघसेः । 
प्रमोषद्रोहि भवति भाषितं भिषजां वरैः ५" ` 
चिल्ला मनःथिलला, उषणं मरिचम्) इत्य- 
चनम् ॥ *॥ अध क्तायः। 
“खतं विषश्च मरिचं तुखकं नवसादरम् । 
चुतं खरसेनीद्यं धत्तं पवरसोनयोः ॥ 
सच्रिपातक्तते मोहे मूड लिम्पेत् पदोपरि । 
श्रखिव्यथःसखनेनेव लेपं कुर्यात् पदोपरि ॥” 
पदं पोद् इति लोकै । 
“विल्वश्योनाकगम्भारोपाटलागणिकारिकाः । 
पाचनं वातकफद्त् पञ्चसूलमिदं महत् ॥ 
शालपर्णो एश्चिपर्णो छतो कण्टकारिका । 
गोज्ुरो वातपित्तन्न कनोयः पञ्चमूलकम् ॥ 
उभयं दशमूलं तत् पिष्यलोचुरसंयुतम्। 
सन्निपातज्वरं हन्ति छत्कयट ग्रइन शनम् ॥ 
तन्द्रावातकफातङ्कग्लासपार्गबात्ति कासनुत् । 
सडहान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाखि यानि 

च। 
तेषान्तु वल्कलं ग्रा्य' ङसरमूलानि छत्स्शः॥" 
अव्र विस्वादौनां पञ्चानां मूलस्य दख्कलं 
ग्राद्यम् । दशमूलक्ताथः ॥ # ॥ 
“द शस्रूलोकषायस्तु ख पौष्करकषणान्वितः । 
सब्धिपातज्वरे देयः !सकाससमन्विते #॥* 

। इति इादशाङ्गक्षाथः ॥ * ॥ 
“चिरज्चरे वातकफोखणे वा 
विदोषजे वा दशद्बूलमिश्रः। 
किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः 
शहाथिने वा विहता विमि: ॥ 

किराततिज्ञादिर्यथा,- 
किराततिक्षकी सुस्त गुड. चो विष्वमेषजम्। 
किरातादिगणो ह्येष चातुर्भद्रकमित्यपि ४" 
र ४ ङ्क्राथः॥* ५ 

शट खङ्गो पौष्करं सदुरालभम् । 
भागीं कुटजबोजच्च पटोलं कटुरोडिसौ ५॥ 
श्रष्टादशाङ्ग इत्येष सत्रिपातच्वरापडः। 
कासद्रदुग्रहपार्ग्बात्ति ्वासहिक्रावमोडरः ॥* 

इत्यष्टादशाङ्काथः ॥*॥ 
“भूनिम्बदारुद मूलम इौषधाब्द्- 
तिक न्द्रदोजधनिकेभकणाकषायः । 
तन्द्रा प्रलापकसनारुचि दाहइमोह- 
श्वासत्रि दोषजनितज्वरनाशनः स्यात् ॥"” 

इति दितीयोऽष्टादगाङ्गक।!षः ॥ 



सिषा 

एतस्यैव गुण उक्तो वङ्गसेनेन । 
अशादशाङ्कमित्येष ल्युकत्ये ज्वरं जयेत् ॥ 

इति ॥१॥ 
अथ सत्रिपातजञ्वरे रसाः। 
“विषं चिकटुकं गन्धं र्णं मृतशखवकम् । 
धस्त रस्य च बोजानि हिङ्गलं नवमं ख तम् ॥ 
एतानि समभागानि दिनैकं विजय)दरवेः। 
महयेश्चणकाकारा कत्तव्या वरिकाथसा॥ 
भक्षणोया तु पातब्यो रविूलकषायकः । 
ख्तसंजोवनो नारा सत्रिपातच्चरान्तकत् ॥ 

इति खतसुश्नौवनो वटिका ॥*॥ 
सन्निपातज्वरे रसप्रदोपे । 
शसूतसम गन्ध सूतांशं सृततोश्जकम् । 

विभिस्तुल्येगवां सौरे मायेदातपे खरे ॥ 
मद्यैदिनमेञन्तु निग्ण्डोगिग्रजद्रवेः। 
विधाय गोलं तं गोलमन्धमूषागतं पचेत् ॥ 
व्रियामान् वालुकायन्ते ततः खल्ञे विचरं येत् । 
श्र्टमांशं विषं तत्र ्तिपेत्तेनापि महंयेत् ॥ 
बरिनेव्राख्यो रसो देष क्न यो गुज्ञादयोख्ितः। 
पञ्चकोलकधायेण कछागोदुग्धन वा सह ॥ 
दसेनानेन भुक्तेन सन्निपातज्चरो महान् । 
संचयं व्रजति चिप्र कत्तव्यो नाव संशयः ॥ 

इति ब्रिनैत्रो रसः ॥*५॥ 
सत्रिपातज्वरे रसप्रदोपे। 
भश षोड़शनिष्कं स्याद्ारख्योपलसग्धवम्। 

मरिचं निष्कमातरञ्च विषं निष्कं विचणयेत् ॥ 
रलो भ्र रो नारा सत्निपातच्वरान्तकत् । 

। सव्वमेतत् समं चशे कारवेज्ञोर सेदिंनम् ॥ एकगुच्नामितो भच्छ भ्राद्रकस्य द्रवेण हि॥ 
इति भस्म श्वरो रसः॥*॥ 

सत्रिपातज्चरे रसेन्द्रचिन्तामणौ। 
“हरौ कर्षौ सूतकादृग्राह्नौ गन्धकादौ तदैव च। 
यन्नतस्तभयं मद्यं दिनं इंसपदौरसैः ॥ 
कल्कस्य वटिकां क्त्वा नि;चेत् काचभाजने । ¦ 
वकर्चेकमद्तं तच धिष्वा वक्तं निरोधयेत् ॥ 
कुपिकायाः परौ भागौ वालुकाभिच पूरयेत् । 
खाद यावददहोरावं तावत्तत्र पचेद्रसम् ॥ 
दौपमात्रोऽनलो देयः साङ्गशोतं तमुरेत् । 
तोलादमखतं तव चिपेत्तावत्तथोषणम् ॥ 
भक्तितो रक्तिकामाव्रो रससत्वग्निकुमारकः । 
सत्रिपातज्वरं इन्यादातं मन्दाग्नितामपि ॥ 
शूलं संग्रहो गुर चयं पारडगदं तथा । 
श्लासकासादिकान् सर्व्वान् गदानेष विना 

शयेत् ॥ 
इति भरग्निकुमारो रख: ॥*॥ 

सत्रिपातज्वरादिषु रसेन्द्रचिन्तामसौ । 
गन्धेशरङ्कम रिचं विषं धत्तरजेदरवेः। 

दिनसंमहिंतं शष्कं पद्वन्तो रसो भवेत् ॥ 
अद्र कस्य द्रवेणेष दातव्यो रक्तिकामतः। 

 सत्रिप्रातज्वरं घोरं नाग्येब्राव्र सं्यः॥ 
ईशः पारदः। टङ्: रङ्णः । पश्वक्तो रसः ॥५। 
सब्रिपातज्वरे रसेन्द्रचिन्तामणौ । भ्रथ गोत- 
ज्वरे रसाः। 

॥। 63 
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सच्चिपा 

“सूतकं गन्धकश्चं व हरितालं मनःशिलाम् । 
एकनिष्वां द्िनिष्कञ्च चतुनिष्कं तयैव च ॥ 
पञ्चनिष्करसेः कारवेल: कल्कं प्रकल्पयेत् । 
ताज्रपव्राखि तुष्यानि तैन कर्न लेपयेत् ॥ 
सरावसंपुटे तानि हत्वा तषामुप्थपि। 
दद्यात्तं पिष्टिकां पात् पुटपाकरन पाचयेत् # 
ततः संचुषंयैदेव रसः सद्र ण भक्तितः। 
यत्रेकमात्रया इन्ति घोरं शोतञ्चरं ध्रवम् ॥ 
पाराट्कः १ गन्धक्चटङ्कः २ हरितालटङकः 8 
मनःशिलाटङ्ः ५ ताख्पवत्रटङ्ः १२। इति 
शोतजञ्वरारिरघः ॥*॥ रसप्रदौपे । 
“पारदं गन्धकं तुख' दरद विषं समम्, 
विषादष्टगुखं योज्यं मरिचं विश्वभेषजम् ॥ 
अश्वगन्धा तु विजया कासमदकटिज्ञकः। 
चतुशाञ्च रसेरेतशुणं यन्न न मदं येत् ॥ 
तुलस्यास्तु दख: साच भक्तितो रक्तिकाभमितः। 
इन्ति शोतज्चरं घोरं नाज्नायं शोतकेशरो ॥ 
। इति शौतकै शरोर सः ॥१॥ 
रसप्रदोपे। 
तालकं शृक्तिकाचुणें तुल्यं तत्रोभयोपरि । 

नवमश्च तुल स्यात् मदयत् कन्धकााद्रवेः॥ 

तत्त॒ सं शष्कमुपलेवन्चै गजपुटे पचेत् । 
भोतं तच्ुणयेदङं गुच्ञामातं ितायुतम् ॥ 
प्रभाते भच्वयेत्तेन याति शोतज्चर यम् । 
वान्तिभेवति कस्यापि कस्यापि न भवत्यपि ॥ 

इति शौतभच््नौ ॥*॥ 
रसकं पारदं तुखय तालकं गन्धट ङ्म् । 

मदयेत्तेन शदस्य रसकादिसमस्य तु| 
| तास््रस्य भाजनस्यान्तलिम्यं द्डाङ्गलोम्मितम् 

त् पचेदालुकायन्त्े यवा यावत् स्फ टन्तिडि। 
। शोतलं तहि गद्ौयात्तास्रपात्रोद राद्धिषक् ॥ 
शोतभच्ञो रसो माषमातो मरिचसंयुतः। 
भचितः पखखडण्डेन नाशयैदिषमज्वरान् ॥ 

दूति भोतभच््नौ रसः ॥*॥ 
ओोतज्चरादि विषमज्चरेषु रसेन्द्र चिन्तामणौ । 
तालको दरदोद्ध तपारदो गन्धकः शिला । 

क्रमाद्भागादरडितं कारवेक्ञाम्बुमदितम्॥ 
अनेनास्य प्रमाथेन ताश््रपान्रीं प्रलेपयेत् । 
भधोमुखीं दद् भाण्डे तात्रिरध्याथ पूरयेत् ॥ 
चुञ्ञणां वाजुकया चसखमग्निं प्रज्वालयेदटद्म् । 
शोतं संचर्य माघोऽस्य नामवज्ञोदले खितः ॥ 
भक्तितो मरिचः साद समस्तान् विषमज्वरान् 
शोतदाहादिकान् इन्ति प्यं शाल्योदनं 

पयः ॥* 
दति शोतभच्लोरषः॥*॥ 

रसरब्रप्रदोपे। 
“रसं गन्ध विषश्च व समं शश्च ट ङ्गम् । 
मदधेत् खज्ञमध्यं तु यावत् कच्ललसव्रिभम् ॥ 
नकुलस्य मुखे सिप्रा खदा संबेध्येद्द्द्म् ) 
स्थापधेत् रये पावे भधोऽदं ल वणं न्यसेत् ५ 
सुखे भाण्ड संनिरध्य चतुर्यामं दृद्ाभनिना । 

सचत्निषा 

साङ्गगोतं समुद, त्व छतवा कलेषु कव्लौम् ` 
गु्छ!इयप्रमाथेन नस्यकर्मणि योजयेत् ¦ 
वामभागी ज्रं हन्ति ततृ्षणात् कौतुकं मह" 
योजयेदसिशे भागे भारोग्धं न्वितं भवेत् \` 

इत्यदनारोनारेश्वरो रसः ^ “1 
ोतच्वरादिविषमच्चरेषु रसरन्रप्रदौपे। 
“कट्फलं च्रिफलदिारचन्दनं सपरूषकम् । 

। कटकापद्चकोशौरं विपचेत् कषंकं अले? 
विदौषबदाषढष्णान्नं पानमात्रेयपूजितम् । 
दौर्घशालख्वराीनामेतन् स्याद र्तोमम् ॥ 
कषं कट्फलाय्युशौ दान्तान् समुदितानां जले 
प्रमिते विपचेर् अदगषम्। कटफलादिपामं 
दष्णायां दारे च। 
“सत्रिपाते तु दाहात्त' यः सिद्ध च्लीतवारिणा ,. 
शरातुरः स कथं जोषैद्धिषग्बा स कथं भवेत् ॥” 
एष सन्निपातिनो द1ह भोताम्बुसेकनिषैधो रम 
दाडान्धव्र तत्र व्याप्याद्यवगाइन्स्योक्षत्वात्॥*॥ 
अधाव्रमाइ। 
^दुःस्पभगोत्तुरच्ुद्रासिडमाशारमर्पयेत् । 
दोषशान्तिबलाग्न्यथें व्रिदोषज्चरिथि भिषक् \" 
दुःस्पर्शो यवामः। भराइारमुचितमद्रम् ॥ 
लाजशक्तन् समश्रोयात् सैन्धवेन समन्वितान् 

तै चेच्जौय्यन्त्यविश्रैन ज्वरौ जी वेत्तदा भ्र वम्॥ 
इति केचित् ॥ 

रक्रपित्ते हितत्वेन ठष्णादाहञ्वरेषु च । 
लाजानां शक्तवः भोतान चतेऽव्रहिता 

सताः ५ 
पाचनो दौपनः सोष्णो लाजमण्डो यतः स्मतः 
दशसूलादिसंसिडः सत्रिपातजञ्वरे हितः ॥ 
सन्निपातज्वरौ यस्तु कम्पते प्रलपत्यपि । 
किञ्चिदेव न जानाति विकिखा स्य कथ्यते ॥ 
शअ्रभ्यच््रयेत् पुराचेन सपिषा प्रव्वभेव तम् । 
बलारास्रागड या दोस्तलं ख परिषेचयेत् ॥ 
वत्तको वत्तका लावो वात्ताकस्तित्तिरिः शशः। 
कुलिङ्कख रसेनेषां तपयेत यथानलम् ॥ 
वत्तंकः वटेर इति लोके । वत्तंका वरद इति 
श्लोके । वार्ताको वातचटक इति निघण्टः ॥ 
वगीरा इति लोके । कुलिङ्को गरगरेया इति 
लोकै । 
“सचिपातै चुधात्तं यो भोजयेत् पिशितौदनम्. 
स कथं भिषगाख्यान्तु लभत मनुजाधमः५"५५ 
श्रथ वातोखखणसन्निपातज्वरस्य चिकित्सा । 
पञ्चमूल कषायन्तु दद्याद् वातोत्तरे ज्वरे ! 

शथोष्ण वा सुखोष्ण वा दृष्टा दोषवलावलम्॥” 
पञ्चमूलो महतो प्रथमं प्रास्याख्त्यागे वचना- 
भावात् ॥*॥ श्रथ पित्तोखखणसन्निपातञ्चरस्य 
विकिव्छा। 
“"परूषकाणि विफला देवदारु च कट्फलम् । 
चन्दनं प्रद्मकं चेव तथा कटुकरोद्िणो 
पृश्रीपर्णी खतं त्वेभिरूषितं शौतलं जलम् ! 
पित्तोत्तरे खाभमेतत् सत्रिपाते चिकिख्छितम् ॥ 

इति पकषक्रादिकाथः ॥५॥ 



सद्धिपा 

<किराततिक्ञकं मुस्तं गुड् चौ विश्वभेषजम् । 

पाठोदौच्' खणालच् खतं पित्ताधिके पिबेत्॥"” 
इति क्िरातादिसप्तकम् ५ *॥ 

अथ कफोखणसन्निपातज्चरस्य चिकित । 
"हदत्यौ पौष्करं भागीं टो ग्गो दुरा- 

लभा। 

वकस्य तु वोजानि पटोलं कटुरोददिणो । 
हदत््ादिर्ग शः शस्तः सन्निपाते कफोत्तरे । 
श्वासादिषु च सर्वेषु हितः सोपद्रवष्वपि ॥* 

इति ¦ ॥१॥ 
शध वातपित्नोखणसत्निपातज्वंरस्य चिकिव्छा 
“वातपित्तं हष्यं कनोयः पञ्चमूलकम् । 
ततुक्षाथो र्षना इन्ति वातपित्तोत्तरं ज्चरम्॥” 

इति लषुपश्चमूलम् ॥*॥ 
अथ वातच्नेमोखखणसत्रिपातज्वरविकित्सा। 

किराततिक्षकां व विश्वभेषजम् । 
चातुभद्रकमि खणे ज्वरे ॥” 

ति चातुर्भद्रकक्षावः ॥*॥ 
अथ पित्त ओोखवग्यस वि पातज्वरचिकिन्छा । 
"पर्पटः कट्फलं कुष्ठसुशो रं चन्दनं जलम् । 
नागरं मुस्तकं शृङ्गे पिष्यल्येषां खतं हितम् । 
दष्यादादाग्विभान्येषु पित्तस्चेमोखणे ज्वरे ॥ 

इति पर्पटादिक्षायथः ॥*॥| 
श्रथ वातपित्तन्चं ओोलखणसच्धिपातज्यरचिकिच्छा 
“नागरं धान्यकं भार्गी पद्मकं रक्तचन्दनम् । 
पटोलं पिचुमदंख विफला मधुकं वला ॥ 
शकरा कटुका मुस्ता गजाच्ना व्याधिघातकः। 
किराततिक्षमश्ता दशसूलो निदिश्धिका ॥ 
योगराजो निदन्त्येव सब्धिप।तचिकोलवणम् । 
स्निपातखमुखानं खत्युमप्यागतं जयैत् ॥* 
गजाद्धा गजपिष्यलो । व्याधिघातकः भारग्बधः। 
निदिग्धिका दं गण्या एथक् पठिता । इति 
योगराजकाथः ॥*॥ अथ प्रहदमध्यह्ोनवा- 
तादिजनितसच्रिपातज्वराणां षरमां तन्तेश 
चिक्िच्ामाइ। 
“प्रहदं कर्षयेदोषं सौणं संवर थेदधिषक् । 
चिकित य॑ विधातव्या दोषयोव्ब् दहोनयोः ॥” 
श्रस्यायमर्थः। प्रह . दोषं कषयेत् ततच्तेख- 
हेतुभिरौषधाच्विहरेः छशौलत्य घमोङर्यात् 
तौ दोषं संबडं येत्। स 
विदारैवंहं यित्वा समौकुर््यादित्यर्धः । 
“प्रच समिते दोषै मध्यमः खयमेव हि । 
शान्तिं याति समं नोते तवनुबन्धये ऽनुबन्धवत् ॥” 
अस्यायमर्धः । वर्षञ्च वायुरनुबन्ध्यः सेव्यः । 
प्रधानमिति यावत् । पित्तञ्च माशावनुबन्धौ 
वायोरनुचरौ शरदि पित्तमनुबस्य कफोऽलु- 
बन्धः वसन्ते कफोऽनुबन्धयो वातपित्ते भ्रनुबन्धौ 
त्र यथानुबन्धे प्रसमं नोतेऽनुबन्धः स्वयमेव 
श्रान्ति याति। तथा प्रहदव दोषे थभिते कास- 
चित्वा समोक्षते मध्यमो दोषो हि निशयेन 
खयमेव शान्ति याति प्रक्ञतो भवतोत्य्थः 
मरय थोताङ्गादोनां सत्रिपातज्वराणां तरयो- 
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सन्निपा 

दशानां विशिष्टा चिकिच्छ।। तत्र भोताङ्स्य 

कर्ोटिकाकन्दरजः खच्चसामूलरजः। 
“स्लीननिसतिनिल न 

ह} 

“चुद्रा्तानागरपौष्कराणि 

नचि निहिता ननु तज्विकं जयन्ति ॥” 
कचः वालकः । पञ्चपचा दारुहरिद्रा । सक 
षन्! । छमिदहरो विडङ्ग; । श्वरौ इरिद्रा । 
गवाच्चौ इद्रवारुणो । नसि नासिकायाम् । 

““तुरङ्गलालालवणो ्भिन्द्रः 
मनःथिलामागधिकामधूनि । 
नियोजितान्यधिि नितं द्राक् 
तन्द्रां सनिद्रं विनिवारयन्ति ॥*. 

लवशोत्तमं सैन्धवम् । इन्द्रः श रः। निद्रा 
प्रतिनिद्रा ॥*# अथ प्रलापकस्य चिकिस्ता। 

““सतगरवरतिक्तो रेवताश्नोदतिक्ना- 
मलदतुरगगन्धाभारतोहारहराः । 

सपक्षाः 

प्रलपनमपडइन्ध,; पनितो नातिदूरात् ॥” 
वरतिक्तोऽवर पपंटो न तु महानिम्बस्तन््ा- 
न्तरानुरोधात् । नदं लामच्जकम्। 
दुशोरं ब्माद्यम् भारतो ब्राह्मो! बरण्मौ 
इति लोक्ते । इारडरा द्राक्ता। 
“सान्तवनेरच्जने नं स्यस्तोच्णं स्तिमितसेवनेः । 
घन्वंतो विक्षतं चित्तमस्य प्रक्षतिमानयेत् ॥१*॥ 
अरय च्छा । 

“रौहिषधन्वयवासकवासा- 
पपेटगन्धलताकटुकाभिः । 
शकंरया सममेष कषायः 
चतजष्टोविन उदित उपायः ४ 

रौहिषं सुगन्धदशविशेषः। रोहित इति 
लोके । गन्धलता प्रियङ्ग.: । 

पद्चकचन्दनपर्पटमुस्ता. 
जातिवराङ्णचन्दनवरि । 

सन्निपा 

क्लौतकनिम्बयुतं परिपक्षं 
वारि भवेदिह शोणितदारि ॥” 

ज्ञौतकं यष्टौमधुकम्। इड रक्तष्टोविनि । 
“मधुकमधूकपरूषकषाय- 

पन्च वं पत्रकम् । पाथः बालः । सनाथः सप्र 
धानः। ओौपर्थी गन्धारो ॥*॥ भथ भुगन्- 
नेत्रस्य चिकित्छा। 

1; 

मधूकसारोषणमासधोभिः। 
वस्ता नान्विताभि- 

स्यं त्वसन्भुग्नहशं करोति ॥*५॥ 
अधाभिन्यासस्य चिकिक्सा । 
“गृङ्गोभाम्यं भयाजाजोकणाभूनिम्बपपंटेः । 
देवदारुवदाङुष्ठयासकटफलना गरेः ॥ 
मुस्धान्धाकतिक्ेनद्रयवपाठाइरेणभिः। 
इस्तिपिष्यल्यपामार्ग पिष्यलौमूलविचकेः ॥ 
विशलारम्बधारिष्टशटोवाङुचिकाफलैः । 
विडङ्गरजनोदार्व्वोयवानोदयसंयुतेः ॥ 
समाथेविविहितः काथो दिष्काद्रं करसान्वितः। 
भ्रभिन्धासज्वरं घोरं इन्ति तन्द्राञ्च तत्चणात् 
प्रमोदं कणंशूलञ्च सच्विपातांस््रयोदश । 
हिक्षां णास कासञ्च तथा सर्व्वानुपद्रवान् ॥” 

इति श्ह्यादिक्षाधः ॥५॥ 
भथ जिद्धकस्य चिकित्सा। 

“किंराततिक्षाकुलकछत्कलिच्ञ- 
लयुक्षः । 

अन्लद्रवः संशमयेद्रसन्ना 
दोषांस्तुलो दाशरयथियंधाश्धिम् ॥” 

भकुलक्लात् भकरकरदा इति लोके | कलिच्छं 
कुलिच्न इति लोके । भग्डद्रवः वौजपुरादि- 
श्सः। इति किरातादिकवैलः ॥*॥ 
“भाल्रपर्णी मालुरमूलामयमधशचता । 
शम्बूक पष्यौ सहिता सेव्या वाचां विधुदये ॥” 
यालुरपर्णो ब्राह्मो । मालुरमूलं विश्वमूलम् ॥ 
अमय: कुष्ठम् । शम्बुकपुष्यो शङ्गपुष्यौ । यालुर- 
पण्यादिरवले दः ॥*॥ 
“सुद्धा नागरपुष्कराखतलता ब्राह्मी वचा- 

सुव्रता । 
भार्गो वाकया सतोयश्चुरसा काथो जयै- 

विष्वावर्भविभावरौयुगवरावत्सादनोवारिद- 
व्याप्नौनिम्बपटोलपुष्क रजटारुग्दारुभिर्व्वा 

छतः; ॥* 
पुष्करं पुष्करमूलम्। तथा चामरसिंहः । 
“मूले पुष्क रकाश्मोरपद्मयव्राशि पौष्करे ।* 
शुब्रता गन्धपलागो काश्मौरे प्रसिहा । सुरसा 
तुलसौ । विश्वादिर्योगान्तरम् । वम पष्य ट॥ 
विभाषरौशुगं हरिद्रा दारुहरिद्रा च। वरा 
बिफला। वत्सादनो गड.चो ।व्वाप्नौ कष्ट 

क्रक क जकः पा प" = भ 
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सच्निषा 
कारिका। सुक् कुष्ठम् ॥*॥ भथ सन्धिगस्य 
चिक्िल्ा। 
शटो सुरतरूत्तमाः खविरदारराल्ाः समाः 
सनागरशधान्विताः पिब शतावरोसंयुताः । 

` भदुज्वलनपाचिताः सह पुरेण सश्धिग्रंह- 
व्यथापहइतये हथा शिशिर सेवनं मा कथाः ॥* 
उत्तमा विफला । खविरदाङं विघारा इति 
लोकै । सुधा गुड़.चो । पुरो गु लुः । 
“वचाकवचकच्चछ्रासहचराखताभद्ग- 
सुराद्घननागरातरणदार्राल्ापुराः। 
हष।तसणभो रभिः सड भवन्ति सन्धिग्रह- 
व्यथो रजडिमक्तमभ्चमणपक्तघातदटुहः ॥ 

पप्पंटकः । कच्छुरा यवास: । भङरा 
भ्रतिषिषा। ग देवदारु । भ्रतसणदास् 
छदा । शुष्. लुः । इषा हड्दन्तो 
एरण्डवत् पतविटपा तदलाभे दन्तौ च ब्राह्या 
चाणि । तरुण एरण्डः । भोर: शता 
बर) ॥ 

“सुरदारु शटौ सुधालता 
सुवहा शष्डियुता खता जके । 
सपुराः शमयन्ति सेविताः 
सततं सन्धिगतं सदागतिम् ॥” 

सुवहा राल्ना। 

पाणदा इरितकौं । बाणः नोलपुष्यसहवरः । 
तिक्ञा कटुका ॥*॥ प्रधान्तके विधिः। 

दहापडहाय ब्रतसुष्णवारि 
उव रारिपूयादिगदापडारि। 
ज्वरच्छिदं जोवितदश्च नित्यं 
सत्यु्यं चेतसि चिन्तयस् ॥* 

इड श्रन्तके व्रतं लङ्कनादिनियमम् । 
“कपुंरप्रकरावदातवधुषं सद्योगसुद्राजुषं 
शश्वद्धक्षजनेषु भावुकजुषं भालस्फ्,र््ुषम् । 

सम्भृतकरं गभ्राच्तमालाधरं 
पिङ्गोत्तुङ्गजटाकलापरुचिरं चन्द्रमौलिं 

स्तुहि॥ 
भिषग्भिरिति निर्णोतं सबरिपातेऽन्तकाभिधे। 
भेषजं जाृवोनोरं वैदो गोविन्द एव दि॥"* 
अथ सग्दाइस्य चिकित्सा । 
“उभौरचन्दनोदौयद्रा्षामलकपप्यं टेः । 
अतं भौतं जलं द्ादाडटड्ज्वरशःन्तये ॥” 

= इति षड्ङ्गपानम् ॥५॥ 
सधितो निभि पर्युषितः प्रातर्धान्याक- 

तण्डल क्राथः । 
पीतः णमयत्यचिरादन्तद दं ज्वरं पत्तम् ॥ 
धाग्याकतण्डुलाः कण्डितधान्यकानि। इति 
धान्याकक्षाथः ॥५॥ 
“पथ्या नैलष्टतचनोदरेलिंहन् दादइञ्वरापदाम् । 

कासाङ्क्पित्तवौसप लासान् न्ति वमोमपि। 

२५१ 

सच्निषा सनच्चिपा 

तेलष्टलन्द्रं रित्यत्र न समुच्चयः खेन केवलेन “सदो कामरदारमत्छशकलामस्तामलक्मोऽखता 
मधुनापि लिद्यात् । इति पष्यावनलेहः ॥५॥ 
“प्रशमयति दाइमविरात् दधियुक्कक नु 

पज्त्ैरलेपः। 
लेपो हिमकरमलयजनिम्बदलेस्तक्रपिटेव्वा॥ 
हिमकरः कपुरः। तथा च घनसारचनदरसं द्र 
इत्यमरः ॥ 

“उत्तानसुप्तस्य गभौरतास्र- 
कांस्यादिपाव्रं निहिते च नाभौ। 
शौताम्बुधारा बहला पतन्तौ 
निदन्ति दाहं त्वरितं ज्वरख्च ॥ 

शौताम्भसा तु शतशश्च विलोडतेन 
गव्य न चन्दनयुतन एतेन दिग्धा । 
1इज्वरो सकमलोत्पलमाल्यधारौ 

चिप्र विशेत् सलिलकोष्टमनल्पकालम् ॥ 
काञज्िकाद्र पटेनावगुण्ठनं दाहनाशनम् । 
श्रथ गोतक्रसंस्िन्रभौतलोक्षतवाससा ॥१५॥ 
अथान्रमादइ। 

दाद्धावमर्दितं चामं निरज" ठष्णयान्वितम् ! 
कवरामधुसंयुक्ष पाययेन्ञाजतपं णम् ॥ 
लाजतपणं लाजगशक्तभिरुपतपणम् । 
वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रग्टइाः श॒भाः। 

नायचन्दनदिग्धाञ्यो दाहदैन्यहरा मताः ॥ 
सुक्ावलो चन्दनभौतलानां 
सुगन्धपुष्याम्बरभूषितानीस् । 
जितभ्बिनोनां सुपयोधराणा- 
मालिङ्गनान्धाशु इरन्ति दादइम्,॥ 

प्रन्चादं चास्य विन्नाय ताः स्लौरपनयेत्, पुनः । 
हितञ्च भोजयेदन्न येनाप्नोति सुखं महत् ॥* 
प्रन्नादकं कामकछलतं इम् ॥*॥ भथ चित्त 
भ्वमस्य चिकिस्ा। 

“कणोषणो प्रालवणोत्तमानि 
करच््नवोजं चणदामलनि । 
पथ्याचसिदार्थकरिङ्गशुरटौ 
युतानि वस्ताम्बुविमिचितानि॥ 
पिष्टा गुटौयं नयने विधेया 
प्रचेतनेति प्रथितान्विताया । 
चित्तश्चमापस्पृतिभूतदोष- 
चिरोऽज्िरोगभ्वमनाशडेतुः ॥ 

वस्तामग्ब छागम् वम् । 
^ क्ुश्भोदवतरोरश्भोगुडविश्वाकणान्वितम् । 
निदितं नति नुनं श्यात् चित्तभ्चमविनाशनम्॥ 
कुश्भोदवतरोरम्भः भरगस्तिहत्तत्वक्ल्करसः । 
सुरामूड जमेधाद्नामधकमलयोड्वेः। 

मदत्तरमधम्मियं; पुरपाणिजपां शभिः ॥ 
लोडलामव्जकेलाभिधपञ्चित्तभ्व मापः ¦ 
्रहदोषडरः यदः सौभाग्यकर उत्तमः ॥ 
मुरा एकाद । मृदजो बाला मर्दत्तर 
देवदार: । पुरः गुगगुलुः। पाणिजिः न्ड; । 
पाशः पपटकः। लोहं भरगुर्ः । लामज्जकं 
उशौरवत् पौतच्छविदणविशेषः। तदलाभे 
उशोरं ग्राह्यम् । 

पथ्वारेवतरामसेनकरजोराजो फलैः संयुताः । 
इन्ध चित्तसजोऽथ दं रदला द्राक्षा पटोल 

पय 1 

पण्या पर्पटराजहत्तकटुकाशस्बुकयपुष्यः खृताः॥ 
खटौका द्राच्चा । मत्छाशकला कटका । रारे 
वतः अ्रारग्बधः। रामेनकः किराततिक्षकः। 

रजः पपंटकः। शराजोफलः पटोलः! अथ 
योगान्तरमाइ । ४५ लदला मण्डकपर्णी | 
साच व्र्था ब्राह्मो मन्निष्ठा शोकश्च । 
तथाप्यत्र ब्राह्मी ग्राह्या । यत उक्त गुणग्रन्ये। 
ब्राह्मी मतिप्रदा मेध्या ज्वरडहन्तौ रसायनीति 
ब्राह्मो वरग्भौ इति लोके । पयः वालकं राज 
उत्त ्रारग्वधः। शम्बकपुष्यो शङ्कपुष्पी ॥ # ॥ 
अथय कणकस्य चिकित्सा) 

“प्रलेपः समस्तं नयत्यल्यमेकः 
समुद्विक्तशोधश्च रक्तावसेकः। 
विपक्षञ्च शस्तक्रिया पूयजित् खा 
ब्रणत्व गतच्च दुतं चिकित्सा ॥* 

अयमर्थ; । भ्रल्प' तं कणं कं एकः प्रलेपः भ्रस्तं 
नाशं नयति । तच्चिकित्सा ब्रणचिकित्खा। 

“निशाविशालामयमाणिमन्य- 

दार्वीङ्गदोमूलक्ञतः प्रलेपः । 
प्रभाकरक्तोरयुतप्रभावाद्- 
व्यस्तः समस्तोऽप्यथ कणकन्नः ॥ 

कुलल्यः कटफलं शुरो कारवो च समांशकैः, 
शु्वोष्णं लपनं काय्य कर्णमले सुडन्प्रं हः) 
गैरिकं कठिनौ शणो कटफलैः सवैः समैः । 
उष्ण; काल्िकसंपिष्टं; प्रलेपः कणंमृलनुत् ॥ 
शिग्रुराजिकयोः पिष्टा कणंमृलं प्रलेपयैत् 1 
कणं मलभवः शोधस्तं न लेपेन शाम्यति ॥ 
अशिशिरजलपरिदितं मरिचकणलाजोर 

सिन्धुजं त्वरितम् । 
मस्य विधिधेवितं नतु कर्णकरक् नागशलछद्- 

गदितम्॥ 
भार्गीजयापौष्करकयटसारो- 
कटतरिकोग्राघनकुण्डलौभिः। 
कुलोरशृङ्गोकट् कारसाभि 
कतः कषायः किल कणकन्नः॥ 

भार्गौ वभनेटो इति रोके । तदलाभे कण्ट 
कारोमृलं ब्राह्मम् जया गणियार इति 
लोकै । पौष्करं पुष्करमलम्। छया वचा, 
कुण्डलो गुडचौ । कुलोरश्क्को कक्षटश्ङ्णो.। 
रसा राखा। 

“दशमूलमव्छश्कलाचपला- 
चिफलामहहौषधिकिंरातयुतम् । 
मरिचं परिक्धितमाश वला- 

दपडन्ति कर्णसजः सकला ॥* 
चपला पिष्पलो॥ * ॥ श्रथ कणठकुलस्य 
वचिकित्सा। 

“फलत्रिकत्राषणसुस्तकद्िः 
कलिङ्गसिंहाननशब्बैरोभिः। 



स्चिषे 

काथः क्तः छन्तति कण्ठकुल 
कण्टोरवः कुज्ञरमाश् यदत् ॥” 

सिंहाननो वासकः । श्व रो इरिद्रा। 
“किंरातकट काकणाकुटजक रट कारौशरौ 
कलिदुकिलिमाभयाकटुककट्फलान्ोधरः। 
विषामलकपुष्करानलकुलोरशङ्गोहषे- 
म्प्रोषध्सखेरयं जयति कण्ठकुल गणः ॥ 
शरौ कच्चर: । कलिदुः विभोदकः । किलिमं 
देवड!रः। कटकं मरि चम्। विषा भ्रतिविषा। 
पष्करं रस्ूलम् । इषः वासकः । इषा- 

दभि {विवि महौषधसखं; महौ 
षधस्य सखिभिः । तेन एतैः सहितेन महो- 

र् 

सन्चास्लः 

“नगरादिवहिः स्वेरविहारचारुमृमिषु । 
तत्र इयं निगदितं सन्निवेशो निकषंणम् ॥ 

इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
(यथा, रघुः । १४। ७६ । 

अशृन्यतरां मुनिसच्िवेरे-' 
स्तमोऽपडन््ीं तमसां वगाद्च ॥” 

संख्यानम् । यथा, कुमारे । ३।४५। 
““उत्तानपानिदयसन्रिवेशात् 

प्रफज्ञराजोवभिवाङ्मध्यं ॥*) 
सच्निहितं, चि, (सं+नि+धा-+ क्षः ।) निकटः 
खितम् । यथा । ब्रह्मपुराशे। 

॥! 
{ 

| 
। 
॥ 

षन इत्यथः ॥ * ॥ अथोखूषण वातादि प्रहद- 
मध्वक्तोणवातादिहेतुकानां कुम्भोपाकादिसत्ि- 
पातज्वराणां व्रयोदथानां चिकित्साभिधोयते 
साच तुल्यहेतुकानां विस्फ.रकादोनां चयो- 
द्शानाभिव विधातब्या। इति सनत्रिपातज्वरा- 
धिकारः) इति भावप्रकाशः ॥ 

सन्निपातनुत्, पु, (सन्निपातं नुदतौति। नेद् + 
किप् । ) नेपालनिम्ब । इति राजनिघ ष्टः ॥ 

सब्निबहः, त्रि, सम्यग्बन्धनयुक्तः। संनिपृव्वबन्ध 
धातोः कर्म्मणि क्तप्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

सब्रिबन्धनं, क्तौ, खम्यङनिचितवन्धनम् । सम्यग् 
विद्जन्धनम्। सं निपूव्वं कबन्धधातोरनर्प्रत्ययेन 
निष्न्नम् ॥ 

सत्रिभः, ति, ( सम्यक् निभातोसि। सं+नि-+ 
भा+कः।) सदशः । इति जटाधरः ॥ (यथा, 

भागवते। २३।१२।२२। 
"भगवान् यन्नपुरुषो लग््नागेन्द्रसत्रिभः ॥") । 

सत्रिरुदगुदः'पुः (संनिरु गुदं यस्मात् ।) गद्य 
इारोद्वरोगदिशेषः। इति भावप्रकाशः ॥ 
( यथा, सुख्ुते। ४।२०।४२। 
““संनिरुदगुदं रोगं वस्मोकं बह्किरोहिणोम्। 
प्रत्याख्याय यथायोगं चिकित्खितमथा चरेत् ॥” 
तन्निदानादि चद्ररोगशब्दं द्रष्टव्यम् ॥ 

सद्विविष्टः, बि, (सं+नि-+ विश् +क्षः।) उप 
विष्टः । यथा,- 

“ध्येयः सदा सविदठमर्डलमध्ववत्तीं 
नारायशः सरसिजासनस्ब्रिविष्टः। 
केयुरवान् कनककुण्डलवान् किरोटौ 
इारो हिरख्मयवपुष्ट त शङ्खचक्र: ॥ 

इत्यादित्यद्नदयम् ॥ 
निकटः । इति केचित् ॥ 

सजिहत्तिः, स््नो,(सं + नि+ठ+ क्तिन्) 
निवत्तनम् । ( यधा, रघुः। १०।२०। 

“गतिस्त्व बोतरागाणामभरुयः सन्िहत्तये 1") 
सद्विषेगः, प, (संनिविथन्ते धरव्रति।षं+नि+ 
विश ~+चञ्।) पत्तनादिषु दिगादिपरिच्छिव् 
प्रदेशः। पूवव दिग) दयरवाच्छव्रग्टदम् । इति 
कलिङ्गः \ पुरादवहडिविहरणभूमिः। इति 
स्वम्यादयः॥ तत्पर्यायः} निकषेणम् २ 1 इत्य- 

“षष्टणादौ क्ष्णपचे तु भूमौ सत्रिहिता भवेत् 
यावत् पुख्यममावास्यां दिनानि दश प्च 

दति प्रायञित्ततत््वम् ॥ 
( अ्रग्निविेषे, पुं । यथा, भडमभारते। ३। 
२२०।१९ । 
“प्राणानाचित्य यो दें प्रवत्तयति देहिनाम्। 

सञ्यस्तः, ति, (सं + नि +भ्रस् + क्तः )) सम्यङ् 
ड । समर्पितः । यथा,- 

“योगसचऋ्यस्तकर्माणं ज्नानसं{व्रसं शयम् । 
श्राद्वन्तं न कम्प्राणि निबन्नन्ति धनच्य ॥ 

ति भगवद्गोतायाम् ४ अध्यायः ॥ 
षः,पं, (सं+नि+अ्स्+चघञ्।) जटा- 

मांसो। इति शब्दचन्द्रिका" काम्यकम्य्रणां 
न्यासः ¦ इथा,-- 
“काम्यानां कर्माणां न्धासं सन्यास कवयो विदु 
सव्व कम्य फलत्यागं प्रइस्त्या गं विचक्षणाः ॥ 

इति ओौभगवद् गौतायाम् १८ अध्यायः ॥ 
श्रपि च। 
"सन्यासः कर्णां न्यासः क्रतानामज्ञतेः सहा 
कुशलाङकुशलाभ्यान्तु प्रहाणं न्यास उच्यते ॥” 

इति माव्छं १२० अध्यायः ॥*॥ 
चतुर्थाच्मः । तदाखमध्मा यथा- 
““सखव्वसङ्करः^ व्यामो ब्रह्म चयसमन्वितः। 
जितैन्द्रियत्वमावासे ने कस्मिन् वसतिश्चिरम् ॥ 
भनारश्स्तथाइारे भिका विप्रे छ्मनिन्दिते। 
भ्रातमन्नानविवेकञ्च तथा द्यातावबोधनम् ॥ 

दति वामने १४ अध्यायः ॥*॥ 
तदाखमकालादि यथा, 
एवं षनाञ्रमे खित्वा ठतौयं भागमायुषः । 

चतुर्थमायुषो भागं सुख) सेन नयेत् क्रम।त् ॥ 
भ्रम्नोनामनि संखाप्य दिजः प्रव्रजितो भवेत्। 
योगाभ्यासरतः शान्तो ब्रद्मविद्यापरायणः ॥ 
यदा मनसि सम्यत्रं वेढष्य सव्ववस्तुषु | 
तदा सद्यासमिच्छेत्तु पतितः स्वादिपय्यवे ॥ 
प्राजापत्यात्रिरूप्ये टमाम्न योमथवा पुनः । 
दान्तः पक्रकषायोऽसौ ब्रह्माश्रममुपाश्रयेत् ॥ 

इति कौम उपविभागे २० श्रष्यायः ॥५॥ 
कलौ स्च्तियवेश्ययोः सद्य सनिबेधो यवा, 

मरभरतौ ॥ किञ्च । “भ्र्ठमेधं गवालमभं सश्वासं पलपैटठकम् । 

तस्य सत्रिहितो नाम शब्दरूपस्य साधनः ॥*) ¦ 

चतुर्थे चाखमे धरो हस्माभिस्ते प्रकौत्तिंतः॥" 

सन्यासौ 

| देवरेण सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥* 
ति कलौ सुक्ासनिषे धकं चच्ियवैश्य विष 
यकम् इति मलमासतच्छम् ५ सच्यारूप्रति 

| षेध कलौ चच्चविभोभेवेत् । इति मलमास- 
तच्छप्रतिन्नाया जौरद्चनन्दनभटाचाय ॥*॥ 
चव्रमासे सच्यासकरशप्रमाखं यथा, 
“चेतरं शिवोत्सवं कुर्यात् रृत्घमो तमहोक्छवेः । 

¦ च्ञायात् विस्य रा्रौ च इविष्याथो जिते 
| - न्द्रियः। 
गिवस्बरूपतां याति गिवप्रोतिकरः एरः ४ 
छदियादिषु यो मर्त्यो दें संपौद्य भक्ितः। 
श्रण्वभेध फलं तस्य जायते च पदे पदे ॥ 
सव्व क्परित्यागौ शिवोत्सवपरायणः। 
भक्त्जागरणं कुव्याद्राव्रौ टत्वकुतूडलेः ॥ 
नानाविधे्हावादब्रत्येख बिविधेरपि। 

| नानावैशधरेव ल्यः प्रौ यते शङ्धरप्रभुः ॥ 
। किमलभ्य' भगवति प्रसत्रं नोललो हिते । 
। तस्मात् सव्वं प्रयत्नेन तोषणोयो मरै शखर; ॥ 
शङ्वा द्यं शङ्तोयं वज्जयेत शिवसन्निधौ । 
ग्रामाइदिरिमं शम्भोरुत्सवं कारयेन्म्.दा । 
उपोष्य इत्वा संक्रा न्त्यां व्रतमेतत् समापयेत् ॥* 
इति बहद्यरपुराणे उत्तरखण्डे < अध्यायः ॥ 

सत्स, [न्]पु.(खुन्यासोऽस्य)स्तोति । इनिः। 
सश्च।साशमविशिषः। चतुर्था्रमो । तत्पर्य्याय 

। पाराशरौ २ मस्करौ ३ परिव्राट् ४ कशचीन्दौभ् 
खमणः ६ भिन्ञुःऽ । इति जटाधरः॥ तस्य 

। लक्तणादि यथ । सज ग्ट हा दिका त्यक्ता सुरित 
। मुण्डो गेरिककौपौनाच्छादनं दण्डं कमण्डलुख्च 

विश्वत् भिच्ताठत्तिनि्जने तीर्थे वा खिता 
केवलमोग्वराराधनं करोतियः स स्रासो। 
चतु सतुच्िधः। कुटोचरः १ बहृदकः २ 
हंसः २ परमहंसः ४ । तस्य ध्या यथा,- 
“सदन्नं वा कदन्नं वालोष वा काञ्चने तथा 
समवृदिर्यस्य य्त् स सच्यासौति कौर्तितः ॥ 
दण्ड कमर्डलु रत्तवस्त्रम!चञ्च धारयेत् । 
नित्ये प्रवासो नेकत्र स सन्यासौति कौत्तितः॥ 
शुदाचारदिजाब्रच्च भुङक्ते लोभादिवच्जितः। 
किन्तु किच्चिव्र याचेत स सद्यासोति कौत्तितः 
न व्यापारौ नाख्रमो च सब्ब कमविवञ्जितः। 
ध्यायेन्नारायणं शश्वत् स स्यासोति कौत्तितः 
शश्लक्मोनो ब्रह्मचारो सश्धाषालापवच्नितः। 
सव्व वर द्मभयं पश्येत् स सन्यासोति कौत्तितः॥ 
स्व॑ च समवदिञ्च दिंश्ामायाविवर्ितः। 
क्रोधा ररहितः स स्चासौति कीर्तितः ॥ 
भयाचितोपख्ितञ्च मिष्टामिष्टच्च भुक्तवान् । 
न याचेत भक्तणार्थो स सत्रासौति कौत्तितः ॥ 
न च पश्येत् सुख स््नोणां न तिष्ठं ्तममोपत 
दारवोमपि योषाञ्च न खगेद् यः ख भिक्तकः। 
श्रयं सद्यासिनां घम्म इत्याह कमलोडवः ॥ 

इति ब्रद्मवेकत्तं प्रक्तिखण्ड ३२३ अध्यायः ॥*॥ 
अपिच 
“सब्वन्धा सौ इरौ भूय धम; सकयासिनां धुवम् 
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सन्यासो 

रक्ञेकवासा दण्डो च विभक्ति खत्कमण्डलुम् ॥ 
सब्ब समदर्शी च स्मरेत्रारायणं सदा । 
छरोति रमणं नित्यं गे गेहेन तिष्ठति॥ | 
विद्यामन्धञ्च कदमेचित् न ददाति च दैवतम् । | 
करोति नाखमं भिच्चुः करोति नान्धवाखनाम्॥ 
करोति नान्यद निर्मोहः सङ्गवज्जितः 
न खाद् भुङक्तं देवा स्तोमुखं न डि पथ्यति॥ 
न वाच्छितं भच्यवस्तु याचते ग्टदिशं व्रतो । | 
ति सन्यासिनां धर्ममित्याह कमलोद्धवः ॥” | 
दति ब्रह्मवेवनतं योकषष्णजश्चदर्डे ८ ५अध्यायः] 
अन्यच्च । 
“तपम कषितोऽत्यये यस्तु ध्यानपरो भवेत् । 
सत्यासोह स विज्गयो वानप्रस्धाखमे खितः॥ | 
योगाभ्यासरतो नित्वमाररुक्नष्छितैन्द्रयः। 
ज्ञानाय वल्तते भिक्तः प्राच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस््वालमरतिरेव स्वान्नित्यदप्तो महासुनिः। 
सम्यक च दमसम्पन्नः स योगो भिन्लुरुच्यते॥ 
सैच्य चुतच्च मौनित्व' तपो ध्यानं विश्चेषतः । 
सम्यक् च ज्नानवेराग्य धर्मोऽयं भित्तकं मतः। 
ज्ञानसद्यःसिनः केचित् वेदसव्यासिनोऽपरे। | 
कम्प्रसश्यासिनः केचित् चिविषः पारमेष्ठिकः | 
योगौ च विविधोन्ञयो भौतिको मोच्चएव 

च। 
ढतोयोऽन्त्याश्रमो प्रोक्तो योगमूर्तिंरमाखितः॥ 
प्रथमा भावना पूर्व्वे मोचते तत्तरभावना। 
ढतोये चान्तिमा प्रोक्ञा भावना पारमेश्वरी ॥ 
यतोनां यतचित्तानां न्याधिनामूद्वंरेतसाम् । 
श्रानन्दं ब्रह्म तत् स्थानं यस्मान्नावत्तते सुनिः॥ 
योगिनामद्तं खानं व्योमाख्य' परमाच्तरम् । 
अानन्दमश्वरं यस्मा मुक्तो नावत्तते नरः ॥ 

इति गास्ड़ ४८ अध्यायः ॥*॥। 
भ्रपरञ्च । 
"ज्ञानसन्यासिनः केचिद दसच्यासिनोऽपरे । 
कमसन्य!सिनसत्वन्यं विविधाः परि कोर्तिताः 
यः सर्व्वसङ्गनिग्युक्लो निडन्दश्चापि निभयः 
प्रोच्यते न्नानसत्रासौ खात्मन्धं व व्यवसित, ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं निराशोनिष्यरिग्रहः। 
प्रोच्यते वेदसन्रपरासौ सुमु्ब्विजितेन्द्रियः ॥ 
यस्त्वग्नोनाव्छसात् क्त्वा ब्रह्मार्प खपरो शिजः 
श्रयः स कमसन्रपासो महायन्नपरायणः॥ 
त्रयाणामपि चैतेषां ज्ञानो त्भ्यधिको मतः। 
न तस्य विद्यते कम्य न लिङ्गाद्या विपञ्चितः 
नियमो निभेयः यान्तो निन्द: पकचभोजनः। 
जे}शंकौपिनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः ॥ 
ब्रह्मचारो भितादहासे ग्रामातात्र समारेत्। 
अध्याकरतिरासोत निरपेक्षो निरामिषः 
आरात्मनेव खड्ायेन स्वर्गाथं विचरेदिह ॥* 
ख्लर्गायंमित्यव्र सुखार्थमिति च पाठः । 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जौवितम् ॥ 

कालमेव प्रतौचतेत निदेशं शतको यधा । 
नाध्यंतव्यः न षक्तव्य न' योतव्व' कदाचन् ॥ 
शवं न्नानपरो योगो ब्रह्मभूयाय कल्यते । 
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। यस्तु मोहेन चान्यस््ादेकान्रादो भवेद्यदि ॥ 

२५३ 
सन्यासौ 

एकवासोऽथवा विदान् कौपौनाच्छादनोऽथवा | 
मुण्डः शिषो वाथ भवेत् वरिदण्डो निष्यरि- 

| प्रः । 
कलायाः चततं ष्वानवोगयरायणः 9 ` | 
ग्रामान्ते हक्षमूले वा वासं टेवालयेऽपि वा। | 

। समः शतौ तथा मित्रे तथा मानापमानयोः ॥ 
मैततेण वत्तयेच्नित्यं ने काव्रादौ भवेत् कचित् । 

न तस्य निष्कतिः काचिदगणास््ेषु कष्यते । 
रागहं षविमुक्षात्मसमलोष्टाश्म काञ्चनः ॥ 
प्रणिहिंसानिदत्तञ्च मौनो स्यात् सव्व निष्युह 
दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् । 
सत्यपूतां वदे्ाणीं मनःपूतं समाचरेत् ॥ 
नैकत्र निवसेद् ओ वषाभ्योऽन्यव्र भिक्ुकः। 
खानशौचरलतो तित्यं कमर्डलुकरः शुचिः ॥ 
ब्रह्मयन्नरत नित्यं वनवासरतो भवेत् । 
मोक्षयास्छषु निरतो ब्रह्मसूनो जितेन्द्रियः ॥ | 
दग्भाइङ्गारनिम््र क्तो निन्दापै शुन्यवष्नितः। 
श्ालन्नानगुशोपधतो यतिर्म्नोचतमवाप्न यात् ॥५॥ 
अभ्यसेत् सततं वेदं प्रणवाख्य सनातनम् । | 
स्नात्वाचम्य विधानेन शचि्देवालयादिषु॥ 
यन्नोपवोतौ शान्तात्मा कुशपाणिः समाहितः । 
घौतकाषयवसनो भस्म च्छन्रतनुरडः 
अधियज्ञः ब्रह्म जपेदाधिदेबिकमेव च । 
भ्राध्यास्छिकञ्च सततं बेदान्ताभिमतच्च यत् ॥ 
युचेषु व।थ निवसन् ब्रह्मचारो यतिमुनिः। 
वैदमेवाभ्यसेच्रित्यं स याति परमां गतिम् ॥ 
अद्धिंस। सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्य तपः परम् । 
तमा दया च सन्तोषो व्रतान्यस्य विशेषतः ॥ 
वेदान्तन्नाननिष्ठो वा पश्चयन्नान् समाहितः 
कुव्यादहरहः खात्वा भेक्ताव्रं नैव तेन हि ॥ 
डोममन्त्रान् जपेन्नित्यं काले काले समाहितः 
खाध्यायं चान्वहं कुग्यौत् सावित्रीं सन्ध्ययो 

च्नपेत् ॥ 

ध्यायौत खततं देवमेकान्ते परमेश्वरम् । 
एकारः वञ्जं येचित्यं कामं क्रोधं परिग्रहम् । 
एकवास। दिवसा वा शिशवो यन्नोपवोतवान्। 
कमश्डलुकरो धिदां स्तिदर्डो यति तत्पदम् ॥ 

इति कौमें उपविभागी २७ भ्रध्यायः ॥५॥ 
व्या उवाच । 

*एतक्वाखमनिष्ठानां यतीनां नियताससनाम् । 
मैचेन वर्तनं प्रोक्तं फलमूलेरथापि वा ॥ 
एककालं चरे तं न प्रसज्य त विस्तरे । 
मैच प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि खच्छति ॥ 
सप्तागार' चरेद मलाभे इं युन्रेत् । 
परत्तास्य पावे भुष्ोयादङिः प्र्तालयेत्तु तत् ॥ 
भ्रथवान्यदुपःदाय पादं युच्ौत नित्यशः। | 

सन्यासी 
प्र्ताल्य पाणिपादौ च समाचम्य यथाविधि) 

| अादिल्ये दशयित्वाजं भुच्नोत प्राङमुखोऽत्वरः ॥ 
इत्वा प्राणाइतौः पञ्च ग्रासानष्टौ समाहितः। 
श्राचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायौत परमेण्वरम् ॥ 
अलावं दारुपातच्च खरमयं वेणवं तथा । 
चत्वारि यतिपात्राणि मनुराह प्रजापतिः ॥ 
प्रदोषे पररातरे च मध्यरा्रं तवैव च। 

 सन्धााखड्कि विशेषे ण चिन्तये चित्यमोण्वरम् ॥ 
| कत्वा इत्पद्मनिलये विश्वाख्य' विश्व सम्भवम् । 
। आलानं सर्ववं भूतानां परत्वात्तमसः सितम् ॥ 
सव्वं स्याधारमव्यक्तमानन्दं ज्योतिरव्ययम् । 

। प्रधानपुरुषातौतमाकाशं दहनं परम् ॥ 
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। तदन्तः सव्व भावानामोशठर ̀  ब्रह्मरूपिणम्! 
| ध्यायेदनादिमहे तमानन्ददिग् णालयम् ॥ 
मषान्त परमं व्रह्म पुरुषं सत्यमब्ययम् । 

¡ सितेतरारुणाकारं महे शं विश्वरूपिणम् ॥ 
भ्रोडाशान्ते ऽथवात्मानं संस्थाप्य परमासमनि। 
भाकाशओे देवमोशनं ध्वायोताकाशमव्ययम् ॥ 
कारणं सव्व भूतानामानन्देकसमाश्यम्। 
पुराणं पुरुषं शम्भं ध्यायन्स यं त बन्धनात् ॥ 
यदा गुद्धायां प्रक्लतौ जगसद््मो इनालये। 
विचिन्त्य परमं व्योम सव्व भूते ककारणम् ॥ 
जोवनं सर्व्वभूतानां यत्र लोकः प्रलोयते। 
श्रानन्दं ब्रह्मणः सुच्छं यत् पश्यन्ति सुसुच्तवः ॥ 
तन्छध्यं निहितं ब्रह्म कैवलं ज्नानलक्शम् । 
अनन्त सत्यमौ शानं विचिन्त्यासोत संयतः ॥ 
गुद्यादु गुद्यतमं ज्ञानं यतोनामेतदोण्वरम्। 
योऽनुतिष्ठेत सततं सोऽश्रते योगमोश्वरम् ॥ 
तस्मात् ध्यानरतो नित्यमात्विद्यापरायखः। 

। ज्ञानं समभ्यसेदूब्राह्मय मुच्यत भवबन्धनात् ॥ 
यद्वा एवकत्वमातानं सव्व स्र 1देव केवलम् । 
अआनन्दमक्तर ज्ञानं ध्यायोत च पुनः परम् ॥ 
यच्माङ्गवन्ति भूतानि यदत्वा नेह जायते । 
स तस्मादोशखरो देवः परस्ताद् योऽधि तिष्ठति ॥ 
यदन्तरे तद्गमनं शावतं शिवमव्ययम् । 
यमाडइस्तत्परो यस्तु स देवः स्यान्मरेग्बरः ॥ 
व्रतानि यानि भिक्षां तथेवोपव्रतानि च। 
एवौ कातिक्रमे तेषां प्रयश्चित्तं विधोयते ॥ 
उपेत्य च स्त्रियं कामात् प्रायित्त समाहितः 
प्राणायामसमायुक्त' कुर्य्यात् सान्तपनं चिः ॥ 
ततश्चरेत नियमान् क्षत्खरान् संयतमानसः । 
पुनराखममागत्व चरेरिक्षरतन्द्रितः॥ 
न नर्भयुक्तमद्टेतं हिनस्तौति सनोषिणः। 
तथापि नच क्तव्यः प्रसद्धो येष दाणः ॥ 
एकरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा । 
उक्रानरतं प्रकन्तंव्यं यतिना ध्ममङ्प्इना ५ 
परमापद्गतेनापि न काय्यं स्तेयमन्यतः । 

भुक्षा च सन्त्यजेत् पातं याचामात्रमलोलुपः ॥ | स्तेयादभ्यधिकः कित् नासत्यधन इति स्पृतिः४ 
विधम सन्नमुषले व्यङ्गारे भुक्तवच्जने । 
हत्त थरावसंपाते भित्वा नित्यं यतिश्चरेत् ॥ 
मोदोहमाच्रं तिष्ठ त कालं भिच्चुरधो सुखः । | 
भिचेत्यक्रा सछ्ततष्णौमज्रौ याहाग्यतः चिः ॥ 

हिंसा चेष। परा ठष्णा या चत्मन्नाननाभिका। 
यदेत विं नाम प्राणास्ते तु बडिद्राः॥ 
स तस्य इरते प्राणान् यो यस्य रते धनम् ॥ 
एवं कत्वा स दुष्टाला भित्रहत्तौ व्रतश्य.लः॥ 



मन्यासौ 

भूयो निब्वेदम पच्रखरेचन्द्रायणं व्रतम् ॥ 
विधिना शास्लदृष्टन संवत्सरमिति श्रुतिः 
भ्यो निर्ववेदमापन्रशरेद्धिक्ुरतन्द्रितः ॥ 
्रकस्प्ादपि हिंसान्तु यदि भिच्लुः समाचरेत् । 
कुर्यात् लच्छातिछच्छरन्तु चन्द्रायशमधापिवा 
स्कन्देदिन्द्रियदौब्बं ल्यात् स्ियं दृष! यतियदि! 
तेन धारयितव्या वै प्राणायामास्तु षोडष ॥ 
दिवा खग्रं विरात स्यात् प्राणायामशतं तथा 
एकान्ने मधुमासे च नवश्वादे तथैव च॥ 
प्रत्यक्तलवणे चोकं प्राजापत्यं विशोधनम् । 
ध्याननिष्ठस्य सततं नश्यते सव्व पातकम् ॥ 
तस्मा ् हेश्वरं ध्य!त्वा तस्य ध्यानरतो भवेत् । 
यदृन्रह्म परमं ज्योतिः प्रतिष्टा्यम च्यम् । 
योऽन्तराता चर ब्रह्म स विन्ञयो महेष्ठरः॥ 
एष देवो महादेवः केवलं परमेश्वरः । 
तदेवाक्तयमदैतं तदादित्यान्तरं परम् ॥ 
यस्मात् मदोयते देवः खधानि न्नानसंत्निते । 
अालयोगाघ्नये तत्वं महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
नान्य देवं मडादेवादयतिरिक्त' प्रपश्यति । 
तमेवात्ानमन्वेति यः स धाति पर पदम् ॥ 
मन्यन्ते ये खमातानं विभिन्नं परमेष्वरात् । 
न तै पश्यन्ति तं देवं हा तैषां परि खमः॥ 
एकमेव पर ब्रह्म विज्ञेयं त्चमव्ययम्। 
स देवस्तु महादेवो नेतदिन्नाय वध्यते ॥ 
तस्माद्यन्न न नियतं यतिः संयतमानसः । 
ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः॥ 
पष वः कथितो विप्रा यतौनामायमः शभः । 
पितामहेन प्रभु्ा मुनौना। पूर्व्वं मौरितः ॥ 
म पुचतशिष्यथोगिभ्यो दद्यादिदमतत्तमम् । 
ज्ञानं खयभ्भवा प्रोक्त' यतिधर्मं शिवम् ॥ 

इति यतिनियमानामेतदुक्त' विधानं 
पशपतिपरितोष यद्वेदेकहेतुः । 
न भवति पुनरेषासुद्वो वा विनाच्ः 
प्रणिङ्गितमनस। ये नित्यमेवाचदृन्ति॥“ 

इति कौमें उपविभागै यतिधर्मं नामरेद 
अध्यायः ॥*॥ युगमेदे सच्रयासिनां नामानि 
उपाधय यथा। भादौ वैदान्ताचारययो ब्रह्मा। 
हितौयाचार्ययो विष्णुः । ठतौयाचार्ययो रद्रः। 
चतुर्थाचार्य्यो वशिष्ठः । पञ्चमाचाथः शक्तिः। 
षषाचायः पराशरः। सप्तमाचार्य्यो व्यासः 
अष्टमाचाथः शकः । नवमा चार्यो गौडः, 
दशम्ाचार्य्यो गोविन्दः। एकादशः शौशङ्कराः 
चायः । सत्ययुगमध्वं भराचायच्रयं ब्रह्मविष्णु 
शद्रा) व्रं तायुगे भाचाथव्रयं वशिष्टशक्ति- 
परशराः। दापरे अःचायदयं व्यासशकौ। 
कलियुगे अाचाथत्रयं गौड़गोविन्दशङ्रा- 
चाव्यः। शङ्ूराचायस्य चत्वारः चिष्या 
स्वरूपाचयः पद्माच।यः चोटका चायः व्यौ 
धराचायः इति ॥*॥ अथदश् भामानि) 
सख्रूपचायस्य शिष्यः तोयं भाम । पञ्चा 
चास्य शिष्यदयं वनः अरण्य । तोटका- 
चास्य गिष्यव्रयं गिरिपव्ंत्षागरा इति। 

२५६ 

सन्यासो 

एष्वौधराचायस्य शिष्यवरयम्। सरख्वतौ 
पुरौ चेति। इति यौ गङ्र! च) वधविरचितं सप्तम 
सूत्रम् ॥* ॥ रपि च। 
तौर्थाश्रमवनारर गिरि पव्वतसागर1ः। 

सरखतौ भारतौ च परीति दश कौर्तिताः ॥* 
तेषां लक्षणानि यथा,- 
“चिषैणौ सङ्गमे तीरथ तच्चमस्यादिलक्लशे । 
खायात्तत्वायेभावेन तौर्यनामा स उच्यते ॥१॥ 
भ्खमग्रहणे प्रौढ़ अ्राशापाशविवज्निंतः। 
यातायातविनिमुक्त एतदाश्रमलक्षणम् ॥२॥ 
सुरम्ये निभरे देओे वने वास्त करोति यः। 
अआशापाश्विनिमुक्तो वननामा स उच्यते ॥३॥ 
श्ररश्यं संशितो नित्यमानन्दनन्दने वने । 
त्यक्ता! सब्ब भिदं विश्मानन्दलक्षणं किंन॥४॥ 
वासो गिरिवरे नित्यं गौताभ्यासे हि तत्परः 
गम्मौराचलबुहिच्च गिरिनामा स उच्यते॥५॥ 
वसेत् पव्व तमूलेषु प्रीढ़ो-यो ध्यानधारथात्। 
सारात् सारं विजानाति पर्व्वतः परि 

कौत्तितः ॥६॥ 
वसेत् सागरगन्नौरो वनरल्रपरि्रहः। 
मर्व्यादाञ्च न लङ्केत सागरः परिकौर्तितः ॥७॥ 
स्वरन्नानवशो नित्यं खरवादौ कवोष्ठरः 
संसारसागरे साराभिन्नो यो हि सरसखरतौ ॥८\ 
विद्याभारेण सम्य णैः सव्वं भार प्ररित्यजेत् । 
दुःखभारं न जानाति भारतौ परिकौत्तिंतः॥९॥ 
ज्ञानतच्ंन संपूणः पूण तत्पदे खितः । 
पदन्नद्मरतो नित्यं पुरोनामा स उच्यते ॥*१०॥ 
इति हदच्छङ्रविजये विद्यारच्यखामिश्टतम् ॥ 

शौसदाशिव उवाच । 
अवधूताश्रमो दैवि कलौ सन्यास उच्यते । 

विधिना वैन कन्तवयं तत् सवव खण साम्यृतम्। 
ब्रह्मन्नाने समुत्पन्ने विरते खर्मकममणि। 
श्र्यालविद्यानिपुणः सन्नयासाश्रममाचरेत्॥ 
विहाय हदौ पितरौ चिगु भायां पतितव्रतम्। 
त्यक्ताघमर्थान् प्रब्रजत्रारकौ भवैत् ॥ 
सम्पाद्य नैकि परितोष्यागमानपि। 
निश्यमो निलया च्छेन्निष्कामो विजितेन्दरियः॥ 
श्राद्वय खजनान् बन्धन ग्रामखान् प्रति- 

वासिनः । 
प्रोत्यानुमतिमन्विच्छेद्ग्टहाच्िगमि षुनरः ॥ 
तेषामतुज्ञामादाय प्रणम्य परदेवताम् + ` 
ग्रामं प्रद्तिणौललत्य निरपैन्लो शटहादियात् ॥ 
मुक्तः संखारपागैथः परमानन्द "डितः । 
कुलावधूतं ब्रह्मन्न गत्वा संप्ार्थवैदिदम् ॥ 
ग्टहाखते पर ब्रह्मन् मरैतदिगतं वयः । 
प्रसाद कुंसमे नाथ सत्राासग्रहणं प्रति॥ 
निहत्तग्टहकर्माणं विचा विधिवदृमुरः। 
शान्तं विवेकिनं वौच्य दितौयाश्रममादिथेत्॥ 
ततः; शिष्यः कछतच्ञानो यतात्मा ५१५. 
ऋणचयविमुक्यये देवर्षी बा्चयेत् 
देवा ब्रह्मा च विष्णुश्च सद्र खगः सड, 
ऋषयः सनकाद्याचातव्रादया देवर्षयस्तथा ॥ 

सद्यासौ 
भचर ये पितरः पूज्या वच्छामि शशु तानपि। 
पिता पितामहं व प्रपितामह एव च ॥ 
माता पितामही देवि तथैव प्रपितामहो । 
मातामहादयोऽप्ये वं मातामद्ादयोऽपिच॥ | 
प्रा्यार्षोन् यजेदं वान् दत्तिणस्यां 

ऋ ॥ 
मातामङहान् प्रतौष्यान्तु पूजयेच्रयासकर्मीणि ॥ 
पर्व्वादिक्रमतो दद्यादाखनानं इयं इयम् । 
देवादोन् क्रमतस्तत्रावाद्य पूजां समा चरेत् ॥ 
समद्चा विधिवत्तेभ्यः पिण्डान् दद्यात् एथक् 

धक् 
पिष्डप्रदानविधिना दंस्वा पिष्डं यथाक्रमम् ॥ 
कताच्नलौ पुटो भूत्वा प्राथयेत् पिदेवताः 
ढष्वष्व' पितरो देवा देविंमाटकागणा; ॥ 
गुणातौतपदे युयमद्णोकुरुताचिरात् ॥ 

पिता द्ात्मेव सर्ववां तत्पिता प्रपितामडः। 
श्रालन्यातलाप॑णा्थौय कुादाकक्रियां सुधीः॥ 
उत्तराभिमुखो भूत्वा पूर्व्व वत् कल्यिता सने । 
अवाश्चासपितृन् देवि दद्यात् पिण्डं समंयन् ॥ 
प्रागग्रान् दक्तिणाग्रंख्च पञ्िम्राग्रान् यथाः 

क्रमात्। 
पिश्डार्थमास्तरेदर्भातुदगग्रान् सकण ॥ 
समाप्य खादक्राणि गुरदर्भितवर्मना । 
सुमुक्लचित्तणदर्थमिमं मन्तं शतं जपेत् ॥ 
क्रो त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुषटिवदैनम् । 
उव्वारकमिव बन्धनान् त्योभुच्तौय मा खतात् 
उपासनानुसारेण विद्याम खडलपूव्व कम् । 
संस्याप्य कलसं तच गुरः पूजां समारभेत् ॥ 
ततस्तु परमन्रह्म ध्यात्वा शाश्भववल ना । 

प्रारोमं प्रकल्पयेत् । 
प्राणोऽपानः समानञ्ोदानव्यानौ च वायव; ॥ 
तत्र होमं ततः कव्याहं हामिष्यत्वसुक्ये । 
एथिवो सलिलं वह्कि्वायुराका शमेव च ॥ 
गन्धो रस रूपय साशैः शब्दो यथाक्रमात् ॥ ` 
ततो काकूपाणिपादच पायुपस्यौ ततः परम् ॥ 
खोर लक् नयनं निक्त िवरो नदय च 
एतानि मै पदान्ते च शुध्यन्ति पदमुरेत ॥ 
क्रीं ज्योतिरहं विरजा विपापा भूयासं दढ 

इत्यपि । 
चतुर्विं तितच्लानि कश्मणि वैदिकानि च। 
इत्वाग्नौ निष्कुियो देह खतवचिन्तयेत्ततः ॥ 
विभाव्य तवत् कायं रहितं सब्ब कशमणा । 
स्मरन् तत् परमं न्रद्म यन्नस्त' समुरेत् ॥ 
र ज्वी इ' इति मन्ेण स्कन्धादु्य तत्त्ववित् 
यन्न करे धत्वा पटित्वा व्याह तिच्रयम् । 
वङ्किजायां समुचय ताक्ञमनले क्षिपत ॥ 
इत्वे वमुपवोतच्च कामबोजं समुच्चरन् । 

भी, 



 शिष्ाखत्रपरित्यागात् देषो ब्रह्ममयो | ॥ 

सद्यासौ 
ङि्वा शिखां करे क्त्वा छतमध्ये नियो जयेत्॥ 
ब्रह्मपुचि शिखे त्वं हि बाणोरूपा सनातनो । 
दौयते पावके स्थानं गच्छदेवि नमोऽस्तु ते॥ 
कामं मायां कूचेमन्त्रं वड्किजायासुदौरयेत् । 
शिखामाञ्चित्य पितरो देवो देवषंयस्तथा । 
सर्व्वाख्याश्म कर्माणि निवसन्ति शिखोपरि ॥ 
ततः सन्तप्यं ताः सर्व्वाः देवर्षिं पिढदेवताः। 

यन्न् त्रशिखात्यागात् सन्न गास: स्याहिजन 
शूद्राणामितरेषाच्च शिख इतवैव संस्किया 1 
ततो सुक्षशिखाखलनः प्रणमेदण्डवद् गुरुम् । 
गुरुरुल्ाप्य तं शिष्यं दत्तक वदेदिमम् ॥ 
तच्चमसि महाप्रान्न हसः सोऽहं विभावय । 
निर्ममो निरहङ्ारः खभावेन सुखं चर ॥ 
ततो घटश्च वद्किच्च विष्ज्य ब्रह्मतत्छ वित् । 
आआलसरकूपं तं मत्वा प्रणमेच्छिरसा गुरुम् ॥ 
नमस्तुभ्य नमो मद्य तुभ्य मद्यं नमो नमः। 
त्वमेव त्वद इमेव विश्वरूपं नमोऽस्तु ते ॥ 
ब्रह्ममन््ोपासकानां तच्छन्नानां जितात्मनाम् 
ख्वमन्त ण शि खाच्चछेदात् सन्नपासग्रहणं भवेत्॥ 
बरह्म्ञानविश्दानां किं यज्ञे यादपूननेः। 
ख्ख च्छाचारपराणान्तु प्रत्यवायो न् विद्यते ॥ 
ततो निह न्दरूपोऽसौ निष्कामः खिरमानसः। 
निगमो विरत् शिष्यः साच्ादुब्रह्ममयो भुवि॥ 
मुक्तो विधिनिषेधाभ्यां निर्योगक्तेम अर!त्मवित्। 
सुखेदुःषखसमो धोरो जितावमा विगतस्परहः ॥ 
खिरक प्राघ्दुःख्ठोऽपि खख प्रासेऽपि निष्युहधः 
सदानन्दः शविः शान्तो निरपेच्ो निराकुलः ॥ 
नोदे जकः स्याज्नोवानां सद प्राणिदिते रतः। 
विगतामर्षभोदन्तो निःसङ्ल्पो निरुदयमः ॥ 
ोकदहंषविसुक्तः स्याच्छचौ मिते समो भवेत्। 
शोतवातातपसडः समो मानापमानयोः ॥ 
समः एमाशमे तुष्टो यदच्छालाभवस्तुना । 
निस गुण्टो नव्विकल्यो निलोभि; स्या च्वसच्यो 
यथासत्यतुपाित्व खषा विश्व प्रतिष्ठते । 
आता थितस्तथ! देहो जानन्रेवं सुखो भवेत् ॥ 
इन्दरिया्येव कुवन्ति खं ख कर एथक् एक् 
श्रात्ा साच्लो दिनिलिंसो ज्नालेवं 

भवेत् ॥ 
घातुप्रति्रहं निन्दामदृतंक्रोडनं स्विया । 
रेतस्थागमसूयाच्च सब्रपासो परिवर्जयेत् ॥ 
सव्वत्र समदृष्टिः स्यात् कटे देवे तथ! नरे । 
सबै ब्रह्मेति जानोयात् परित्रार् सव्व' कर्म | 
विप्रान्न श्बपचान्नः वा यस्मात्तस्मात् सम 
देशं कालं तथा चात्रमञ्नौयाद विचारयन् । 
अध्यात्शास्त्राध्ययनेः सदा तच्छविचारणे; ॥ 
अवधूतो नयेत् कालं ख च्छाचारघरएयणः। 
सब्रएासिनां खतं कायं दाइयेन्र कदाचन ५ 
संपूज्य गन्धपुष्पा निं खनेदाप्स मञ्जयेत् । 
अप्राप्तयोगसत्यानां सदा कामाभिलाषिणाम्॥ 
प्रभावान्जायते देवि प्रहत्तिः कग्यसकुले। 
भवापिते सानुरक्ता ध्वानार्चाजपसाधने॥ 

२६४ 

सपन्नःःपु,(सडइ पतति एकार्थे इति । पत +नः 

२५१५. 

सपनी 
खओेयस्तदेव जानन्तस्तत्रेव टद़निखयाः 
अतः कम्यविधानानि प्रोक्ञानि वित्तशुये ॥ 
नामरूपं बडइविधं तदधे कलितं मया । 
ब्रह्मन्नानं विना देवि कर्ममसंन्यसनं विना॥ 
कुवन् कल्पशतं क न भवेन्मुक्तिभाजनः। 
कुलावधृतस्तत्वन्ञो जोवन्भक्तो नराक्षतिः ॥ 
सा्तान्नारायणं मत्वा ग्टहसख्छस्तं प्रपूजयेत् । 
यतेशंनमाचेण विमुक्तः सर्व्वयातकात् । 
तौयेब्रततपोदानसव्वयन्नफलं लमेत् ॥” 
इत्यवधूता मः । इति महानिर्व्वाणतन्तरे अष्ट 
मोल्लासः ॥ 

„ सम्बन्धे ! (भ्बा ०-पर०-सक ° -सेर् ।)्रसौस- 
पत् । इति दुर्गादासः ॥ कविकल्यदुमे मूच - 
न्धादिरयम् # 

सपच्चाकरणं, क्रो, (सपन्त + छ + ल्युट् । "सपन्त 
निष्यचचादतिव्यथमे ।*५।४।६१ । इति डाच् ।) 
अत्यन्तपोडनम् । इति इलायुधः ॥ 

सपच्चाकछतः, पु, ( सप्त + क्र +क्त: । डाच्) 

चतद्गादिः। भत्यन्तपोडते, तवि। इति 
केचित् ॥ 

सपचाक्ततिःस्त्नो,(सपच्च + छ +- क्तिन् । डाच्!) 
अत्यन्तपोडनम् ! तत्पर्य्यायः । निष्यचाक्ञतिः 
२। इति हेमचन्द्रः ॥ 

सहस्य सः! ) शतुः । इत्यमरः ॥ ( यथा, 
महाभारते। १।१४५।१५) 
“संरच्च तात मन्त्रञ्च सपत्रं ममोदर । 
निपुेनाभ्युवायेन यदूब्रवोमि तथा कुर् ॥”)} 
पन्नारिःपुं, (खपन्नस् शब्रोररिरिव दुगप्रभवा- 
त्वात् ।)वं विशेषः । वेयुड़ वौ इति भाषा, 
यथा,-- 
शब्रह्मयषटिः खपत्रारिर्वंडशन्ततिराशुषः ।* 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सपननौ.ख्ौ, (समानः एकः पतियंस्याः । “नित्यं 
सपन्त्यादिषु ।* ४।१९।३५। इति ङोप् । 
पल्युनंकारादेः समान्य सभावोऽपि निपा- 
त्यते ।) समानपतिका। सतोन इति भाषा ॥ 
( वथा, भाययांखुषशत्याम् । ४६३) 
"या नोयते सपत्नाः प्रविश्ड या वज्जिता 

भुजङ्गन । 
यमुनाया इव तस्याः सखि मलिनं जोवनं मन्धे 
यथा च। दौदहित्राभाबे सपन्रोपुक्चः\ तस्य 
ुचव्व्मरणात् । यथा मनुः । 
“सरव्वासामेकप ब्नोनामेकः चेत् युचिखो भवेत् 
सब्वोस्तास्तेन यत्ने प्रा युच्चवतोग्पतुः ॥" 
एकपन्नोनामिति एकः पतिव्षासामिति। 
अत्र सपत्नो पुत्चस्य पुचत्वातिदेश्ात् तत्सच्छं - 
$पि स्तौ णां सपिण्डनं मेधिले दक्नम् । तत्र । 
“पुच्णव तु कत्तव्य सपि्डोकरणं स्तिया; । 
पुरुषस्य युनस्त्वन्यं ्नाढठपुत्तादयोऽपि ये ॥* 
इति लघुहारोतवचने एवकारेषातिदिष्टपुत्च- 
निषेधात् । इति शितम् ॥ 

सपिण्ड 

सपदि,व्य,(संपद्यते इति । पद गतै + इन्। एषो. 
दरादित्वात् मलोपः । ) दूतम् । तत्क्षणः । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, कुमारे । २ । ७६ । 

“सपदि सुकुलिताकीं रुद्रसंरश्मभोत्या 
दुहितरमनुकम्यामद्विरादाय दोर्भ्याम् । 
सुरगज इव बिभ्चत् पद्चिनीं टन्तलग्नां 
प्रतिपथगतिरासोत् बेगदीर्घोक्षताङ्गः ॥*) 

सपर्या, स्तरो, (सपर पूजायाम् + “कण्डादिभ्यौ 
यक् ।*२।१।२७। इति यक् । “अर प्रत्ययात् । 
३।२।१०२। इति भ्रः । ततष्टाप् ।) पूजा । 
इत्यमरः; ॥ ( यथा, माके । १। १७। 

“तमर््यमर््यादिकयादिपू रषः 
सपथया साधु स पथपूपुजत् ॥*) 

सपादःति, पादेन सड वर्तमानः । स तु चरण् 
युक्ल्तुर्थभागसदितखच । यथा.-- 
“खपादपलमानेन वेला त्र. व्यति निचितम् ।* 

इति सत्क्षत्यमुक्तावलो ॥ 
मोठे, तरि, (सपादं पादसहितं पौटं यच ।) 

पादपौठयुकसिं हासनादि । यथा,- 
“भआआदित्चदादोषक्लशानुकल्य' 
सिंहासनं तस्य सपादपोठम्। 
सन्तप्तचामोकरवल्गुवच्च 
विभागविन्यस्तमदहार्घरलनम् ॥” 

इति महौ ३ सर्गः॥ 
सपिष्डः,पुं,(समानः पिण्डो मूलपुरुषो निवापो 
वा यख्य । समानस्य सः। ) सप्तपुरुषान्त- 
गेतन्नातिः \ तत्पर्य्यायः । सनाभिः २। इत्य- 
मरः॥ स च अ्रशौचविवाडदायमेदात् विविधः। 
तव्राभौचसपिर्डस्य लक्तण यथा। सपपुर्- 
घान्तगेतत्वे सति गोद्र कये सति दाटत्वभोक्ु- 
ल्ान्यतरसम्बन्धेन पिण्डलेपान्यतरवत्वम् । देत्त- 
कन्ानान्तु भ्त सापिष्डेयन सापिर्डयम् ! अद- 
त्तानां पिव्रवधित्रिषुरुषसापिर्डम् । विवाह- 
सपिण्डास्तु । पिट पिढबग्धपेत्तया सप्तमपुरषा- 
वधयः मातामडइमाटवन्धपेच्या पञ्चमपु- 
रुषावधयस । यथा,- 
“फच्चमात् सप्नमादूरे माढतः पिढतः कमात् ! 
सपिण्डता निवर्तेत खव्व वर्खेष्ववं विधिः ॥* 

इत्यु दा इतत्व्टतनारदवचनम् ॥ 
। विुरूषावृधयः। ते च पिट- 

पितामदप्रपितामहाः तेषां पुचपौचप्रपौचच- 
दौहिकाः। मातामङप्रमातामदहदप्रमातः- 
महाः । ततपुत्तपौचप्रपौचाख्च। इति दाय- 
भागः ॥ * ॥ अध सपिर्डादिविचारः । मत्सय- 
पुराणम् । 
“लेपभाजश्वतु्घायाः पित्राद्याः पिश्डमागिमः 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डय साप्पौरुषम ॥ 
नन्वेवं भ्नात्रादिभिः खड पिष्डतङ्ग पभोकुतवा 
सम्भवात. कथं रपिष्डत्वमिति चेद् चते । तष 
मपि पिख्डलेपयोः सम्बन्धोऽस्ति। तथा च 
बौधायनः । प्रपितामड; पितामहः पिता सर्य 
सोदब्ध्नातरः । सवर्णाया: पचः पौचः प्रपीत 
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बा एतानविभक्तदायादान् सपिष्डानाचच्चते 
विभक्रदावादान् सकुल्यानाचच्चते = 
तद।मो श्चर्थो भवति इति । अच्याधः । पिवा- 
दिपिख्डचयेषु सपिच्डनेन भोक्घृत्वात् । पुल 
दिभिच्तरिभिस्तत्पिष्डदनात् ¦ यञ्च जोवन् 
पिण्डदातास खतः सन् सपिख्डनेन तत्पिख्ड- 
भोक्ता एवं सति मध्यखितः पुरुषः प्व षां 
जोवन् पिण्डदाता खतः खन् तत्पिरडभोक्षा- 
परेषां जोवतां पिख्डसम््रदानभूत अासोत् दते 
लेः सह दौहिव्रादिदेयपिर्डभोक्ञा। अतो 
येषःमयं पिख्डदाला ये चास्य पिर्डभोक्रारस्ते- 
ऽविभक्लं पिर्डरूपं दायं अ्रख्रन्लोति भविभक- 
दायादाः सपिण्डा इति । इदञ्च सपिण्डत्वं 
खकुल्यत्वच्च दायग्रहणःथंम् । अशौचादयर्थन्तु 
पि्डलेपभुजामपि । रेपभाजखतु्याद्याः पि- 
दाद्याः पिख्डभागिनः ॥ इति प्रागुक्तमच्छपपुरा- 
श्वात् वच्यमाणकूमं पुराण शङ्लिखितवचनाच 
पिर्डे यथ। परस्परं भोक्त.त्व तथा लेपे तुल्य- 
न्यायात् । इारलतायां कू्पुराणम् । 
"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते । 
ससानादकभ।वस्तु जन्मनान्नोरवेदन ॥ 
पिता पितामदशं व तयैव प्रपितामहः । 
लपभाज्तुथाद्याः स!पिख्ड्य साप्तपौरुषम् ॥ 
स्ते पभा गिभ्वस्तं य1वज्नन्मनान््नोरवेदनं याव- 

दसुकनास्न्न)ऽस्मात् पूव्व पुदषादयं जातः इति 
विशेषः । अयमस्परत्कुले जात इति सामा- 
न्यता वा स्मय्धते तावत् समानोदकत्वमिति 
हारलता ॥ अव्र परवचननेव सापिण्डयसिदौं 
यूव्वं व चनपूरन्बाहे जोवत्पिढध कत्वादिना अधिकः 
पुरुषेषु पि्डतेपसम्बन्धऽ पि सपिर्डतानिहत्ति- 
ज्पनाय। सब्बेदेशोयाचारोऽपि तथा । यथा 
खाइविबेकेऽपि पाव्वं यश्राहानन्तरं तित्वखाद 
दिकल्य , उक्तः ¦ माकण्डय पुराम् । 
नित्यक्रियां पितखान्तु केचिदिच्छन्ति सत्तमाः 

न पितणां तथवान्व शेषं पूव्व बदाचरेत् ॥ 
अव्र पृव्वाडात् पितृणां प्रासौ न पितृनामित्यत् 
पुनः पितृणां ग्रहणं सनकादौनामनोव्सर्गा- 
भ्यनुज्ञानाथ इति फलान्तरसुक्तम् । इरि थरना- 
खापि अन्यां पुनब्चनमिति लिखितम् । श्रथ 
य; खलु पिष्डान् दच्च व सृतः पंरतखाप्रा्त- 
पिदढभावः स कथं सप्िर्डः एकपिणडदादढर्त्व- 
भोक्त,त्वलकच्तणसम्बन्धाभावादिति चत् तद्योग्य- 
तयेति ब्रूमः । योम्बताप्रयोजकच्च सामान्य 
शास्त्र विषयत्वम्। ततश्च अत्यतिहदप्रपिता- 
मह।वधि काधस्तनानां षां पुंसां प्रत्येकापच्तया 
सप्तानाप्ेकमाव्राणां खावधिपरतनानां सप्ता- 
नाच्च सापिष्डंय पिश्डलेपयो दढत्वभोक्तत्वसम्ब- 

` न्धादिति। स््नोणान्तु भत्तस।पिष्डयन सापि- 
ण्डम् । प्रानां भत्तसापिख्डयमिति वचनात् 
नन्वेवं कन्धायाः कथं सपिख्डतेति चेत् ादि- 
पुराणवचनात. वरपुरुषं सापिण्डम् । यथा, 
सुपिग्डता तु कन्यानां सवर्णणनां विपी रषौ । 

ॐ , 

२५६ 
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अत्र कन्यानामनदानाम् । श्रप्रत्तानां चिपौः 
रुषमिति वशिष्ठवचनात् । तेन भात्मपञ्चभे 
इदप्रयिता मड सापिश्डय निवर्तत इति प्रति 
पादितम् । तरव कन्धायाः प्रपितासहश्चाचा 
ततृसन्ततिभिख सड सा पिष्डयाभावात् 
मरणजननयोस्तेषां सपिर्डाभौचं नास्ति कि 
समानोदकनिमित्तमेवाशौचमभिति । एवं तेष 
मपि जननमरणयोः कन्यानाभिति शूलपाखि 
मडामडहोपाध्यायाः ॥ यत्त॒ कम्र पुराणम् । 
अप्रत्तानां तथा स्लोशां सापिण्डय स।घ- 

पौरुषम्। 
परत्तानां भन्तं सापिच्डय प्रा देवः पितामडइः॥ 
इति रन्नाकर्टेतं तद्दिवा डे पिढपकच्तविषयम्। 
यथा, विष्णुपुराणम् । 
“सक्तमों पिट पत्ता्च म1ढपन्लाच्च | ॥ 
दहेत इिजो भायां न्यायेन विधिना रप॥ 
समो पञ्चमी हित्वा इति शेषः। भत्तुस।पिष्डय 
मित्य साप्तपौरषमित्यनुषज्यते । तेन भतत् 
सखमानसापिर्डयमित्य्थः । शङ्घलिखितौ । 
सपिण्डता तु सव्वं षां गोत्रतः साप्तपौरुषौ । 

पिर्डञ्चोदकदानच्च शौचाशौचं तदानुगम् ॥” 
गोद्रतः गोवरेक्ये तेन मातामहकुले कदाचित् 
षटपुरुषपय्धन्त पिण्ड सम्बन्धेऽपि न सपिष्डत 
तान् सप्तपुरुषान् श्रा समन्तात्कारेण पिर्डा- 
दिकमनुगच्छतोति तदानुगम् । एतेन सपि- 
ण्डता एकशरोरावयवान्दयेन भवति । तथा, 
डि। पितुः शरोरावयवान्वयेन पित्रा 
स्ह एव पितामडादिभिरपि पिदर 
तच्छरो रावयवान्बयात् । एवं माढशरौरा- 
वयवान्वयेन माव्रादिभिरपि । एवं पत्या सह 
पन्ना रएकशरौरारख्कतया सापिष्डयम्। 
तथा च गर्भोपिनिषदि ।. एतत् षाट्कोषिकं' 
शरोर त्रौणि पितः ब्रौखि माढतः अख्ि- 
खागुमव्जानः प्तः लन्नांसरधिराणि 
म।ढतञ्च ति। तत्र त्रावयवान्वयप्रतिष 
निर्व्वाप्य पि्डान्वये तु सापिख्डय ाटठपिढि 
व्धादिखापिण्डय न ख्यत् । भ्रतिप्रसङ्गस्तु सपान्य- 
तमल्वेन प्रयोगोपाधिना निरसनौयः। यद्येवं 
मातामहादौनामपि मरणे सपिष्डत्वेन दशा- 
इाशौचं प्राग्नोति स्वीदेतत् यदि मातामहानां 
मरणे त्रिरात्रं स्याद शौचकं इत्यादि विशेष- 
वचनंन स्यात् यत्रतु विशेषवचनं नास्ति 
तवर दशादहमिति मिताचरारन्नाकरादिमतम- 
पास्तम्। लेपभाज इत्यादिवाचनिकेऽ्थे सा 
एकशरोरावयवान्वयरूपस्कपोलर चितार्थान- 
वकाशात्। निर्व्वाप्यपिर्डसम्बन्धेनज्ना चादौनां 
सापिश्डयस्य मल्सयपुराणवौधायनाभ्यां पूवमु 
त्वात् । कामधेनुहारलताकर्पतरुपारिजात- 
कारादिभिस्तच्ैव व्याख्यातत्वाच्च । रेतःयोणित- 
परिणामरूपत्वादपत्यभ्रौरस्य भवतु वा तथा 
यत्या सह पद्या एकश्ररौरारण्धकत यः; प्रत्य- 
च्षवाधिततात् कथं सापिष्य प्रमातामहा-. 
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दौनां विशेषषचनाभावात. सपिर्डत्वेन दशा- 
इाद्शौच प्रसङ्गात् मातामहादौ सापिख्डयस्य 
मोकाविरुच्त्व! च । भवतु वा तथा शरौरहारा 
सखापिष्डंय तथापि वचनात् यथा सप्तान्तगतल्वं 
तन्तं तथा गोत्रतः साप्तपौरषौति वचनात् 

प्रागुक्षवचनात । कन्धाच्िपौ- 
रुषं सापिष्डय ऊदाया्च भत्तृसापिच्ड यन 
सापिख्डयमिति चेत् तदेतश्मतेऽपि व्यवस्थायां न 
्तिरिति। भतणएव सुमन्तुवचनाभिहितं यह- 
शम परुषपयन्तमशोचंतत्सपतमपुरुषाभ्यन्तरा- 
भौचाञुयनं विराम् । यथा ब्राद्मणानामेक- 
पिक्डस्धानामादशमात धर्मा विच्छित्तिर्भवति 
भासपमात ऋक्य विच्छित्तिभेवति अाठतोयात् 
स्वधाविच्छित्तिभंवति अन्यथा पिण्डा शौचक्रिः 
या्युच्छेदात् ब्रह्मतुल्यो भवतोति) अस्वाः । 
एका समाना पिष्डस्वधे येषां ते तथा । यथा 
एकोदिषटस्य पिष्टे तु भ्रनुशब्टो न युज्यते इत्य- 
वानुणब्देनानुशब्दयुक्तो मन्वो लच्यते अनुयुक्त 
मन्त्रस्तु ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमतु तस्मेते 
सधा इति तथापिर्डसखधा शब्देन पिकर्डसम्बन्धि- 
स्रधाशणब्दयुक्तमन्तकरणकदेयजलं ल ्तितम् । 
तथा च। ऊज्यं वडइन्तोर षतं तं पयः कोलालं 
परितं खधास्तपयत मे पितृन् इत्यनेन 
पिण्डान् सिश्चेदित्यक्घम्। ततञ्च एकपिर्डसखधानां 
समानोद कानामित्यर्थः । अतएव मनुः । 
“जन्मन्धं कोदकानान्तु त्रिरा वरात् शिरि ष्यते,” 
विष्णुपुराणम् । 
““माढ पक्षस्य पिर न सम्बहा ये जलेन वा ।* 
माद पच्चस्य माताम इपक्षस्य पिर न सम्बद्ाः 
सपिण्डाः जलेन सम्बहाः समानोदका इति 
अाइविवेकेऽपि व्याख्यातम् । । 
“शअरसम्बन्ध। भवेद्यातु पिश्छ नेवोदक्षेन वा ॥* 
इति विवाडऽप्युक्तम्। अचर पुचिकायाः पाव्वे 
पिश्छोदकयोः सम्बन्धात्न्धामातरेऽपि तद्योम्ब- 
तायाः स्वात् कन्धा पिण्डोदकसम्बन्धोच्यते। 
एतदनुखारादपि तस्याः सपिख्डता बोहव्या त- 
च्मादेकपिण्डखधानाभित्यनेन समानोद कभःवः 
खमाख्यातः। न तु दशम्रपुरषपथ्न्तं पिव्रादि- 
जौवनादिना पिष्डसम्बन्धेऽपि सापिण्ड्य विदितं 
प्रागुक्चयुक्तेः सखधैत्यस्य तदनु पयुक्त त्वेन वैयर््या- 
पत्ते: । भ्रपुच्रधनाधिकारस्तु सन्निहिततराभावे 
सप्तमपुरुषपथ्न्तम् । ख्तपिटठकस्य स्रधोप- 
सलसितश्रा्चाधिकारः युरुषव्रयपयन्तमिति । 
श्रव खधाशब्दो मन््रपरः पिदढभक्तपरोऽपि। ` 
तथा च गुणविष्णुष्ठता शरुतिः । खधा वै पित- 
शामन्नमिति । दशमपुरषानन्तरं समानोदक- 
त्वऽपिन विराचं किन्तु पकर्चिण्यादि, तथाः 
हि । उदकक्रियामधिक्लत्य पारस्करः। सव्व 
ज्ञातयो भावयन्ति। आसप्तमाषशमादा 
खमानग्रामवासेन यावत् सम्बन्ध नु खमरेयुववा 
इति । भावयन्ति निष्यादयन्ति। भत्र यावत् 
सम्बन्धमनुखरेयुरेककुलजाता वयमिति समरखं 

पगौ गरि 

मी 



सपिण्ड 
भवतोत्यननेव सर्वेषामुदकदाने प्रासे यदासष- 
माष्टशमादृवैत्यक्तं तत् सत्रिकषतारतम्येना- 
ओौचमेदेऽप्युदककाग्समानाथेमिति । अशौच 
भेदस्तु सप्रमपुरुषपय्थन्तं सपिण्डत्वा्टशाहः । 
ततख्च दथसपुरुषपय्धन्तं वाहः । तथा च विष्णु 
बइस्तो। 
नट्थाहेन सपिण्डास्तु शध्यन्ति खतसूतके । 
बिरार सकुस्यास्तु ज्ञात्वा शध्यन्ति 

गोत्रजा, ॥* 
लतञतुरंशयु रुषपयन्तं पचिणो । तत जग्ध- 
मामस्म तिपन्तमेकाइः । तथा च मिताक्षरा 
विवादचिन्तामस्योवृहकानुः । 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विगिवर्तते । 

समानोदकभावस्तु निवत्तेताचतुड शात् ॥ 
जन्मनामस्म तरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ 
अत्र समानोद कत्वे दिविधे । पूष्वंतव्र गोतम 
पक्तिणोम सपि इति । परत्र इारोतः। 
मातामहे चिरात स्यादेकाइसूवसपिष्ड के ॥ 

शरव्रेव गोव्रजानामहः सख तमिति जाबालं 
वचनम् । ततः परं सर्व्वं था समानोदकतानिः 
ठते; ख्रानमाचमिति। खात्वा शुध्यन्ति 
इति बहस्मत्युक्तत्वादिति । इति शदितत््वम् ॥ 

सपिण्डो करणं,क्ौ,(सपिष्ड + छ + श्थट्। अभूत 
तद्भावे चिः ।) पूं संवव्छरक्रियमाणपाब्वेशेको 
दिष्टं तिकत्तव्यताकसरादम् । यत्र प्र तपिर्डस्य 
पिद्पिख्डं न सह मिश्ौकर णम् । यथा, 
“सपिष्डोकरणं प्रोक्ष पृं संवस्सरे पुनः । 
छर्ग्या्चत्वारि पात्राणि प्रेतादौनां दिजोत्तमाः॥ 
प्र तां पिढपातेषु पाव्रमाकैचयेत्ततः। 
ये समना इति दाभ्यां पिष्डानप्ये वमेव हि ॥ 
सपिष्डोकरणश्रा इं देवपूरव्वं' विधोयते । 
पितृनावादयेद्यव एवक् पि्डश्च निर्दिशेत् ॥ 
यै सपिष्डोक्ता; प्रेता न तेषां ख्यात् एथक् 

क्रिया। 
यस्तु कुर्य्यात् थक् पिच्छ पिढहइा सोऽपि 

जायते +” 

इति कूर्पुराणे उपविभागे २२. भ्रध्यायः ॥*॥ 
श्रन्यच्च | 
ततः संवस्रे पूं सपिण्डोकर शं भवेत् । 

सपिष्डोकरणादूङ प्रतः पाव्व शभुग्यतः ॥ 
इद्िपूर्तेषु योग्य षटडइख्यख भवेत्ततः । 
खपिण्डोकर णं खाद देवपूव्वं निजोजयेत् ॥ 
पितूनेवाशयेत्तव्र वक् प्रत विनिर्दिशेत् । 
मन्धोदकतिलयंक्त कुर्य्यात् पाव्रचतुषटयम् । 
अरष्याय' पिढपाव्ेषु प्रं तपफबर प्रसेचयेत् ॥ 
तद्त् सङ्कल्पा चतुरः पिण्डान् पिण्डप्रदस्तदा 
ये समाना इति इाभ्यामाद्यन्तु विभजेचिधा ॥ 
चतुर्थस्य पुनः काय्य न कदाचित् यतो भवेत् 
ततः पिढल्रमापन्रः स चतुर्थस्रदा पुमान् ॥ 
अग्निस्ात्तादिमध्यन्तु त् लमम्। 
खपिण्डोकरणादृ दं तस्म तस््रान्र दोयते ॥” 

इति मान्छे १८ अध्यायः ॥ 

. ऋतु सदयम् । अत्र कल्पं षष्ठमासिकदिने 
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अपरश्च | अध सपिष्डोकरणम् । तत्र गोभिलः। 
पणं संवत्सरे षण्मासे विपचे यदडइव्वा हदि 
रापद्येत तदडखलत्वाग्येदकपाव्राणि सतिल- 
गन्धपुष्योदकानि पूरयित्वा ब्रोकि पितृणामेकं 
प्रेतस्य प्रतपाव्रं पिदढपात्र ष्वासिद्चति। यै 
समानाः समनसः पितरो यम रान्य तेषां लोक्षः 
शध नमो यन्नो देवेषु कल्पताम् । 
*ये समाना; समनसो जोवा लोवेषु मामकाः । 
तेषां ओौमेयि कस्पतामस्मिन् लोके शतं समाः॥” 

ति ॥ 

पतेनेव पिष्डो श्याख्यात इति। पूरे संवत्सरे 
इति सुख्यक्षख्पः। तदशक्तौ नवमो मासः 
संवव्छरान्ते विसब्नेनं मवममास्वमित्येकै ! इति 
पेटोनसिवचनात्। तदशक्तौ षष्टो मासः। 
तत्राप्यशक्ती चिपक्तः तत्राप्यशक्तौ अरशौचाप- 
गमे प्रथममासस्य इादश्भिर्दिंने दादश्मासि- 
कानि खादानि निव्वेत्यं ् रयोदशाहः सपिण्डो- 
कारणकालः। शूद्रस्य इादशाहोनतु त्रयो- 
दशाह एव मासिकाथंवत् दादशाडइश्रादं त्वा 
वयोदशे$ङ्कि वा तत् कु््यान्नन््रव्मैय हि 
शूद्राणां इादथेऽङ्कोति विष्णुवचनात्। मासि- 
काथवदिति मासिकार्थो मासि मासिक्रिय- 
माखश्रादप्रयोजनं प्रताप्यायनादितदृयुक्तं हाद 
शादक्रियमाणख)इमित्वथः ॥* ॥ यतर त्वेका 
दशमासभ्यन्तरेऽधिमासपातः तच व्रयोदशस 
दिनेषु बथोदथ मासिकानि क्त्वा चतुद शेऽङि 
सपिण्डनं कायथमिति। सेवस्छ राभ्यन्तरे यद्यधि- 
मासो भवति तदा माख्काथे दिनमेकं वदयेत् । 
इति विष्णुवाक्वात् । शूद्रस्य व्रयोदशदिनेषु 
ब्रयोदशमासिकानि व्रयोदयथेऽद्कि सपिण्डनं 
दृष्टपरि कल्पनान्यायात् । एवच्च खाददहदिमावं 
न दिनहदिरिति भियोक्त हेयम् । तद्तविष्छु- 
सूत्रं दिनमेकं वहयेदिति खतः । खादाधिक्छ 
माइ सत्यत्रतः। 
“संवच्छरस्य मध्यं तु यदि स्यादधिमासकः) 
तदा योदये खां कायन्तदधिकं भवेत् ॥” 
तत्राप्यशक्ती प्रथममासस्येकाइ एव हदादशथ- 
मासिकसहितसपिण्डोकरणकालः । 
“मुख्यं श्रां मासि मासि भपर्ग्यााठतं प्रति। 
इादशारेन व। कु्व्यदिका डे दादशाथवा ॥* 
इति मरोचिवचनात्। अपरग्यासौ अशक्तौ 

पञ्चम मासिकं क्त्वा प्रथमषाख्मासिकं क्त्वा 
ष्ठमासिकं काय्य तदाद्य॒त्कर्षन्यायात् ।नतु 
ततपूर्व्वः षायम सिकं व्युत्क्रमापत्तेन च पञ्चम 
मासिकमपि पृव्वदिने सततिष्यभावात् एव- 
मेव वाचस्पतिमिश्रः ॥ *॥ भपकधनिमित्त 
माइ व्याघ्रः। 
“ानन्त्यात् कुलधर्माणां पुंसाच्धेवायुषः 

। चयात् । 
अद्ितेश्च शरोरस्य दादशाहः प्रशस्यते ५” 
एतच्च इादश्राहपदं थावाभौवान्तदढतौयदिन- 

सपिण्डो 
मात्रपरमिति प्राचोनमेथिलाः भजडइतख्रार्थ- 
लक्षणया खलात्युक्ताशौचान्तढतोयदिनमाभो 
पलच्कं इति आहप्रदोपश्राइचिन्तामणो । 
तद्यमष्य बुक्षम्। हाद शादेन वा कुर्य्यात् इति 
मरो चिवचनहादथादइश्रादं क्त्वा तयोदयेऽद्धि 
वा ङुय्यात् इति विष्णुवचनःभ्यामेकंवाक्वतया 
दादश्ाइमित्वस्छ इादयदिनपरत्वात् । क्ुख- 
धरप्राणामिति कुलधमोज्योतिरागमादिलिशा- 
मन्तरभा विनाशपरचक्रभयोत्य दन्ते च्छटेयम- 
मादिभिनिंमित्तेः अरशौचापगमे इदादथदिनानि 
घोडशयादापकषकाल इति शूलपाण्युपाध्याय 
व्याख्यानात् । मरौचिनेव एकाहे दादशाथदेति 
सामान्यत एव रकाषविधानाच । अरतप॑व 
एकाहापेच्या प्रा शस्त्याभिधानम पि सग्नन्च्छते 
अतएव प्रथममासस्य एकाद एव॒ इादश- 
मासिकसदितसपिण्डोकरणकालः इति ओआा- 
विषेकः। भ्रच्र यानि एकाहइकत्तेव्यतया दादश 
मासिकश्रादान्य॒क्तानि तानि शृद्रेणापि भाय 
मासिकदिन एव कार्य्याणि । न तादखमासिकं 
क्त्वा तत्परदिने एकादशमासिकानोति ज्यम् 
एवश्च तेषामपकघे तच्मध्यतदन्तकारूकत्तं व्यतया 
षारलाषिकदयसपिष्डोकरणापकषैः सिष्यतोति 
सुधोभिविंभाव्यम् ॥*॥ यदव्य हदिरिति 
इदिराथाख्चमान' पुखवनादि। भापद्येत 
भासक्ला भवति तददिने सपिण्डो करणम् । तथा 
हि प्रागावत्त नादः कालं विद्यात् । इति 
मोभिलस्रेश युसवनादिरूपहदेयामदयाम्य- 
न्तरे विधानात् सपिण्डोकरणस्य चापराद् 
विधानात्तयोः कालयोरवाधाय हदिपृब्बदिने 

` अपक्त: ॥ *॥ ननु सपिर्डोकरणस्यापराद्धि- 

कत्वे किं प्रमाणमिति चेत् भ्रपराद्लेतु पेटक- 
॥ 

किच्च “यदयप्यदन्तकः पूषा पैटमत्ति सदा 
चरम् । 

अग्नो दरेश्वरसामान्धात्तण्डलोऽ त विधोयते ।* 
इति छन्दोगपरिशिष्टवचनं यथा बह्नामनु- 
गोधात्तण्डलच रने कानुरोधात् पेट च रः। विश 
धरगसमवाये भूयसां स्यात् सधममकल्वम् । इति 
जेमिनिसूव्ात् । तददत्रापि वडहदेवताक- 
पाव्बंशानुरोधादेकोदिष्टकाल्तवाध इति । एवच्च 
संवत्सरं श्रधिक्लत्य । 
सपिण्डो करणं तस्मिन् काले राजेन्द्र तत् खण 

एकोडिष्टविधानेन काय्यै तदपि पार्थिव ॥ 
इति विष्छुपुराणोयभेकोदिष्टे तदितिकत्तव्व 
तापरं न तु तत्कालपरम् । तथा च परिभिष्ट- 
प्रकाशष्टतम् । 
* श्ादद्यमुपक्रम्य कुर्व्वीत सहपिण्डताम्। 
तयोः पाब्व शवत् पूव्वं मेकोडिष्टमथापरम् #” 

इति ॥*॥ 

एवञ्च शि तत्वलिखित-स्यमन्तको पाख्यानवत् 
इं निधित्य छतं सपिष्डौकरणं तदानीं 
विन्न हद्यभावेऽपि द्दयारम्धकालान्तरं पू 



सपिण्ड 
संवत्सरं वा प्राप्य पिढलप्रापकं इतिन 

सपिर्डनान्तरम् । रत्र श्वः कत्तास्मोति | 

दाता विप्रा्निमन्वयेत्। इतिवत्रििल्येति उत् 
कटको रिकसम्भावनोपलक्तणम् । भविष्यन्निमि- 
ततस्य कर्मणः प्रत्या हेत्वात् । एवच्च ठि 
अदं यदथें छतं तत्क चेत् विन्नात्तदिने न 
क्रियते तदा दिनान्तरे तक्म्यणि क्रियमाने 
तदङ्गत्वात् पुनहं दिखा कत्तव्यमेव । 
“प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत् क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्याक्रियायान्तु नाहत्तिने च तत् क्रिया॥” 
इति छन्दोगप रिशिष्टेन साङ्गकरण) भिधानात् 
हेमाद्विशतम्। 
पे संवत्सरे खाइ' घोड़शं परिक तितम् । 
तेनेव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्दिकभमिष्यते॥ 
अत्र॒ पूणंसंवत्सरक्रियमाणखादाद्यथोभय- 
निर्व्वहः । तथापजष्टसपिर्डनादप्युभयनिरव्वा 
दात्र पूणंसंवत्सरे आब्दिकान्तरं कार्यम् । 
एवञ्च पञ्चदशश्ादं कतिऽप्युत्रेयम् ॥*॥ उद क- 
पात्राणि इति भअष्योंसुद कयुक्तपात्राणि। अत 
बौकि पितृणाभेकं प्र तस्येति पाठक्रमदभं 
नात् सव्वैत्र छन्दोगानां यजुर्वे दिनाच ग्द्यानु 
रोधात सपिण्डो करणे प्रेतकर्म करणं पिठ कमी- 
यूव्व कम् । तयोः पावंणवत पूव्वमेकोदिष्टमयथा 
परम् । इति पूवलिखितव चने शाब्दक्रमदश- 
नात्। देवक्ञत्यपिटक्षत्ययोमरीधैय प्रेतक्त्येन व्यव 
धानस्यायुक्घत्वाच्च । एतेन अथ सपिष्डौोकरणं 
संवत्छरमेकं पिण्डमुदिश्च संवत्सरान्ते चताय्य्- 

दकप7चाणि प्रयुनक्ति तवेकं प्रे तस्य चोणि 
इतरेभ्यः \.इत्याश्वलायनद शैनात् सर्वं शाखिनां 
सपिण्डो करे प्रेतादित्वं मेथिलोक्त' निरस्तम् । 
एतद्वचनस्य तच्छछाखिमात्रपरत्वात् । किन्त 
ष्यदानमातरे पाठक्रमाच्छ।ब्टक्रमस्य बलवश्वात् 
ब्रह्मपुराणे प्रो ताष्यं टानान्तरं ततः पितामडहा- 
दिभ्यः इति शब्दक्रमस्यावाधाया्व्यपःत्र षु 
गन्धपुष्यदानपय्यन्तं पिद्धपूव्व कता उन्सरगे तु 
प्र तपूष्व कतेति । तथा ब्रह्मपुराणम् } 
'चतुभ्य खाष्यपातरेभ्य एकं वामिन पाणिना । 

ग्डदोत्वा दक्विणेनेव पाणिना च तिलोदकम् ॥ 
सम्प्ारज्जयित्वा एथिवीं ये समाना इति स्मरन्। 
प्र तविप्रस्य इस्तं तु चतुर्भागं जलं क्विपेत् ॥ 
ततः पितामद्ादिभ्यस्तन्मन्तेशच पथक् धक् । 
थे समाना इति दाभ्यां तञ्जलन्तु समपंयेत् ॥ 
ष्यं तेनैव विधिना प्र तपाव्राच् पूर्व्ववत् । 
सभ्या ̀  निवेदैव पञ्चा स्यमाचमेत् ॥” 
र्कं प्र तपाव्र' वामेन भ्रनन्तर दच्चिणेन ग्दहौत्वा 
इति सम्बन्धः । ये समाना इति मन्त्रहयं पठन् 
प्रे तपाद्रख  उत्ख्टजलं कुशरेखातयेण चतुधा 
विभज्य भागमेकं प्र तब्राह्मणस्तं च्िपेत् 
दद्यात् \ उत्द्ष्टजलपिण्डयोव्विभागी मन्त्रस्य 
करणत्व व्यक्तमाह शातातपः, 
“निरूप्य चतुरः पिण्डान् पिष्डदः 
थे घमाना इति इाभ्यामादन्तु विभजेत् विधा। 

२५८ 

सपिण्डौ 
एष एव विधिः पूृव्वेमर्व्यप।वचतुषटये ॥” 
ततस्तदनन्तरं तन्छन्तेः पितामहादिभेदेन तिरा 
हत्तेया दिव्या इति मन्तेशचकारात् पितामडहा- 
द्युत्सगेवाक्येरष्यसुतृर्ज्य यै समाना इति 
दाभ्यां मन््राभ्यामष्यं' पुष्पोदकं तव्नलं प्रेत- 
पात्रख्जलं तैनैव विधिना प्रत्येकेन पूववत् 
चतुर्भागरूपं प्रेतपात्रात् समपयेत.। तभ्य: 

रूपमष्यं ̀  निषेदय तत्तदृब्राह्मणदस्ते प्रचचिष्य 
पञशचादाचमेदित्यर्थः। तेन परेतब्राह्मणदस्ते 
उत्द्ज्य दन्तस्यैवाष्य जलस्य तदवशिष्टजलस्य 
भागव्रयं पितामडाद्यत्ङ्ष्टारव्यजलेषु भिखो 
कत्तव्यमिति प्रतोयते । श्रतएव दनत्तस्येव प्रेत 
पिस्य मिश्रौभाव इति खादविवेकः ॥*॥ 
यच्च न चात्र देवं भोजयेत् प्रागिव दैवे भ्य 
मन्राद्यच्च दत्वा गन्धमाल्यैः पावरमर्चयत्वा 
इतशेषं पिटभ्यः पातेषु दव्यात् इत्या शडलायन- 
वचने पिढपात्रं दैवं न मिखयेदिति कल्यतस्- 
व्याख्यानुरोधेन मै धिलोक्तं सरव्वशाखिनःन्तथा- 
चरणम् ! तत्रयुक्तम् । आाश्वलायनेन कार्डानु- 
शयस्योक्तत्वात् बद्ध चानाभेव तथा युक्त्वात् । 
न सामगयजुव्बे'दिनोः। तयोः पदार्थनुशय- 
स्योक्तत्व त् । अचर सामयजुव्वेदिनोः खादसूतर 
समन्वये मन्तदर्भनात्तवेव मन्रान्वयः पिढ- 
दयितादावुक्षः । वस्तुतस्तु पौराणिकलवात् देव 
ताभ्य ईत्यस्य पाठवत् साधारणस््.तिकार- 
शातातपोक्तत्वाच्च विभागीऽपि मन्त्ान्वयो युक्तं 
अतएव मेथिलैरपि तथा लिखितमिति ॥*॥ 
एवच्च पारव शे प्रागुक्ञवचनेन शेषदरव्येण पिण्ड- 
दानविधानात. तदिक्तावपि सपिश्डोकरणे 
तन्नियमात् यद्यपि शेषाभावे पिर्डनिहठत्ति- 
रायाति तथापि) 
“यथो क्तवस्त्वसंप्रापघतौ ग्राह्यं तदनुकारि यत. । 
यवानाभिव गोधूमा ब्नोहोणाभिव शालयः ॥* 
इति छन्दटोगपरिशिष्टवचनात् सुख्याभावै प्रति 
निधिः शस्त्रं इति न्यायाच्च मध्वाद्यभावे 
गुडादिग्रहणवत द्रव्यान्तरेणापि पिण्डदानम् 
ओेषद्रव्यनियमस्तु तत्स्व द्रव्यान्तरत्यागाय । 
श्रन्यथा तदङ्गाभावे कर्ममवेगुख्यं स्यात । सडइ- 
पिष्डक्रियायां इति ममक्षैः प्रेतपिण्डस्य सडह- 
मिश्रौकरणं यतचेति सपिण्डोकर णसमाख्या- 
सिद्धे सुतरां तत्र तथाचर णम् । प्रतिपत्ति- 
रूपकरराङ्ग एव प्रतिणद्याभावे तच्रिहठत्तिः । 
पशया लोहितः निरस्यति सक्लन्निरस्यति 
इत्यादावुक्ता । भ्रतएव यन्नवास्तुरूपप्रतिपत्तिः 
यागीऽपि यन्नो यव्र वसति इति यन्नवास्तुसमा- 
ख्यानुरोधरेनास्त तकु शविनाशेऽप्रि कू शान्तरप्रति 
निधिभहनारायणेः गोभिनलभाष्ये उक्तः । प्राक् 
खिष्टिक्गत वापरः इति गोभिलसूतरस्य 
व्याख्यानेऽपि अ उच्यते इत्यावापः प्रधानहोमः 
सतु खिष्टिक्दोमात् प्राक न पञ्चादित्यथेः। 
एवच्च सुख्योमे तवक्लते यदि चर्नं्टो दुष्टो वा 

सपिण्डी 
भवति तदान्यः पाच्यः सुख्ये छते चेत्राशदुष्टौ 
स्यातां तदाज्येनेव खि्टिकद्ोम इति शरला। 
एतेन ओेषनाओे पिर्डनिह्ठत्तिरिति वाचस्मति- - 
भिश्रोक्ञ हेयम् ॥ *॥ एतेन पिण्ड इति । 
एतेनाष्यदानविधानेन । पिर्डः पिर्डमि खण 
प्रकारो व्याख्यातः । तथा च ब्रह्म पुराणम् । 
“श्रथ तनैव विधिना दभेमूलेऽवनेजनम् । 
पितुदे्वा तु पिण्डन्तु दद्याइक्तया तु पृष्दवत् ५ 
दक्वापिण्डान् पिटभ्यस्तु पश्चात् प्रेताय पाश्चत 
तन्तु पिख्ड' त्रिध! क्त्वा भालुपूव्वर्मा च सन्त- 

तम् ॥ 
निदध्याचिषु पिण्डेषु एवं सं सज्जने विधिः ॥ 
पिढभ्यः पिपितामह्ादिभ्यः पिण्डान् दत्वा 
पञ्चात् प्रोताय पाण्वेतः पू्वैदेशे पिण्डं दव्यादि- 
त्य्थैः। तं प्रंताय दनत्तपिण्डम् । भानुपूरव्वमी 
पितामहादिक्रमेण) संसञ्जने प्र तपिख्ड- 
मिखणे। भविष्यपुराणम् । 
“गन्धोद कतिलेयुक्त' कुर्य्यात् पाच चतुष्टयम् । 
श्रष्यौथे परिढपातेषु प्रं तावं प्रसेचयेत. ॥ 
ये समाना इति इाभ्यामेतज्न्न यं सपिर्डनम्। 
नित्येन तुल्यं शेषं स्याटेकोदिष्टं च्तिया अ्रपि॥* 
नित्येनावश्यकेन ततश पार्व्वं शांभे पाव्वतेन 
एकोदिष्टंथे एकोदिषटेन शेषं अङ्गजातं 
तुल्यम्! एकोद्ष्टभिति णकोदिष्टं तदन 
ग्राहित्वात् सपिच्डौ करणच्ेत्यभयपरम्। एतत् 
सपिण्डोकरणमेकोदिष्टं स्तिया ्रपि। इति 
याज्नवलकाव चने कवाक्यत्वात् । तेन खाद्ंषु 
मध्यं एतच्छराददयं स्तिया: कनत्तव्यं न त्वाभ्य् 
दयिकश्रादादि। अत्र वा कत्तरि कल्ये इति 
कत्तरि षष्ठोति कन्त॑तनियमः। हदिखादादौ 
स््रोणां भोजनदशनान्र भोक्तत्वनियमः ॥५॥ 
पितरि पूवव सृते नदर्षाभ्यन्तरे पितामहे 
प्रपितामहे च ते यथा कत्तव्यं तथाइ छन्दोग- 
परिशिष्टे कात्यायनः 
"पितुः सपिण्डता क्षत्वा कुर्व्या्मासानुमासिकम् 
असंस्छती न संस्कारौ पूर्व्यं पौचप्रपौचकेः 
पितरं त्र संस्कुर्य्यादिति कात्यायनोऽब्रवीत् ॥ 
पापिष्ठमपि शुध न शदः पापक्ततापि बा । 
पितामहेन पितरं संस्कय्यौदिति निश्चयः ॥ 
पितुः सपिण्डतां क्रत्वा प्रं तौभूतयोरपि पिता- 
मदप्रपितामदयोः सतोः प्रतिमासविडितं 
पाव्वणं पिटढदरद्प्रपितामहातिहदप्रपिता- 
महानां कर्तव्यंनतु तयोः सपिर्डो करण पेता 
कार्य्या ॥ *॥ ननु सपिण्डनेनाषंस्छताभ्यां 
पितामदप्रपितामहाभ्यां सह पितुः कथं 
सपिण्डनाख्यसंस्कारस्तस्मात् तदथै तयोः 
सपिश्डोकरणमपकषंणोयं पितुरेव वा सपिण्ड- 
नमुत्कषणोयमित्यत शाह अ्संस्छताविति। उत्- 
कर्षाप्रर्षौ न कार्य्या वित्यनेन वचनेनोक्कम् । 
कथमसंस्छतेन सडह संस्कार इत्यव भह पापि- 
छमपौति। पाप्रष्ठमक्ततस्पिख्डोकरणं शचं न 
छतसपिण्डोकरणेन पितामद्रेन पपक्लता वा 

कण 



सपिण्ड 
भअङ्गतसपिश्डौकरणेनापि शु | 
शास्रनिश्चयः। भरतो वचनबलाददोषः इति 
तात्ययम् । अव्र तु प्रं तोभूतपितामहेन पितुः 
सपिण्डने पितामहस्यैकोदिष्टमेव । 
“अस पिण्डोक्षतं प्रो तमेकोदिषटेन तप॑येत्॥ ” 
इति प्र।गुक्तजावालवचनात्। एवमन्यवापि 
बोध्यम् । हदप्रपितामहख्य प्र तत्वं तैन सह न 
कामिति तात्पम् ॥५॥ अत्र मातुः सपि 
श्व्टराओश्वशुरयोः पिण्डौ कुगेराच्छादौ। 
`तथा च गाग्य;। 
“पतिनैकेन कर्तव्यं सपिरडो करणं स्तिया: । 
सा गता हि खतेकलतव' कुगैरन्तरयन् पितृन् ॥ 
श्वशुरस्याग्रतो यस्माच्छछिरःप्रच्छछादनक्रिया। 
षचैदंभंण सा कार्य्या मातुरभ्युदवार्धिभिः ॥* 
्रन्तरयन्तो त्यये भन्तरयच्निति लिङ्गव्यत्ययेन 
पुंर्यमिति हलायुधः । परवचनं गोभिलश्ा्- 
सूचभाष्यक्लतापि लिखितम् | भ्रतएव प्रव्रजिते 
पतिते वा पितरि खते न पितामहादिभिर्मातुः 
सपिण्डोकरणं किन्तु पितामद्यादिभिरेव । 
“स्न भव्रा सद्धेवास्याः सपिण्डो करणं स्रियाः 
एकत्व सा गता यस्माच समन्ताइतिब्रतेः । 
तख्िन् सति सुताः क्यु पितामद्या सहैव तु” 
इत्यत्र तचिन् सतोति अादानरभर्त रुपलन्त- 
णम् । अतएव । 
*तस्याच्चेव तु जौवन्त्यां तस्या; श्ण्वेति 

निखयः ।* 
इति लघुहारितैन श्वश्रुजोवने तस्या श्व - 
त्युक्त न तु खशुरेणेति क चिदप्य् क्तम् ॥*॥ एवं 
पितामद्चादिभिर्गमातुः सपिण्डो करणेऽपि साम. 
गेन यै चाव्रे त्वामनु यांश्च त्वमनु तसै ते खध। 
इति मन्तो न पाव्य: मन्वलिङ्गविरोधात् । अत 
एष भराभ्य्,दयिके माढपत्ते ्ोदन्नादिभिमन्ता' 
न्तरं लिखितं नतु ये चात्र त्लामिति। वस्तु 
तस्तु अराभ्य्,दयिके छन्दोगानां माप्त एव 
नास्तोति वच्छते । एवच्च । 
“इष्यै पिट पातेषु प्र तपावं प्रसेचयेत् । 
ये खमाना इति इाभ्यां शेषं पत्वं वदाचरेत् ॥ 
एतत् सपिष्डोकरणमेकोदिट स्तिया रपि । 
इति यान्नवसख्ेयन पाव्वं रौ कोदिष्टविकतौभूत- 
पुंसपिष्डनातिदेश्ात् तदिकतोभूतस््ो सपिण्डने 
$पि चै समाना इति मन्हइयस्य पाव्वं णोक्ञस्य 
ये चात्र लामिति मन्त्रस्य च लिङ्गाथासम- 
बेतत्वं ऽपि प्रकृत्यर्थस्य समवैतार्थत्वात् पाटः । 
“ततश्च मातामहानामप्ये वं यां कुर्याच 

चण । 
मन््ोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्तवज्निंतम् #” 
इत्यनेन यच्छेषाणां मन्तव्जनमिव्यक्त' तत् 
शन्धच्ां पितरः शन्धन्तां पितामडाः इत्यादि 
परलत्य॒ हयोग्यमन्तवव्जनपरमिति प्रागुक्तम् । 
माकंर्डेयपुराणम् । 
“सर्वाभावे चियः कुय्यः सभक्त णाममन्त्रकम् 
तदभाषे च पतिः कारयैत स्तकुटुम्बवत. ॥ 

२५६ 

सपिण्ड 
सौणामप्ये वमेवेतदेकोदिष्टमुदाद्रतम् । 
तानि यथान्यायं नृणां यददिष्टोदितम् ॥" 
-च्वियोऽत्र शरसवर्णोढ़ा भअरपरिणोता वैति 
आआदविवैकः। सवर्णोढ़ायाः पुच्पौत्तप्रपौच्चा- 
भाष एव विधानात. । तथा शह । 
“पितुः पुच्ेण कत्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया । 
तदभाव तु पन्नौ स्यात्तदभावे सहोदरः ॥” 
स्त्रीणामिति तु सम्प्रदानपरम् । स््ोकत्तुं क- 
त्वस्य पूर्व्वं एवोक्षत्वात् । एकभेवामन्तकमि- 
त्यर्थः । इति ओआदविवेकः ॥ भत्र स्तिय इत्य- 
स्यासवर्णोढ़ा अपरिशोतापरत्वव्याख्यानात् 
स्तोणां मन्तनिषेधोऽपि तस्सम्पृदानकश्राच 
एवावगम्यते। न तु स््रोसम्पुदानकमाते। 
कल्पतरौ तु स्लोणामप्ये वमिति यादृशेन सम्ब- 
न्धेन पिढव्यत्वादिना | 
खाङ्' तादृशेन सम्बन्धेनेव स्त्रो णाभेतत् कर्तव्य 
मिति। रएतद्व्याख्याने स््ोसम्प्रदानकखाच 
सुतरा मन्ताः पाव्याः। यान्नव्ेनापि 
समन्तरकमेकोदिष्ट' सपिष्डोकरणच्चोक्ा एतत् 
सपिण्डोकरणमभेकोदिष्ट स्तिया अपोत्यनन 
सिया रपि तथैवोक्तम् । 
"मातुः खपिच्डौकरणं पितामद्या सहोदितम्। 
यथोक्तं नैव कल्पेन पुचिकाया न चेत. सुतः ॥* 
इति छन्दोगपरिशिष्टेनापि यथोक्त नेव कल्येन 
इत्यनेन मन्तर।दि कसव्वंम तिदिष्ट व्यवहारोऽपि 
तथेति । श्रमन््रकं स््नोकनु कमन््रपाठरहितम् 
अमन्त्र। हि सियो मताः। इति बौधायनेन 
सामान्यतोऽभिघानात । न तु ब्राह्मणकन्तं क 
मन्त्रपाठरदडितम् । तथा च वराहपुराणम् । 

“अयमेव विधिः प्रोक्तः शूद्राणां मन््रवल्नितः। 
अमन््रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्व ण ग्टह्यते ॥* 
अत्रामन््रस्येति विशेषणस्य यावदमन्त्रयाघयर्थं 
त्वेन परिभाषारूपत्वान्न प्र तखाद्मात्रविषयः 
नवा शूद्रक कं्चादमं तविषयः। किन्तु स्नः 
कत्तु कश्रादमप्यस्य विषयः । व्यक्त ब्राह्मो । 
“स््नोभिखावरवरैश् खाद" विप्रानु शासनात । 
मन्वदिधिपूव्वं न्तु वद्किपाकविवर्व्ितम् ॥” 
विप्रानुशासनात. विप्रपाठनात । मन्तवन्मन््- 
युक्तम् । वड्किपाकविव््ितमित्यखवणं स्रो कत्तेक 
खाद्परम्। पतिकत्तृकश्राद्ेऽपि पन्नाः पाका- 
धिकारदशंनात । तथा च छन्दोगपरिथिष्टम्। 
शाकञ्च फाल् गुनाष्टम्यां खयं पन्नमधवा पचेत् । 
पन्नोलवच्च सवर्णोद़ायाः । च्येष्ठा प्नोति वच- 
नात् । ज्येष्ठयमाइ मनुः । 
“यदि खराश्च प्रराञ्ंव विन्देरन् योषितो दिजाः 
तासां वणंक्रमेणेव ज्येष्ठ पूजा च वेश्म च ॥” 
कुबेरोपाध्यायशटतम् ¦ 
“असंस्कतप्रमौतानां पिता न च्रादंमाचरेत । 
यदि सनरन कुर्व्वीत सपिण्डौकरणं विना ध" 
अरषस्कृतप्रमोतानाम् अनुपनौतद्धतानाम् । 
लष्ुडारोतः। 
““एुचचेणेव तु कत्तव्य सपिण्ड करणं ख्या । 

सपिण्डौ 
परुषस्य पुनस्तन्यं भ्राठपुच्तादयोऽपि ये ॥* 
भ्रादिशब्दग्राद्यानाह स एव । 

“भ्राता वा भ्नाढपुच्चो वा सपिर्डः शिष्य एव 
वा। 

सदपिर्डक्रियां कत्वा कुर्य्यादम्य् दयं ततः ४* 
भ्नातावा इतिवा शब्दात् भ्नाव्पेक्तया प्रधान 
त्वेन पूर्व्वाधिकारिणां दौहिषान्तानां समुच्चयः 
अतएव सखपिण्डत्ेनेव श्वाठतत्पुचयोरधिकार- 
सिचौ एथगुपादानं प्राधान्यज्नञापनाथेम् ॥ # ॥ 
“महागुरौ प्र तोभरूते हदिकमी न युज्यते ॥” 
इति शूलपाशणिलिखितव चनेन । 
“प्रमोती पितरौ यस्य देहस्तस्याशचिर्भवेत् । 
नापि देवंन वा पैत्रं यावत् पूर्णो न वत्सरः ॥” 
इति देवो पुराणवचनेन च प्रं तोभूतमातापिढ- 
कस्य पितुः प्रे तीभूतमतापिढकस्य संस्कायस्य 
प्रतोभरूतमातापिढकायाः अनूढाया कन्यायाश्च 
वेदिककभी कत्तु लकमीत्वानरत्वे न तत्यरौडा- 
राय यद इरव्वा हदिरापद्येत इत्यनेन पृष्वदिने 
सपिखण्डनं क्त्वा पित्रादिः परदिने भ्रभ्य्दयं 
नामकरणादिकं कुर्व्यात. । ऊद्ायास्तु पतिरेको 
गुरः स्त्रोणाम् । इति वचनोक्तं कपदेन पत्युरेव 
महागुरुत्वाभिधानात् त्म तत्वमातरे तस्याः 
क्मीनधिकारः । एवच्च पिटमाव्रोग्रहागुरुत्व- 
व्याहरत्तेस्तयोमीरणे ऊद़ाया न कर्मम्रानधिकारः 
अत्राभ्य् दयसपिण्डनयोरानन्तयमाच क्ताप्रत्य- 
या्थैः न त्वेककत्त. त्वमपि । अन्यथा सपिण्ड- 
लाधिक्षारिश्याः प्राः सत्वं भभुगदयाधि- 
कारिणो श्चातुः सपिण्डनाःधिकारापत्तः1 
यधा, = 

“नानिद्रा तु पितृन् हैः कर वेदिक- 
मारमेत् ॥" 

इति शातातपवचने पिठकततुं कहदिच्रादा- 
नन्तरमेव पुचेण विवाहः क्रियते। न तु पुचेण 
खादान्तरं क्रियते॥*॥ भ्रत्र पुरुषस्य पुनस््वन्धे 
इत्यनेन युच्चवत् चिव्यान्तस्य सपिश्डने सामान्य 
तोऽधिकारप्रतिपादनात् भभ्य्,दयं विनापि 
पुरुषस्य सपिण्डनं प्रतोयते । 
“सह पिर्डक्रियां कत्वा कुर्य्यादसुयदयं ततः 1“ 
ति तु सपिण्डो करणात् पृव्वं मभुदयाभावाथे 
न त्वभुगदयसत् एव सपिण्डोकर णार्धमि ति॥४॥ 
यत्त । 
“यानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्तस्येतराश्छपि , 
एकस्यैव तु दातव्यमपुच्चाया्च योषितः ५ 
इति छन्दोगपरिथिष्ठौयं सपिण्डोकरशेतरपञ्च- 
दशश्राइविधायकं तच्छिष्यपयन्ताभावै पुरुषस्य 
बोध्यम् । इतराणि एकोदिष्टविधानैनेव यानि 
प्राप्तानि प्रत्याब्दिकखरादानि तान्येव दातच्छं 
दातव्यानि इत्यर्थः । च्रपुच्चायाञ्चं ति चकारो 
ऽनुक्चसमुचायकः पतिराइताया इति शसु 
चिनोति, 
“अपुत्रायां ख्तायान्तु पतिः कुर्यात् सपिक्- 

तमम् । 



सपिण्ड 
इति पैटोनसिवघनेकवाक्यत्वात् । अव छन्दोग- 
परिशिष्टं अपुचायाः पञ्चदशग्राहविधानात् । 
"सपिण्डोकरणं तासां पुच्ाभावे न विद्यते ।* 
इति माकंण्डेयपुराणाच्च वालकपु चस्ते सपि- 
र्छोकरणशं रन्येनापि कर्तव्यमिति प्रतौयते। 
एवं पतिः ङुर्व्यादित्यवाति पतिसस्वमावं विव- 
चितम्) सैन ऊट्यः! दुवा सपिण्डनं 
कारम्) भरवर। 
“सर्व्कासामेकपनोभामेका चेत् पुचिणौ भवेत् 
सर्वास्तास्तेन पुचेश प्राह पुच्चवतोग्पनुः ॥ 
इति मनुवचने सपन्नोपुचस्य पुचत्वातिदेशात् 
लत्सत्त्व ऽपि स्रो णां सपिण्डनं मेधथिले ङक्तम्। 
लब्र। प्रागुक्चलबुहारोतवचने पुचचेणे वेत्येव- 
कारेणातिदिष्टपुत्तनिषेधात् । भ्रतएव तदुत्त 
राद भ्नादढपुत्लोपादानं सङ्गच्छते, अन्यधा 
भ्नाद्धपुच्चसन्तवं । 
“यदे कजात बहवो भ्वातरख सहोदराः । 
एकस्यापि सुते जाते सर्व्व ते पुचिणो मताः 
इति छ इस्मतिवचनेन . पुच्चत्वातिदेशात् श्नाट- 
पुचस्य पिढव्यश्रादाधिकारे प्राप्तं ्चाठपुत्तो. 
चादानं व्यये स्यात् । पुच्चातिदेणफलन्तु तत्त्वं 
फुच्ान्तराकरखं युन्रामनरकच्ाणञ्च ॥*॥ लघु- 
इारोत 
“सपिष्ोकरकान्तानि यानि खादानि षोडश 
थङ्नेव सुताः ङु्युः एयग्द्रव्याः रपि कचित् 
प्र तसंस्कारकम्यराखि यानि अदाणि षोड़श । 
यथाकालन्तु कार्य्याणि नान्यथा मुच्यते ततः ॥ 
ए्ग्द्रश्या अपि विभक्तधना अपि एधकन 
कुष्य: सुतरामए्थन्धनाः एथक् नकुय्येः किन्त 
पथक् कुय्यः। अत्र विशेषयति मरोचि 
“खतं पितरि पुचेख क्रिया कार्या विधानतः। 
बहवः स्ययदा पुद्धाः पितुरेकच्च वाखिनः॥ 
शर्वेषान्तु मतं ज्ञत्वा ज्येष्ठ नेव तु यत् छतम्। 
द्रव्ये चाविभक्तेन सर्ववं रेव छतं भवेत् ॥ 
पुच्ेणेत्यविशेषात् सर्वेषामधिकारे प्रासे 
साक्चात् कत्तव्यतामाइ वव इति । ज्यं्ठ नापि 
सर्वेषां भ्रातणां मल्करणेनेव करणं भवतु इति 
मतं ज्ञानं छत्वाविभक्ञत्वेन द्रव्यसंद्ेषेश्य च 
छलं क्म सर्वैरेव कतमेव भवेत् । तदानीं 
द्रव्यासंचचेषे च तस्मात् द्रब्य प्रा्तव्यमिति छलां 
क्तव्यम् । यदि तेन तन्न परिशचध्यते तदास 
ऋणो भवति प्रत्यवायो च भवति । नतु तेन 
खादान्तरं कत्तव्यमिति खाइवि्ैकोक्षं युक्तम्। 
श्धङ्नव सुताः कुष्य रित्यनेन एथककरणशस्य 
पव्युदस्तत्वेनानध्िकारात् यथाकालमिति 
अश चान्तदितोयदिनदादश्मासद्ततिष्ये काद 
न्य,नषरम।सदितयमंवकरेषु।न च = 
ष्यादेव तत्तत्कालप्रास रनथ॑कमिदमिति वा 
सत्तछालानां इादगदा यपेक्तया प्राधान्यबोध 
नाथत्वात् ॥ *॥ भ्रच। 
““अानण््यात् कुलधमायां पंसाञ्ध वायुषः 

अयात् । 

र२६० 

सप्त 

भखितेश्च शरोरस्य दादशाहः प्रशस्यते ॥” 
इति व्याघ्रवचनोक्त प्रशस्यत इत्यनेन कुलाचार- 
ज्योतिःशास््ादिज्नानभकररि तिमरणराष्रोपश्चवा- 
दम्ब च्छदेशादिगमनानुखारादेव सपिख्डोकर- 
ण्।पकर्घं हादशा इापेच्या प्रागुक्ञनवममासादि- 
गणकालपरि ग्रहः! अधवा यथाकालसित्या- 
देय द्धा हदिरापच्य त दत्वनेना वष्यकनाःम- 
करणादिठद्यर्थमेवापकर्घो न त्वनावश्यक इष्टा 
पृर्ताद्र्धापकषः काय इति तात्पखम् । भरतएव 

प्रथमाहते इत्यनेन काम्यस्यापकर्षनिर्भित्तता 
नास्तोत्यकम्) यदि त्ावश्यकहडिनिसित्तनापः 
कषेः करतस्तद। इष्टापूत्तादि काम्य वत्षराभ्य 
न्तरेऽपि कत्त व्यमिति । खादविवेकोऽप्यं वम्। 
यद्यपि गोभिलसव्रादौ सपिष्डोकर णस्येवाप- 
कर्षः प्रागुक्तस्तथापि सपिरडोकरणापकर्षे तत्- 
पूव्वेकत्तव्ययाद्वानामपि तदाटितदन्तन्धायादः 
पकषः 1 
सपिर्टोकरणान्ता तु न्नेया प्रेतक्रिया दधेः ।” 

इति शातातपवचने प्रेतक्रियगङ्याः सपिशखडोकर- 
णान्तत्व' प्रतोयते ॥५॥ अव्र हदिनिभित्त विना 
सपिण्डनापकघं क्षते पूणं रुवत्सरकालं प्राप्य 
प्रेतत्परिदारमाह विष्णुधर्रोत्तरम् । 
“क्ते सपिण्ोकरणे नरः सवत्खरात् परम् । 
प्र तदेदं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥* 
उदिनिमित्तकसपिर्टोकर शापक क्षते तत्- 
च्थादेव प्र तत्वपरोष्ारः । तदथं एवापकर्षात् 
एवञ्चान्यनिनित्तकापकघंह दिका लं प्राप्वप्रेतत्व- 
परोहारः । तत्कालस्य पूणं संवत् सर कालतुस्य- 
त्वात् । 
“भर्व्वाक् संवत्सरादृषदौ पूर्णे संवत्सरेऽपि वा 

ति शातातपवचनात् । इति खात वम् ॥ 
सपोतकः, पं, राजकोष्रातकौ। इति राज- 
निर्टः ॥ । 

सपोतिः, नौ, ( पा पाने + शिन् । ““कुमाखा 
गेति ।*६।४। ६६ । इति ईत्वम् । सद एकत्र 
पौतिः पानम् । खस्य सः । ) अलोयजन- 
खडमिलितेककालपानम् । तत्पर्व्वायः । तुस्य- 
पानम् २1 शइत्वमरः॥ खडपौतिः ३। इति 

थे सपिष्डोक्षताः प्रता न तेषान्तु । 

सप्रजि 

“सप्त सप्त विलिखेत् प्ररखिका- 
स्तिखगृूडंमथ क्षत्तिकादिकम् । 
लेख्ठयेदभिजिता खमन्वितं 
चे करेष्ठगब्डगेन विध्यते ॥* 

इति च्योतिस्तच््वे दोपिका ॥ 
अपिच) 
“क्रमात् स्वराणां शषानामारोडखावरोडहणम् 
मू च्छनेत्युच्यते श्रामत्रै ताः सप्त सप्त च ॥ 

इति सगोतदपणम् ४ 
लघुङ्धारोतेन । तथेव काम्य यत् क्म वस्लरात् सप्तकः, ति, (सन् + कन् । ) सप्तानां "पूरः । 

यथा, 
“योटकै सपक मेषतुले युग्मयो तथा । 

सदा वर्ज्यौ सतिं दवान्रवोच्छिवः॥" 
इति .ज्योतिस्तत्वम् ॥ 

सप्तसंख्यावशिष्टः । यथा,-- 
“यक्त जाग्ट दरिद्रा च चक्रा शास्तिरेव च। 
दौधि वैवो च विन्नयो यक्तादिः सप्तको गणः॥” 

इति सुख्धबोधटौकायां दुर्गादासः ४ 
सप्तसंख्या । सप्त एव स्कः स्वार्थे कप्रत्ययः ॥ 

सक्को, स्तो, (सप्तभिः खरेरिव कायति शब्दायते 
इति। के +कः । गौरादित्वात् ङष् ।) काञ्चौ । 
इत्यमरः ॥ 

गोदावर, क्तौ, सप्ानां गोदावर रः सुमा- 
इरः) इति सुगधबोधनव्याकरणम् ॥ “वा, 
महाभारते ३।८५ । ४४। 
“सक्षगोदावरे खात्वा नियतो नियताअनः। 
मडइत् पुखयमवाप्रोति देवलोकं गच्छति ॥*) 

सप्च्छदः.पु, (सप्त सप्त च्छदा यस्य) ठ चविशेषः। 
छातिम् इति भवा ॥ (यथा, रघुः । ५।४८। 

सपच्छदच्तोरकटप्रवाह- 
मसच्माघ्राय मदं तदोयम्। 
विलङ्किताधोरणतोव्रयनाः 
सेनागजेन्द्रा विमुष्ठा बभूवः ॥") 

। गुच्छपुष्यः २ युम्मपखः २ मशि 
च्छदः ४ हडत्वक् ५ बहुपणः ६ शाख्प्रलि- 
पन्नकः ऽ मदगन्धः ८ गन्धिपणः € । अस्य 
गुणाः । तिक्नत्वम् । उश्शत्वम् । विदोषश्नत्वम् । 
दोपनत्वम् । मदगन्धित्वम् । व्रणरक्तामयक्ञमिं 
नाभित्वञ्च । इति राजनिषंण्टः ॥ अन्यत् सतत- 
प्थशब्द् द्रष्टव्यम् ॥ 

शब्द्रन्रावलो ॥ ( यथा, वाजसमेयसंडिता- सपजिश्नः, प, सप्तजिद्भा -काख्यादयो ` पाइति- 
याम् । १८। ९ 

“सण्धिश्चमे सपोतिश्चमे छषिच्मे ४५५ 
यज्ञन कल्पन्ताम् ॥") 

सपोतिक,स््रो,डस्तिघोषा । इति राजनिर्घंख्टः॥ 
सप, [न्] वि, ( खषप् खमवाये + कनिन् । तुट् च 
इत्य््वलः । १। १५६ ।) संख्याविशेष । सात 
इति भाषा । बहवचनान्तोऽयम् + तदाचक्ानि 
यथा । पातालम् १ भुवनम् २ मुनिः ३ दोपः 
सूखाण्तः ५ वारः 4 समुद्रः9 खरः ८ राज्या 
गम् < ब्रोहिः१° वङ्किशिष्डा११ पर्यव तः१२। 
इति कविकल्यलता ॥ सपसंख्यावि शिष्ट; ।यथा, 

ग्रसना्ा यस्य ।) अग्निः । इति विकाण्डयेषः॥ 
(यथा, हहत्संडितायाम् । ७४ । १६। 

“सुक्नतन्नतयाङ्गना गतासून् 
अवगृह्य प्रविशन्ति संप्तजिद्धम् ॥*) 

तस्य सप्तजिद्भानां नामानि यथा,- 

“कालो करालौ च मनोजवा च 
सुलोहिता चेव सुधृस्रव्श । 
उग्रा प्रदोप्ा च क्रपौटयोने 
सतेव कोला: कथिताख जिद्धाः ॥ 

टौशासब्बस्ं तु उम्राप्रदो षयोः स्थाने स्फ लि 
ङ्गिनो विश्वनदास्येति नामदयम्। इत्यमर- 

: 
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सप्तद 

सौकासारसुन्दरौ ॥ कमोविशेषे तासां नामा- 
न्तराणि यधा । हिरख्या १ कनका २ रकार 
क्ष्णा ४ सुप्रभा ५ बहकपा ६ भतिरक्ता 9 
एताः साल्िक्यो यागकममखि । काम्यकम्यणि 
पञ्चरामा १ सवर्णा २ भद्रलोडिता ३ लोडिता 
४ श्वेता ५ धूमिनो ६ करालिका9 एता 
राज्यस्यः। क्र रककमोणि तु । विश्वमूत्तिः ९ 
स्फ. लिङ्धिनो २ धूरूव्शां ₹ मनोजवा ४ 
लोहिता ५ कराला ९ कालोऽ एतास्ताः 
मस्य: ॥*॥ एतासाम्धिष्टाढदेवता यथा, 
अमत्य पिठ गन्धवयच्चनागपिशाचकाः । 

राचसः ससजिद्धानामोरिता अधिदेवता: ॥* 
एतास) वणंदिङ्क्ियमौ यथा । गेथविमः 
विशाम् । 
“हिरण्या तप्ष्ेमाभा शूलपशेदिं शि स्थिता । 
वैदूगवर्णा कनका प्राच्यां दिभि समाचिता॥ 
तरुखादित्यसङ्गाशा रक्ता जिद्भाग्निसंखिता । 
छष्णा नोलाश्चसद्ाश्ा ने ऋं त्यां दिशि संखिता 
सुप्रभा पद्मरागाभा वारुख्यां दिशि संखिता। 
अतिरक्ता जवाभासा वायव्यां दिशि संखिता। 
बडइरूपा यथा ख्याता दच्िशोत्तरसंखिता ॥” 

इति तन््रसारः ॥ 
सप्तज्वालः, पुं, (सप ज्वाला यस्य । ) अग्निः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सप्ततन्तुः,पं, (सप्तभि्भेरादिभि्म॑हाव्याद्तिभि 
रग्निजिद्धाभिर्वा तन्यते इति । तन विस्तारे + 
“सितनिगमोति ।"उख्ा० १।७०1 इति तुन्। 
समन तन्तवः संखा यस्येति वा) यन्नः । इत्य- 
मरः ॥ ( यथा, माघे । १४।६। 

“सप्ततन्तुम धिगन्तुमिच्छतः 
कुर्व नुग्रहमनुन्नया मम । 
मूलतासुपगते खलु त्वचि 
प्रापि ध्मयहच्तता मया ॥") 

सपति: खो,(सम दशतः परिमाणमस्य “पंक्ति 
विंशतितिंशदिति।” ५।१।५८ । इति निपा. 
तनात् साक्षः । ) खड्याविथेषः । सत्तोर इति 
भाषा । यथा,-- 
“नवतिर्योजनानाञ्च सहस्ताणाञ्च सप्तिः । 
यावद्षटिकमाच्रं ख तावच्चलति भास्करः ॥” 

इत्या दित्वद्कदयम् ॥ 
सप्ततितमः, चि, ( सप्तति “तस्य पूरणे डट् ।” 
५।२।४५। इति डट् । “वष्टयादेशासंख्यादेः ।” 
#।२।५८। इति डटस्तमडागमः ।) सप्तेः 
पूरणः । सप्ततिशब्दात् पूरणार्थे मयटप्रत्यय- 
निष्यः । इति मुग्धबोधव्याकर णम् ४ 
स्षदश्, [न् ] वि, (सप्ताधिका दश स्घया- 
विशेषः। खतरो इति भाषा । तत्संद्या- 
विथिष्टः। यथा! एष वे सघ्ठदश प्रजापति- 
यन्न यन्न भ्रन्वायत्तः। इति मलमासतच््वम् ॥ 
ब्व चनान्तोऽयम् ॥ 
स्रः, वि, (सप्तदशन् + “तस्य पूरणे डट् ।‡ 
५२।४८) शति खट् ।)सप्रदशानां पूरणः । यथा, | 
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(= सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् । 
चक्र वेदतरोः णाण्ा इष्टा पुंसोऽस्पभेधखः ॥ 

इति ओौभागवते ९ स्कन्धं ३ अध्यायः ॥ 
सप्तदोधितिः,पं, सष दौधितयो यस ।) ग्निः । 
इति विक्षाख्डगओेषः 

पु, ( सप्तानां दोपानां पतिः) ) 
सपदोपानामधिपतिः । यया, 
न मूल्यमादादेश्यातः सभाखऋदिसंयुतः । 

सष्ठददोपपतिर्जातःः सूरग्यायुतसमप्रभः ॥” 
इति तिष्यादितच्छष्टतमद्छ पुराणम् ॥ 

सपदोपा.स्नो,(सत चोपा यस्वाम् ।) परथिवी । यथा, 
“मनोः स्वायग्भवस्यासन् दशपुन्नास्तु तस्मा 
येरियं एथिवो सव्वा सक्तदोपा सपत्तना । 
ससमुद्रा शरवतो प्रतिवर्षं निवेशिता ॥” 

इति मार्कण्डं 
तेषां नामादि हौोपशष्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

+व्य,(सपन् + धाच्।) सपप्रकारम् । यथा, 
सपसवारानुपोष्येव सप्तधा संयतेन्द्रियः। 
सप्तजब्छक्तात् पापात् सुख्खते नार संशयः ॥ 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
धातवः, पुं,(सपगुणिता धातवः) धररोरख्य- 

सप्तसंख्यकधातवः । तद्यथा, 
रसास्रमां समेदोऽखिमव्जानः शक्रसंयुताः । 
शरोरखं यदा सम्यक् विन्न याः सप्तधातवः ॥ 

दति राजनिघण्टः॥ 
सप्तनाडोचक्र, क्तो,(सपनाडौनां चक्रम् ।)दष्टि- 

च्नाना्धं' ग्रहनक्तत्राङितसुस्तनाडकसर्पा कार- 
चक्रम् । यथा! भय सप्तनाडोचक्रम् । 
"अथातः संप्रवच्छामि यच्चक्रं ससनाड्कम्। 
येन विन्नानमात्रंख हि जानन्ति साधकाः॥ 
छत्तिकादोनि ऋक्षाणि साभिजिदे क्रमेण च । 
सप्तनाडोव्यधस्तत्र कर्तव्धः पव्रगाक्ततिः ॥ 
ताराचतुष्कषेधेन नाडिक का प्रजायते। 
लासखां नामान्यदं वच्छ तथा चेव फलानि इ ॥ 
कत्तिका च ३ विशाखा च १६ मेचाख्या ९७ 

भरशो २ तथा) 
कष्या यनिनाङो स्याश्चण्डनाद्यभिधा मता॥ 
रोचिशौ ४ खातो १५ ज्येष्ठा १८श्बि१दितोया 

नाडिका मता। 
आदित्य प्रभवा नादौ वायुनाडौ तथेव च ॥ 
सौम्यम् ५ विच्रा १४ तथा मूलम् १८ पौष्ण- 

चंच २७ चतुथेकम् । 
तौयाद्गारका नाडो दडनास्या च सग््रता ॥ 
रौद्रम् ६ इस्तम् १३ तथा पूर्वाषाढा २० 

भाद्रपदोत्तरा २६। 
चतुरी जोवना नाडो सौम्यनाडौ प्रकौत्तिता 
पुनव्वं सू- 9 त्तरफलुन्धु- १२ त्तराषाद्-२१ 

तारकाः । 
पृष्व भाद्रा च २५ शक्राख्या पञ्चमो नोर- 

नाडक्राः। 

पुषथच॑म् ८ फल् गुनो पूर्वा १९ अभिजित् ° 
शततारका; २४ । 

पुराणम् ॥ , 

सप्तना 

ष्टौ नाडौ च विज्ञेया बधाख्या जलमाडिका॥ 
अञ्चेषचम् < मघा १* विष्णु २२ धनिष्ठाभंरय 

सदेव च। 
भरद्धताख्याहि सा चान्द्रो सप्तमौ चन्द्रनाडिका 
मध्यनाडोखिता सौम्या नाड तस्याग्रष्र्ठतः। 
सौम्ययाम्यगतं न्न यं नाड्कानां चिकं तिकम्॥ 
क्र रायाम्यगतान्ञया सौम्या सोम्यदिगिखिता 
मध्यनाडो च मध्यमा ग्रहरूपफलप्रदाः ५ 
एकनाडोगता याद्या ग्रहाः क्राः श॒भायदि 
ततो नाडोफलं वाच्य शुभं वा यदि वाश्चभम् ५ 
ग्रा: कुव्येभ्य डावातं गताखण्डाख्यनाड्काम् + 
वायुनाडोगता वायुं दडनाख्चाभिदाहकाः ॥ 
सौम्यनाडोगता मध्या नोरस्या मेघवाहकाः । 
जलायां हट्टिदखन्द्रबन्द्रनाडो गतास्तथा ॥ 
एकोऽपि तत् फलं दत्ते खनाडोसंखितो ग्रहः 
भूतः स्वं नाडोषु दत्ते नाडौसमं फलम् ॥ 
प्राहटकाले तु संप्रा घे रोद्रज्रक्तगते रवौ । 
नाडोवेधषमःयोगे जलयो गं वद।1म्यद्धम् ॥ 
यत्र नाडोखितशन््रस्तव्र स्यः खेचर! यदि । 
क्र राः सौम्या विमिश्राश्च तदिने हटि रुत्तमा॥ 
एकच्छकच्तसमायोगो जायते यदि खेचरः । 
तत्काले च महाहष्टियावदस्य शके शशो ॥ 
केवलैः सोम्ये पापैव्वा ग्रहेव्वि हो यदा शशो। 
तदा तु तुच्छपानोयं दुदि नख भवेद्र वम् ॥ 
यस्व ग्रहस्य नाडोस्थश्न्द्रमास्तद् ग्रहेण च । 
दृष्टो युक्तः करोत्यन्भो यदि कोणो न जायते ॥ 
स्रिय सितासितौ चेव मौरिसौम्यौ नपंसकौ। 
पुरुषाः पुरुषेर्व्वायुः क्रदो तु बुधक्रासणौ ॥ 
स्त्रोपु रुषसमयोरे हष्िस्तु प्रबला भवेत् ॥ 
पीयषनाडोगखन्दरस्तत्र खेटाः एभाशभाः ॥ 
दिबतुःपञ्च पानोयं दिनान्ये कतिसप्तकम् । 
एवं जलाख्यनाडोख्ये चन्द्रमि खग्रहान्विते ॥ 
दिनार दिवसं परञ्च दिनानि जायते जलम्) 
नौरनाडो सखिते चन्द्रे अस्यैः पूवयवद् ग्रहेः ॥ 
यामं दिनाक त्रौणि दिनानि जायते जलम् । 
अ्धतादि व्रिनाङोषु यदि स्व: सव्वं खेचराः 
तव इष्टिः क्रमाजक्ञ या त्यकं रसवासरान् } 
सौम्यनाडोगताः स्वं हष्टिदास्ते दिनव्रयम् ॥ 
शेषानाद्यां महाराज दुटहदिप्रदा ग्रहाः। ` 
निव्यला जलदा नाखै भकेद्योगो एुभाधिकः ४ 
क्र राधिकसमायोगे जलदाखापि निच्जलाः। , 
याम्बनाडौगता; क्र रा ्रनाठ्टिप्रख्चकाः ४ 
शभयुक्ता जलाशय) खातिठष्टिः भः ग्रहाः । 
एकनाडोसमायुक्तौ चन्द्रमोधरणोसुसौ ॥ 
यदि तत्र भवेब्नोवस्त दा .वादिमयौ महो। 
बुधशक्रौ यदेकचर गुरुणा च समन्वितौ ॥ 
चन्द्रयोगे तदा काले जायते ठष्टिरुत्तमा । 
जलयोगममतौ स्यातां यदा वन्द्रसितौ ग्रहौ 
क्ररदृ्टौ युतौ वापि तदा मेघोऽख्पदर्टिदः । 
उदय) स्तगते मार्गे वक्रयुक्तं च संक्रमौ ॥ 
जलनाड़ो गतास्ते तु सडाहष्टग्रदा ग्रहाः ॥ 

दूति सरोदथे सप्तनाङौकच्क्रम्॥ 



सप्प 

२९२ 

सप्तमौ 

तश्वक्ररूपं यथा) 

सप्तमौ 

सप्रनामा.ष्लो, (सप्त नामानि यस्याः । ` 
भ्या मन्यतरस्य।म् ।*४ । १! १३ । इति डाप्!) 
आदित्यभक्ता । इति राजनिचघेरटः ॥ 

संप्रपतः, पु, (सप्त सष पत्राणि यस्व । ) सुद्र 
इच्तः । इति राजनिघंर्टः ॥ 

सप्तपदी, -सखौ, सपानां पदानां समाडहारः। 
(नहिगोः ।*४। १।२१। इति डगेप्।) इति 
व्याकरणम् ॥ विवादाङ्गसप्रपदोगमनं यथा । 
लतो नामाता प्रागदौचीं मत्वा वधं सप्तभिः 
मन्ते: ;सपतमण्डलिकासु सप्रपदानि नयेत् । 
बधूख दच्िणपादं नौत्वा प्ादामपादं मर्ड- 
लिक्रां नयेत् जामाता च वधु ब्रूयात् । वामेन 
पादेन दक्िणं पादमाक्रमयेति। सप्तानां 
मन्वाखाख्ष्यादयः साधारणाः। प्रजापति 
ऋट.धिरेकपादिराट् छन्दो व्रिष्णुद'वता पादा- 
क्रामशे विनियोगः, ॐ एकमिषे विष्वा 
नयतु । हं ऊजे विच्छुरूवा नयतु । चोखि व्रत 
विष्णुसत्वा नयतु । चत्वारि मायो भवाय विश्छुसत्वा 
नयतु । पञ्चपश्भ्यो विष्णुस्रा नयतु । षड्- 
रायस्मोषाय विष्णुर्वा नयतु । सप्तसपभ्यो 
होत्राभ्यो विष्णुसत्वा नयतु ॥ ततः सप्तमं पदं 
गतां वधं पतिराथ)स्ते । प्रजापतिच्ं षिर्ग्मा- 
मकोपंकतिच्छन्दः कन्धा देवता पादाक्रामणा- 
नन्तरमाशासने विनियोगः । सखा सप्तपदौभव 
सख्यन्ते गमेयं सख्यन्ते मा योषा सख्यन्त 
मायोष्टााः । इति सप्तपदौगमनम् । इति भव- 
देवभटहः ॥ 

सप्पण, को,(सष्ानां द्राक्तादोनां पर्शम्रिव यत्र) 
मिष्टाचदिशेषः। यथा, 

द्राच्तादाडिमखलजरष्जितास्न' सशकरम् । 
लालच समध्वाज्य' सपपणसुदाद्तम् ॥ 

इति अब्ट्चन्द्रिका॥ 
सपः, पु, (खपत सप पर्णानि यस्य ।) वच्त- 
विशेषः । छातिम् इति भाषा ॥ (यथा, रुः 
9४२२) 

“प्रसवैः सप्तपर्थानां मदगन्धिभिराइताः। 
असूययेव तज्रागा; सप्तैव प्रद्ल बुः ॥*) 
तत्पर्यायः ।.विश्यालत्वक् २ शारदौ ३ विषम- 
च्छदः ४, इत्यमरः; ॥ शारदः ५ देवहच्ः ६ 
दानमनश्धिः9 शिरोखजा = ग्रहनाश; < अुति- 
पथः १० गामो ११ प्रहनाशनः; १२। इति 

|सप्षपर्शो, स्तो, (सप सस पर्णन्धस्ाः । खेष् 

शब्दरद्नावलो ॥ शु्छपुष्यः १२ शक्तिपणैः १४ 
सुपर्णक: १५। इति जटाधरः ॥ हत्व १६ 
इति रब्नमाला ॥ रख गुणाः । 
“सप्तपर्णो ब्रणश्च अवातकुष्ठा खजन्तुजित् । 

सपच्छद शब्द् द्रष्टव्यम् ॥ 
घ् । 

लव्नाशुलता । इति रब्रमालाराजनिघंर्टौ ॥ 
सप्तपातालं, क्तौ, ( खप्तानां पातालानां खमा- 
हारः ) सप्तसंख्यकाधोभुवनम् । यथा.-- 
“श्रादित्यरश्जितो देवो खदररूपौ जनान । 
निःखत्य प्रधम यातः पातालतलमन्ततः ॥ 
सपपातालसंस्थांस्तु नागगन्धर्व्वरा सान् । 
देवाण्षीं ख शेषां जघान वरशूलष्टक् ॥* 

इति कालिकापुराशे २४ अध्यायः ॥ 
तन्नामानि यथाद् भरतः । 
“अ्रतलं वितलच्खं व नितलच् गभस्तिमत् । 
महाख्यं सृतलद्चाग्र' पातालं सपमं विदुः #” 

|(५.नन स्तो ( सप पुच्चान् सते इति । स+ 
क्षिप् । ) सपपुत्चप्रश्ूता । तत्पर्य्यायः । इत- 

२। इति व्रिकाण्डशेषः ॥ 
पं, (सष खानेषु भद्रमस्य ।)शिरौष- 

इच्चः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
जि, ( सप्तन् + “तस्य पूरणे डट् 1 ५। 

२।४८ । इति डट् । “नान्तादसंख्यादैरमट् । 
५।२। ४९ । इति डटो मड़ाममः।) सप्तानां 
पूरणः । सात इत्यादि भाषा । यथा; 
“लेपभाजखतुथाद्याः पिक्रायाः पिख्डभागिन 

इति शुडितच्वम् ॥ 
सप्तमो, खरो, (खपषन् + टित्वात् ङनेप् ।) तिथि 
विवः । चन्द्रस्य सप्मकलाक्रिया। तत्र शल्ल- 

पके तु भरूतद्धासानुकूलसपमकलाक्रियैति 
विशेषः । पच्िकायां तस्या अष्कः शक्तपचे 9 
छष्णपचचे २२ ५ + ॥ तच जातफलम् । 

"कन्याप्रजो वेरोकुलेभषिंहो 
विश्रालनेवैः प्रथितप्रभावः! 
देवध्िना्चारसिको महाता 
श्यात् सप्तमौजः पिदढवित्तहत्ता ॥” 

दति कोष्ठोपदौषः ॥१॥ 

दोपनः श्वासगुस्पन्नः जग्धो ष्णस्तुवरः स्म तः” 

पिच्डदः सघ्मस्तेषां सापिण्डय साप्तपौ रंषम् ॥” 

पचे भरतपूत्तावच्छिव्रससमकलाक्रिया। छष्ण 

अथ सप्तमो । सा च षष्टौषुता पाश्चा युग्मात्। 
पैठोनखिवचनाश्च । यथा, 
पञ्चमो सप्तमौ चैव दशमो च व्रयोदभौ । 

प्रतिपद्रवमो चेव कर्तव्या सांसुखो तिथिः ५" 
सांसुख्यसुक्न स्कान्द ¦ 
“सांमुख्यं नाम सायाङकव्याचिनो दश्यते यद1\* 
अतएव परदिने विस्य कालाव्धापित्वे ष्टौ- 
जुक्तसपतम्यासुपवासमा इ भविष्यपुराणम् । 
“षष्ठोसमेता कनतेव्या सप्तमौ नाटमोयुता । 
पतङ्गोपासनायेह षष्टामाइरुपोषष्णम् ॥* 
यथा उपोषषणे तथा कर्मान्तरे । तथा ¦ 
“षष्ठया युता सप्तमो च कर्तव्या सवदा तिकिः। 
षष्टो च सप्तमो यत्न तक्र खच्रिहितो दरिः ॥* 
इति स्कन्दपुराणात् ॥ तका । 
“शक्तपक्तस्य सपम्या सखवारो यदा भवेत् । 
सप्तमो विजया नामः त्र दन्तं महाफलम् ॥* 
भविष्यं } 
शालितरड लप्रख्थस्य कुर्य्यान्न सुसंस्क तम् । 

सूर्याय चरुकं द्वा सप्रम्याञ्च विशेषतः ॥ 
यावन्तस्तेख्ड लास्तस्मिन्नं वेद्ये परिसंख्यया । 
तावद सखहस्!खि खय्यंलोके महोयते ॥ 
मोपधब्राद्मणम् । 
“दइाविंशत्पलिकं प्रखमुक्त स्वयमयव्वंशा ॥* 
ज्योतिषे । 
“पलन्तु लौकिक मयने; साष्टरल्िहिमाषकम्। 
तोलकव्रितयं न्न यं ज्योतिन्न; स्मृतिसम्प्रतम्॥ 
तेन चतूरत्तिकाधिकमाषपञ्चकाधिकषडधिक- 
शततोलकमिताः प्रखतर्ड लाः; + इति । एव- 
तव्य नाधिकयोः फलतारतम्यं बोध्यम्। एवं 
देवतान्तरेऽपि लन्तन्ञोकमदहितत्वफलेन कल्प- 
यितुं युक्षम् । अतपव शिवैऽप्य वं वच्यते ॥*॥ 
वराहपुराशे ¦ 
“भथापर' महारज व्रतमारोग्यसंञ्रितम् । 
कथयामि पर पुख् खव्व पापप्रणाशनम् ॥ 
तस्यं व माघमासस्य सप्तम्यां समुपोषितः । 
पूजधेद्ञास्कर देवं विष्छुरूपं सनातनम् ॥ 
भादित्य भास्कर रवे भानो सूओ दिवाकर, 
प्रभाकरेति संपूज्यो देवः सर्व्वे श्वरो रविः ॥ 
षष्टपा्चं कक्षताडारः सप्तम्यां समुपोषितः + 
अष्टम्यां व सुच्ोत एष एव विधिः स्मृतः ॥ 
भनेन वज्र पथं विधिना वोऽच्चयेद्रविम् + 

॥ 
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` क्मविधानात् षष्ठोसमेतेत्यस्य न विषयः। 

. जातवा सम्पच्च मात्तर्ड प्राङ्मुष्ठो वायुमा- 

र  शतदुत्रतस्य माघादिमासविथेषविहितकम्प्रत्वेन 

सप्तमौ 
तस्यारोग्य' धनं धान्यमिड जब्मनि जायते ॥ 
परत्र च भं खानं यद्गत्वा न निवत्ते ।* 
सप्तम्यां समुपोषित इति भादिकममणि क्ः। 
तेन सप्तम्यां समुपवस्तुमारब्धवानित्यर्थः । ततश्च 
प्रातः सप्तम्यामेवोपवास सदल्यः। रविञ्च विष्णु- 
रूपतया पूजाकाले ध्ययः। भ्रभिलापे तु 
तत्तिथावित्युक्घा रभ्य ति रेडिकारोग्यधन- । 
धान्यपारलौकिकशभस्थानलाभकामः संवस्सरं 
यावदारोग्यत्रतमिति विशेषः । ततः प्रश्ति- 
सप्तस्यासुपवासं कुव्वंन् । 
“भ्रादित्य भास्कर रवै भानो सख दिवाकर । 
प्रभाकर नमस्तुभ्य' भ्रस्माद्रोगादिमोचय ॥” 
इति मन्त्रं ण पूजयेत् । अत्र षष्यादिषु तत्तत् 

कालिकापुराणे" भक्त प्रति सूवधवाक्यम्। 
“अदा मां न भुच््नोत विस्म. नैव द्येत्॥" 
तधा । 
"म दर्बाष्टतनिन्धाल्यं शरोरे न तु धारयेत् ॥* 
अरा प्रतिमा॥*॥ अथ विधानसपतमो। 
कत्यचिन्तामणौ । 
^“अर्काग्रं एचि गोमयं खुमरि चं तोयं फलख्चाशुते 
मूलं नक्सुपोषणञ्च विधिवत् छत्वे कभक्तं नरः 
क्षौरं वायुशन इताशनभिति प्रोक्ञान्यमूनि 

क्रमात् 
कत्वा दादश ससमौदिंनक्ततः प्राप्नोत्यभौष्ट 

फलम् ॥ 
अत्र चाकाप्रादौतरभोजननिहत्तिरवसौयते। 
तपस्त्वात् । तथा च मव्यपुराणम् । 
“तपोभिः प्राष्यतेऽभोष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः । 
दुभगत्वं छथा लोको वहते सति साधने #” 
तपसः क्तं शख्भावत्वं तत्र वोक्तम् । 
"'उभेऽतिचपला पुचचि न क्षमं तावकं वपुः । 
सोद क्ेशखभावस्य तपसः सौम्यदशने ॥* 
व्यक्तमुत यथा,- 
“अरकप्राङकरमात्रमन्तरौचगटश्ौतकम् । 
कपिलाविडं यवमाव मश्ुलं मरिचं जलम् ॥ 
कदलोफलमध्यन्तु कणमाचमपक्रकम् । 
कुशमूलं यवमात्र खच्छायादिगुशे चणे ॥ 
भच्छ मितौदनं नक्त शुचोपवसनं तथा । 
एकभक्त मयुराण्डप्रमाणं भोजनं मतम् ॥ 
श्र्प्रतिमाव्न्तु कपिलादुगधभक्तणम् । 

शयेत् ॥ 
छतं खल्प' पौषमासे माघादणब्ं समाचरेत् । 
जाद्मणान् भोजये गुडक्तौ रनिरामिरैः ॥ 
विप्राय दक्तिणा देया विभवस्यानुरूपनः । 
अष्टम्यां पारणं कुब्धात् कटुन््रदितेन च ॥ 
मुद्रमाषतिलादोनि एतच्च व वि विव्जंयेत् । 
एकसिद्ं भच्छसुक्षम क तन्वानुसारतः ॥*५॥ 

मलमासेतरकन्तव्यतवं भाइ वथिडलिङ्कपुरा- 
म् । 

२६५ 

२६ 

सप्तमी 

प्रारब्धे तु व्रते पञ्चात् सम्प्राप त्धिमा सके । 
पूव्वमानेन तं त्यक्ता काय्यं दादशभासिकम्॥ 
पूव्व मानेन मलिन्डचशून्याब्दमानेन । तं मल 
मासम्} दादशमासिकं इादशमासेष्वेव काय्य 
न मलमास इत्यथः । यत्त । 
“मासे मलिन्बुचेऽप्यं वं यजे वीं स शडराम् । 
किन्तु नोद्वापन' काययमित्वादइ भगवान् 

शिवः ॥” 
इति विश्शुरइस्यवचनम् ॥ 

तन््ासविगशेषानङभितमा समा व कत्तव्यामावास्या 
दिव्रतकत्तव्यतापरम्। उद्यापन' प्रतिष्ठा । 
एवमारग्भोऽपि निषि; । माम्य : । 
“स्त गते गुरौ शक्र बाले ठं मलिज्ज् चे। 
उपायनसुपारणग्धं व्रतानां नव कारयेत् ॥ 
उपायन प्रतिष्ठा । उपारश्भमारण्यम् । 
कालाशुदिमाच्रपरं तत्तश्माव्रविधिकस्पने गौर- 
वात् ॥*॥ भविष्ये । 
“भाद्रं मासि सितै पचे सप्तम्यां नियमेन या । 
ज्ञात्वा शिवं लेखयित्वा मण्डले च सडाभ्विकम् 
पूजयेच्च तदा तस्या दुष्यूपं नेव विद्यते ॥* 
ष्टं कुकर टोव्रतत्वेन ख्यातम् ॥५॥ भविष्ये । 
सयग्रहणतुल्या हि शक्ता माघस्य सप्तमो । 

भ्ररणोदयवैन्लायां तस्यां खान महाफलम् ॥ 
माघे मासि सिते पन्ते सप्मो कौटिभास्करा। 
दद्यात् खानाष्य दानाभ्यामायुरारोग्यसम्पदः॥ 
अरुणोदयवेलायां शक्ता माघस्य सप्तमो । 
गङ्गायां यदि लभ्ये त सूग्रहशतेः समा ॥" 
कोटिभास्करा कोटिसपमोतुख्था । | 
फलं खा(नजं सन्निहिते बदिरन्तरङ्गेति न्यायात् 
तेन बडशतस्गधग्रयणकालोनगङ्गाख्ानजन्य 
फलसमफलप्रापिः फलमत्र ज्ञ यम् । भव बहु- 

शतसूयग्रहाणां प्रत्येकाधिक्षरखतासं सर्गेणान्व 
यात् कालानां खानानां तत्फलानामपि बड- 
शतत्वं लभ्यते भरतो नाप्रसिहिः। पूणं सप्तम्यां 
पूवं परयोयत्रारणोदयकाके सप्तमो पूवव दिने 
तत्काले खानम् । 
“चतस्लो घटिका प्रातररशोदय उच्यते । 
यतौनां ज्ञानकालोऽयं गङ्ाम्भःसटशथः स्मतः ॥ 
वियामां रजनीं प्राइस््यक्षा खन्तचतुषटयम् । 
नाङौनां तदुमे सन्य दिवस।!यन्तसंन्जिते ॥ 
इति काललाधवोय्टतब्रद्मवैवर्तीधेन पूर्वस्य 
तत्कालस्य पूष्वेतिथिशम्बन्धिदिनकनत्तव्यक्ाद्न 
त्वेन इतरस्य चेतराङ्गत्वेनाभिध'नात् भ्रतणवं 
दक्षेण तत्कालमारभ्याङ्किकक्लत्यमभिडितम् | 
अत्रारुणोदयकाले सुडन्तान्य.नतिचिलाभ एव 
खानम् । 
“व्रतोपवासच्नानादौ चरिकेका यदा भवत् । 
उदये सा तिधिर्राद्या चाडादावस्तगाभिनो॥" 

इति विष्णुधर््ोत्तरात्। 
भत्र घटिका सुकते खरादयोम््कालानुरोधात् 
इति वच्छते, ब्मवैवत्तवचने घटिकाः दख्छ 
खूपा प्रवचने नाङोनामाख्नन्तचतुर्यमित्बेक- 

सप्तमौ 
वाक्यत्वात् ॥*॥ येतु सूर्योदयात् प्रागपि 
प्रातःखानविधानात् तत्र व माघसप्तम्याख्य- 
गुणफलविधिर्लाघवादित्याइस्त चिन्त्यम् । प्रक- 
रणान्यत्वे प्रयोजनान्यत्व' इति जैमिनिस्चेख 
प्रकरणमेदे गुखविध्यसिदेः । भतएव कलमतङ्- 
रन्नाकरयोः । 
“य इच्छदिपुलान् भोगान् चन्दरसूग्रहोप- 

मान् । 
प्रातःखायो भवेच्रिव्यं दौ मासौ माघफाल् 

गुनौ ५ 
इति विष्णुम तौ नित्यखानप्रकरणशात् प्रकरशा- 
म्तराखानात् प्रकरणन्तराधिकरणन्धायेब 
काम्यस्नानान्तरमिदभित्यक्तं नतु गुणफलं 
विधिः। किन्तु काम्यकरणे प्रसङ्गाचित्यसिदि 
रिति । अत्र माघमासनिभित्तकमाचसपमौ- 
निमित्तककाम्यख्रानयोः प्रातव्विधानात् नेमि- 
त्िकत्वेन प्रायञ्चित्तवत् सक्लदनुष्टानम् । 
“प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत् क्रियते पुनः। 
तदङ्कस्याक्रियायान्तु नाहत्तिनं च ततृक्रिया ॥ 

इति कात्यायनवचनात् ॥ 
“न ख्ञानमाचरेड क्रा नातुरो न महानिशि। 
न वासोभिः सहाजस्ल नाविन्नाते जलाशये ५" 
इति मलतुवचनेनेकदाज खख्राननिषेधाच । 
“ध्विन्नाचरेत् ख्ानमाङ्किकच्च पुनःपुनः !* 

इति मनुवचनाच्च 1 
अतएव नान्दौमुखप्रकरणयेषे प्रधानानामपि 
काम्यानां ` तत्तदेशकालविदितानां तन्तलेव 
सिदिरिति खादचिन्तामणिः। निष्कामविष्- 
प्रोतिकामयोः सुतरां सक्लदनुष्टानं गुणतार- 
तम्यात् फलतारतम्य इति न्धायेन फलं 
बोध्यम् । तत्त इच्ुक्तोरगुङ़ादिमाषयमभेदव- 
चि मशक्यम् । 
““पच्चान्तरेऽपि कन्यास्थे रवौ शाह प्रशस्यते । 
कन्यागते पञ्चमे तु विशेषेणंव कारयेत् ॥” 
दति ईेमाद्विष्टेतादित्ययुराणोक्तवत्। एतद 
चनप्राग्चः कार्तिकमलमासान्ट्विषयम् । 
“देशकालाञ्रंमचेवरद्रव्यदाटठमनोगुणाः। 
सुक्लशस्यासि दानस्य फलातिशयद्ेतवः ॥* 

इति ब्रह्मयुराणोक्तवच्च । 
तीर्थभेदे तेकदापि नानाचानम् । 
“विधवदिवसे प्राते पञ्चतोर्थो विधानतः \* 
इति ब्रह्मपुराणादिवचनःत् तौधभेदे तन्प्रस- 

। अतएव गङ्गवाक्यावलोः 
अादचिन्तामेष्योः । यत्तु प्रयागे व्रपइलरान- 
क्रोडोक्षतेऽपि माघसपमोखानादावसाधार्ं 
सद्स्प न युनस्तथव प्रातःखानाचरणं तद- 
युकम् । तदा सकछ्षत्सरानस्थैव विहितत्वात् 
अन्यथा तच्य्हफलकामनायां तदानन्त्यापत्ते- 
रिव्युक्षम् ।* चाने परिपाटौमाइ छत्थ- 
करलतायां विष्ण्: । सप्तवदरपत्राणि सपाकं 
पजाखि च शिरसि निधाय। 
(अदुयसग्क्लतं पापं मया समभु जग्मु) 



सप्रमौ 
तण्डे रोकश्च शोकञ्च माकरी इन्तु सप्तमो ॥* 
इत्य्चाय खायादिति ओेषः। रोकं हिद्रम् । 
तिथिक्षत्थस्य सौं मास्यन्तमासाङ्गकत्वाश्राक- 
रोति पदं मकराकरब्धचान्द्रमासोयतिचिपरम् 
<तिथिक्षत्ये च छच्णादिं व्रते श्क्रादिभेव च । 
विवाहादौ च सौरादिं मासं कलये विनि्दि- 

शेत् ॥" 
इति ब्रह्मपुराणात् ॥ 

मन्वन्तरादिलेम तथा युक्ताञ्च । यथा.मद्छ- 
पुराणे । 
“"यस्प्माकन्वन्तरादौ तु रथमापुदि वाकराः 1 
माघमासस्य सप्तम्यां तस्मात् सा रथसपममो । 
अरुणोदयवेलायां तस्यां खानं महाफलम् ॥ 
अतएव नारसिंहे रध्याख्यायामिल्यक्तम्। यथा, 
“महानवम्यां इादश्यां भरख्यामपि चेव डि। 
तथाच्यढतोयायां शिष्यान्राध्यापयेद्बुधः। 
माघमासे तु सप्तम्यां रण्याख्यायान्तु वजंयेत्॥” 
इादश्यां शयनोलानदादणश्याम् । भरण्यां शक्र- 
ष्वजपातभरण्याम्। इति कल्पतरुः । भरव 
महानवम्यादि साहचय्धाद्गौणचान्दरत्व' प्रतो- 
यते ! चतएव चतुद शमन्वन्तरादिगणने क्वापि 
न राश्यन्न खः । यथा, भविष्यमाव्छयोः। 
अश्ववुकश्क्रनवमो हादशौ कात्तिकौ तथा। 

ङतीया चेव्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ 
फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्येकादभो तथा। 
आषादृस्यापि दशमो तथा माघस्य सप्तमौ ॥ 
श्रावणस्याष्टमो क्ष्णा तथाषाद्स्य पृरिमि । 
कात्तिक फाल्गुनो चेतो ज्येष्टो पञ्चदशो 

सिता। 
भन्वन्तरादयसत्वेता दन्तस्याच्चयकारिकाः # 
अव्ामावास्याष्टमोव्यतिरिक्राः शक्ताः । पनः 
पनस्तथापदो पादानात् उपक्रमोपसंहारयो 

९8 
सप्ला 

सप्तव्याद्रतिके देवि ननस्तं रविमण्डले ॥” 
प्रणाममन्त्स्तु 
“सप्तसप्तोवह प्रोत खप्तलोकप्रदोपन । 
ससम्यंा हि नमस्तुभ्य नमोऽनन्ताय वैधे ॥ 
सपिरण्ठः। इति तिष्यादितच्वम् ॥%॥ समो 
ब्रतविशेषा यथा, 

ब्रह्मेवाच। 
भगवन् भवसंसारसागरोत्तारकारकम्। 

किञचिदुत्रतं समच सवर्गारोम्य सु ख प्रदम् ॥ 
खौभगवान् उवाच । 

शौरधन्' प्रवच्यामि नाशा कल्यायसपमोम् । 
विशोकसपमीँ तदत् फलदां पापनाशिनोम् ॥ 
शकराससमीं पुख्ां तथा कमलसप्तमोम् । 
मन्दारसप्तमीं पुर्यां तथेव शभसपमोम् ॥ 
सर्व्वाः सव्वं फलाः प्रोक्ताः सव्वंदेवर्धिपूजिताः। 
| विधानमासां वच्छामि यथावदनुपूव्वं श: ॥ 
यदातु शक्रमपतभ्यामादित्यस्य दिनं भवेत् । 
सातु कल्याणिनो नाम विजया तु निगद्यते ॥” 
श्रासां इतिकत्तव्यताकालौ च मच्छपुराखे 
&< अरध्यायावधि ७५ अध्याय पयन्तं दरटव्यौ\५॥ 
सा सूख्धमूत्तिप्रकाथिका तिथिः । यथा, 
एवमक्रस्तदा देवैः सौम्यां मूत्तिमथाकरोत्। 

प्रकाशत्व जगामाशु देवतानां महाप्रभः ॥ 
एतत् सव्वं ' सुराणान्तु दहनं शामितं पुरा! 
सपम्या खलु सूर्येण सूत्तिञ्च क्तवान् भूवि ॥” 

इति वाराहे सूर्ययोत्प्तिनामाध्यायः ॥ 
सप्तरक्तं, कौ, (सप्तानां रक्तानां तदर्णानां समा- 
ारः। ) शरीरस्य रक्तवणंसप्तावयवाः। तेच 
इस्तप।दतलने वान्तरतालुकाधरजिद्धानखाः। 
यथा, सासुद्रके। 
“"पाणिपादतलौ रक्तौ नेत्रान्तरनखानि च । 
तालुकाधरजिद्भाख्च सप्रक्त प्रशस्यते ॥ 

शुक्रत्वकौ सनाच्च । अत्र कामधेनौ ढतौोया | पं,भूख्ि, (सप्त ऋषयः ।) सप्तसंख्यकषंय 
चैव माघस्येति । कल्पतरौ तु ढतौया चेच- 
मासस्येति लिखितम् । अव्र पाठदेषे चोपति- 
व्रमालायाम् । अश्वयुजि शक्तनवमो दाद- 
शूच्जं मधौ ढतोया चेति पाटाद्ैवठतोयेव 
याद्या । ओोदत्तोऽप्ये वम्। माघसम्याखान्द्रतवं 
सौरागमेऽपि। 
“कपत: सवदरद् व्वाच्ततसचन्दनः। 
अष्टाङ्ग विधिना चाष्य ` दद्यादादित्यतुष्टये ॥ 
माचेऽथ फाल्गुने वापि भवेह माघसप्तमो। 
साक्षरोति च यत् प्रोक्ञ तत् प्रायोह त्तिदभे- 

नात् ॥” 
चअष्टाङ्गविधिना। 
“योऽष्टाङ्गमष्य माप भानोमू डि निवेदयेत । 
ताश्रपाव्राच्यदानेन पुख्यं दशगुणं स्म तम् ॥ 
इति विष्णुपुराोयेन । श्रादित्यपुराणे । 
ऋ ्तरःधिविशेषेण यत् कमा दिदधितं नरः । 

देवं वाप्यथवा पेवरं तदन्यत्रापि दृष्यते ॥ 
अर्घ॑मन्तस्तु । 

तेषां नामानि यथा । मरीचिः १ भव्रिःर 
अङ्गिराः ेपुलस्यः ४ पुलइः५ क्रतुः६ वशिष्ठ; 9। 
इत्यमरः ॥ भ्रपिच। 
सप्तषिमण्डलं तस्माद् हश्यते सर्व्बतोपरि । 

लच्र सप्तषयः सन्ति विनियुक्ताः प्रजाख्जा 
मरोचिरन्निः पुलहः पुलस्तयः क्रतुरङ्किराः । 
वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मणो मानसाः सुताः ॥ 
सपब्राह्मण इत्येते उच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः। 
संभृतिरनसूया च चमा प्रोतिख सन्नतिः ॥ 
अरुन्धतिस्तथा लव्ना तत्पत्मौ रोक मातरः । 
एतासां तपसा चेतदायते भुवनवयम् ॥ 
सन्ध्याव्रयसुपासौना गायच्चौ जपततृपराः । 
तस्मिनूलोके वसन्त्येते ब्राह्मणा; ब्रह्मवादिनः ॥ 

(परतिमन्बन्तरे सप्षषयो भिन्ना एवासन् । तद्- 
वल्तान्तस्तु ऋषिशष्दे दव्य: ॥ ) 
सप्तला, सो, (सम लातोति। ला + कः ।)नव- 
मालिका । इत्यमरः ॥ चरकषा। गु्ा । 

“ज्ञमनो सब्बभूतानां सप्तमो सप्तसपिके । | पाटला । इति मेदिभौ ४ 

सप्रस 

सप्तशती, सनो, सप्तानां शतानां समाहारः । इति 
व्याकरणम् ॥ (“हिगोः।* ४।१५।२१ । इति 
डने ।) सप्तश्रतिका । सप्तशतश्नोकालकदेवो- 
माहात्मयम् । चर्डेति ख्यातम् । यथा,-- 
अर्गलं कोलकश्चादौ पठित्वा कवचं ततः ।. 
जपेत् सप्तशतीं चण्डं क्रम एव शिवोदितः ॥* 

इत्यगंलस्तोचम् ॥ 
तथा च नागोजोभष्ः । 
“तत्राद्ये चरिताध्याये न्नोका अरशोतिरुत्तमा; 
श्रथ मध्यं चरित्रं तु पच्चाटेकसुसंख्यकाः ॥ 
वरयोऽध्यायाञ्चतुःखुप्तचतुव्वदग्दवेद का: 1 
| तु षट्षडग्निश्चोकभाक् । 
अम्नोसोमाष्यायवतौ गोता सप्त्ती स्म ता॥” 

सप्तश्रखाकः, पुं, (सप्त शलाकाः तदत्रेखा यत ।) 
विवादस्य श॒भाश्भदिननज्ञानाथें तियगहूं सस 
शेषठाविशिष्टचक्रविशेषः । यथा, 
“ह्त्तिकादि चतुःसरेखाराभौ परिभ्चमन् । 
ग्रइञ्च देकरेखाखो वेधः सप्तशलाकजः ॥ 

सप्र सप्त विलिखेत् प्ररेखिका- 
स्तिगृद् मव कत्तिका दिकम् । 
लेखयेदभिजिता समन्वितं 
चेकरेखगसगेन विध्यते ॥ 

वैश्यस्य चतुर्थेऽ ये खवणादौ लििक। चतुष्के च 
अभिजित् तखे खचर विन्न या रोडियोविद्दा॥” 
लि्िक। दण्डः। 

“यस्याः शौ सप्तशलाकभिन्रः 
पापेरपापै रथवा विवादे 
रक्तां शकेनेव तु रोदमाना 
श्मशानभूमि प्रमदा प्रयाति ॥" 

इति स्ष्लाकवेधः । इति ज्योतिस्त्छम् ॥ 

तच्वक्ररूपं यथा) 
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शिरा, सनौ, (सप्त थिरा यस्याः ।) नामश्ञो। 
इति राजनिर्घण्टः ५ 

इति पाञ्च खगख्डण्डे ११ अध्यायः ॥ :+ पं, ( सप्त सप्तयो .घोटका यस्य । ) 
सुब्धः। इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, रघुः ।१३।४१। 

““इविभ जामेधवतां चतुखीं 
मध्यं ललारन्तपखप्ससिः । 

भ्रसौ तपस्यत्यपरस्तपस्ौ 
नाच सुतोच्छञ्चरितेन दान्तः ॥*) 



सपरार्चिः 
सप्तसागरःपु,(सप्त सागरा इव कुण्डानि यत) 
महादानविशेषः । वथा,-- 

मत्स उवाच। 
*श्रधातः संप्रषच्यामि महादानमनुत्तमम्। 
सप्तसागरकं नाम सव्वपापविनाशनम् ॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य क्त्वा त्राह्मणवाचनम्। 
तुलापुरुषयत् कुशात् लोकेशावाइनं बुः ॥ 
ऋति्लख्डपसंभार भूषणाच्छछाद कादिकम् । 
कारयेत् सप्त कुण्डानि कनकानि विचच्चशः ॥ 
प्रादेशमाब्ाणि तथारबिमावाणि वा पुनः। 
कुर्य्यात् सपपलादूंमासहसाच शक्तितः ॥ 
संखाप्यानि च सर्व्वाणि छष्णाजिनतिलोपरि। 
प्रथमं पूरयेत् कुण्ड लवणेन विचक्षणः ॥ 

` हितौयं पयसा तदत् ढतौयं सपिषा पुनः। 
चतुर्धन्तु गुड़ेनैव दशना पञ्चममेव च \ 
षष्ठ शकंरया तदत् सप्तमं तौधंवारिणा । 
खा पयन्नवणशस्न्तु ब्रह्मायं काञ्चनं शभम् ॥ 
कैशवं लोरमध्यं तु एतमध्यं महेश्वरम् । 
भास्कर गडमध्ये तु दधिमध्यं सुराधिपम्॥ 
श्कारायां न्यसेत् लच्छी जलमध्ये तु पार्वतीम् 
सर्वेषु सव्व रतानि धान्यानि च ख्मन्ततः ॥ 
तुलापुरुषवत् शेषभच्रापि परिकल्पयेत्! 
ततो वारुणहोमान्ते खापितो बेदपुङ्कवैः। 
विः प्रदक्तिणमाठत्य मन्ानिमानुदोरयैत् ॥ 
नमो वः सर्ववं सिन्ध.नां भाधारेभ्यः सनातनाः 
जन्तुनां प्राणशदेभ्यश्च मसुद्रेभ्यो नमो नमः ॥ 

चोरोदकाज्यदधिमाधवलावणेचु- 
साराद्तेन भुवनतयजीवसंघान् । 
श्रानन्दयन्ति वसुभिश्च यतो भवन्त- 
स्तस्माग्धमाप्यघविघातमलं विदध्वम् ॥ 
यस्मात् समस्तभुवनेषु भवन्त एव 
तौर्थामरासुरसुवन्यमणिप्रतानम् । 
पापकच्तयाइरविलोपनन्रूषणाय 
लोकस्य बिश्ति तदस्तु ममापि लक्मोः॥ 
इति ददाति रसाम्बरसंयुतान् 
शुचिर विस्मयवानिड सागरान् । 
अमलकाञ्चननवरब्रमयानसौ 
पदमुपैति इरेरमराठतः ॥ 
शकलपापविघातविराजितं 
पिढपितामडइपुचकलेत्रकम् । 
नरकलोकसमाकुलमप्यलं 
भटिति नेतुमसौ शिवमन्दिरम् ॥” 

इति मस्षयपुराणे महादानानुकौत्तने सष्षखा- | 
गरप्रादानिको नाम २६१ अध्यायः॥ 

सप्तसु, स््ो, (सप सूते इति । स + क्िप्।)सप्- 
पुच्चप्रसृता । तत्पर्य्यायः । तवस्किरा २। इति 
शब्ट्रन्नावलो ॥ 

सपांशपुङ्गवः, पुं, ( सप्तभिर शभिः पुङ्गव इव 
ओे्ठत्वात् । ) शनिग्रहः । इति जटाधरः ॥ 
असाधः, [स्] पु, ( सप भर्चासियय्य।) 
अग्निः ( यथा, रघुः । १०।२१। 

२६५ 
सवलः 

सप्ताम खमाचच्ः समलोकेकसं खयम् ॥*) 
चिवकहठत्तः। इत्यमरः ॥ शनिग्रहः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ क्र रचक्तुषि, ति । इति मेदिनो ॥ 
अग्ने; सपानामचि षां नामानि सपजिद्शब्द् 
द्रष्टव्यानि ॥ 

बः यु, (सप भ्रश्वा यस्व ) सूथः । अकवौ- 
इच :। इत्यमरः ॥ ( कचित् वाच्यलिङ्गेऽपि 
हश्यते । यथा, ऋभ्बेदे । ५। ४५।९। 
“शा सूर्य्यो यातु सताः चेवं यदस्वोर्बिया- 

दौर्घयाचे ॥* 
“सखः सव्यस्य प्रेरको देवः सताश्वः स्पंश- 
स्वभावाश्बोपेतः सतसंख्याकाग्बो वा भावात 
अस्मदभिमुखमागच्छतु ॥* इति तद्धाच्ये 
सायणः॥ ) 

सप्ताश्ववाहनः, पु, (सप्त अश्वा वाहनान्यस्य ।) 
सूः । यधा,- 
*लोकस।च्ौ चिलोकेः कत्ता इन्त तमि- 

खदा 
तपनस्तापनशं व शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥” 

इति शाग्बपुरणे सूवयस्तोव्रम् ॥ 
सिः, पु, ( “षप समवाये । “सुपिनसिवसि- 
पदिभ्यस्तिप्' इति योभोजदेवः। सपति सषा 
मेषु सहसामिवेति। गतिकन्णो वा सतिः । 
समतैः ख्र्शार्थात् इति माधवः । पि गतौ । 
अस्मादा तिप्रत्यये गुखे च रेफलोपो बाइल- 
कात् संति सिः ।” इति निषण्ट् टौकायां 

मरः ॥ ( यथा, ऋणम्बेदे। ८। ४।१४। 
“भ्र्व्वाञ्च' त्वा सप्तयोऽध्वरसियो वन्तु सवने- 

दुष ॥*) 
सफरः, पु, मत्छविशेषः। पुटौ इति भाषा ॥ 
शयाना स्फ्रति प्रा्बंन गच्छतोति शफरौ 
मनोषादिः नदादिलादौप् । शोणिशफरो 
शव्याशकटभिलाशरणशशतषद्य इत्य॒मभेदात् 
तालब्यादिः । दन्त्यादिरपोति केचित् । शफ- 
रञ्च । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 

सफरो, स्त्रो, ( सफर + ङेष् । ) मव्छ विशेषः । 
इति भरतः ॥ युंटौ इति भाषा॥ तत्पदायः। 
शफरौ २ प्रोष्ठ ३। इत्यमरः ॥ शफरः ४ 
श्वेतकोलः ५। इति विकाण्डओेषः ॥ (यथा,- 
*श्रगाधजलसञ्चारो रोडितोऽपि. खिरायते । 
मण्डषजलमात्रेय सफरो फरफरायते ॥” 

दूत्युद्टः ॥ ) 
सफलं, ति, ( फलेन सडह वर्तमानम् । ) फल- 
विशिष्टम् । तत्पञ्धायः। अमोधम् २। इति 
जटाधरः ॥ (यथा, मार्कण्डं ये । ६१। २७ । 
“सफलं मे भवेव्नन्ध यदि मां नावमन्यसे ॥* 
सस्यम् । यथा, कथासरिक्छागरे ।२५।१२। 
“अपश्यद! खमपदं सफलच्िग्धपादपम् ॥*) 

सवलः, चि, (बलेन सह वत्तमानः ।)सेन्ययुकः। 
स।मर््व॑वान् । यथा,-- 

सभा 

मध्ये बले तथा मासं वषं विद्यानथावबल्ते ॥ 
इति पञ्चस्वराः # 

सवलिः, पु, विकालः । इति ₹ईेमचन्द्रः ॥ 
सबाधः, ति, योड़ायुक्षः । निषेधयुक्तः 1 बाधया 
बाधेन च छइ वत्तमानो यः इति बहुत्रोहि- 
समासनिष्यब्रः ॥ 
‰ [न्] पु, ( ब्रह्म वैदस्तदध्ययनाथ 

यदुब्रतं तदपि ब्रह्म तश्चरतोति ब्रह्मचारी 
समानो ब्रह्मचारो। यदा, समाने ब्ह्मखि 
चरतोति। णिनिः। “चरवे ब्रह्मचारिणि।" 
६।१। ८६ । इति समानस्व सः ।) परस्रे क- 
जद्मवत्रताचारः। इत्यमरः ॥ एकसखाद्गुरो- 
जरंद्मदे बेदाय अर्थात् वेदाध्वयनाय व्रतं श्रभि- 
नश्मचर्व्वाख्यं भाचरन्ति ये तेऽन्योन्य' सब्रह्म 
चारिण उच्यन्ते । उपचारात् ब्रह्माध्ययनाथे 
व्रतमपि ब्रह्म । समानं ब्रह्म चरन्तोति ग्रहादि- 
त्वाखिनि च्योतिच्जंनपदेत्यादिना समानस्य 
सभावे सब्रह्मचारिणः। एकन्रहत्रताचारा 
इत्यत्र एकस्मादुब्रह्मथे ब्रह्माध्ये तं त्रतमा- 
चरन्तौति तुमर्थे चतुर्ध्या विष्टद्नतौति परे । 
सब्रह्मचारो भिन्रगुरुशिष्य इति हारलतेति 
नयनानन्दः । इति भरतः ॥ 

सभन्तैका, सो, (भचा सह वत्तमाना । सस्य 
> ।) विद्यमानपतिका । तत्पर्य्यायः । पति- 
वन्न २। इत्बमरः॥ सधवा २ सनाथा ४। 
इति जटाधरः ॥ 

देवराजयज्वा। १। १४। ५।) भण्वः। इत्य- सभ, सलौ, (सडह भान्ति शोभन्ते यत्रेति । भा 
दोषौ + भिदादित्वात्रधिकरशे भङः। सस्य 
सः ।) सड भान्ति व । मजलिस् इति पार- 
सोक भाषा । पञ्चायित इति डिन्दौभाषा । 
मिटिं इति शङ्गरेजौ भाषा । तत्पर्व्यायः। 
समज्या २ परिषत् ३ गोष्ठो ४ समितिः ४ 
संसत् ६ भअखानौ ॐ श्राखानम् ८ सदः ९ 
समाजः १० । इत्यमरः ॥ पषंत्१२ इति जटा- 
धरः ॥ तज्ञच्चणशादि यथा। मनुः। 
“यस्िन् देथे निषोदन्ति विप्रा बेदविदश््यः । 
राज्ज: प्रतिक्णतो विदान् ब्राह्मणस्तं सभां 

विदुः ५५४ 
विदत् खंइतावपि सभापर्व्यायपरिषष्डब्दमाडइ 
खणव। ` 
“वैविद्यो हेतुकस्तकीं निरुक्तो धनीपाठकः 1 
वयचारमिशः पूरवे परिषत् स्याइशावराः ४” 
बेविद्ः विवैदपारगः। हेतुकः सद्गुल्ि- 
व्यवदहारौ । अतएवामरसिंहः । भा सदसि 
सभ्ये च! अव्र भा दौिः प्रकाशो श्नानमिति 
यावत् । तवा सद साच्तात्परम्परया बा वत्तेतै 
इति सभा ॥*॥ कात्यायनः । 
“कुलौलवयोढत्तवित्तवञ्चिरधिितम् । 
बखिग्भिः स्यात् कतिपयः कुलद रधिष्ठि. 

तम् ॥* 
सद इति ओेषः। इति व्यवडारत्म् ॥ *॥ 

“सबले च ग्टहे प्रापे दिनमावं प्रचच्ते । *इसामोपगोतं त्वां सप्ताणंवजलेशयम् । 
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सामाजिकः । स्युतम् । ग्टहम् । इति भेदिन ॥ 



सभास 

समूहः। इति ड मचन्दरः ॥५॥ सभायां एकाकि 
गमननिषेधो यथा,- < 
“नेकशचरेत् सभां विप्रः समवायञ्च व॑च्ज- 

धेत् ॥* 
इति कौर उपविभागे १५ भध्यायः॥ 

सभाज, त् क सेवने। प्रौतौ। दर्थे) इति 
कविकल्पदुम: ॥ (अदन्तचुरा०-पर०-सक०- 
वेट ।)भससभाजत् । इति दुर्गादासः ॥ 
सभाजने, ज्ञो, ( सभाज त् क सेवने प्रोतौ + 

च्युट्। ) गमनागमनादिसमये खुदादेः भा- 
लिङ्गन रोग्यप्रश्रस्वागतादिनानन्दोत्पादनम् । 
तत्पव्यायः। भानन्दनम् २ भ्राप्रच्छनम् ३। 
इत्यमरः ॥ दु नदिसंहधि सभाज त् क 
शिवनप्रो तिद्ंने प्रच्छौ श श्ोष्ठं भनट्। 
नन्दतिः च्छतिखाङ्पूरव्वालिङ्गनादाविति 
शुभरूतिः । गमदसमये सद्दमालिङ्गय गमना- 
नुन्ना ग्रहणम् । भागतस्व वा खागतारोग्यादि- 
च्छा अानन्दनमिति रमानाथः । इति भरतः 
(यथा, रषः । ११ । ४३ । 

“सभाजने मे भुजमूदंवाडइः 
सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥” 

खभाजयतौति। सभाजत् क प्रोतौ +च्युः। 
प्रीतिदायके, बि । यथा, महाभारते ।४।१३।१* 

प्रभूतनागाणश्बरथं सभाजनं 
सस्दियुक्तं बहपानभोजनम् । 
मनोहरं काञ्चनचित्रभूषणं 
ग्टङ़ं महत् शोभयतामियं मम ॥*)} 

सभापतिः, पु, (सभायाः पतिः । ) समाजाधि- 
पतिः। ( यथा, भागवते ६ । १७ । ७ । 
“ज्ञटाघरस्तौव्रतपा ब्रह्मवादौ खभापति;ः। 
श्रङ्गो त्य ल्ियश्चास्ते गतङ्कौ; प्रातो यथा") 
द्युतम्डइस्वामौ । इति केचित् ॥ 

२६६ 

सम् 
् दिजमुख्याः सभासदः ॥” 

इति मस्षापुराणे १८८ भ्रध्यायः ॥ 
हस्पतिस्तु संप पञ्च त्रयो वा सभासदो 
भवन्धौत्याई । 
“लोकबैदन्नधर्न्नाः सप्त पञ्च योऽपि वा। 
यत्लोपाविष्टा विप्राः स्युः सा यश्नसटभो सभा॥” 
किञ्च) 
“सप्राड्विवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोडितः। 
ससभ्यः प्रे्चको राजा खगे तिष्ठति धर्मतः ॥” 
तवर ब्राह्मणा अनियुक्ताः सभासदस्तु नियुक्ता 
इति मैदः। तत्र नियुक्तानां यथावखिताथ- 
कथनेऽपि यदि राजन्यथा करोति तदासौ 
निवारणोयोऽन्यथा दोषः । उक्तञ्च कात्थायनेन। 
“भ्रन्धायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः 
तेऽपि तद्धागिनस्तस्माद्रोधनोयः स ते पः॥ 

इति भितात्तरा ॥ 
सभास्तारःपु,(सभां स्त॒ खातोति । स्तुञ् अच्छा 
दने + “कम्यखण् ”३।२।१ । इत्यण ।) सभा- 
सद् । इत्यमरः ॥ (यथा, महाभारते ।२।४९।२। 
“के च तत्र सभास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम !॥” 

कःपुं (समा द्युतखभा भ्राखरयत्वेनासत्यस्य ति 
सभा ~+ ब्रोद्यादित्वात् ठन् । ) ब्यृतकारकः। 
इत्यमरः ॥ इं सदियार इति ख्याते। सभा 
द्युतमस्या्रयल्वेनास्ति सभिकः विकारसंघेति 
श्णिकः। सभा द्युतं सभा च्टहमिति ङुद्रः। 
द्यूतं कारयति द्यूतकारकः षणन्तात् खा 
कः। इति भरतः ॥ तत्पर्य्यायः । 
“दुरोदरच्च निग्र न्यद्यृतकारकलग्नकाः। 
सभिकः प्रतिभूख ति-----॥" 

इति जटाधरः ॥ 
( यथा, यान्नवलकेय । २। २०२ । 
“म्ले शतिकव्टस्तु सभिकः पञ्चकं शतम् । 

सभासत् ५.५ (सभा + सद् + किप् ।) सभायां 
सभासद् । सोदति उपविशति यः । तत्पर्य्यायः । 
खभास्तारः २ सभ्यः ३ सामाजिकः ४। इत्य- 
मरः ॥ परिषदलः ५ पषंदहलः ६ परिषदः 9 
पार्षदः ट परिसभ्यः < । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
तन्नच्तणादि यथा । कात्यायनः 
“सभ्य नावश्यवक्लव्यं ध्न्य सहितं वचः । 
शृणोति यदि नो राजा स्यात्त सभ्यस्तदाद्णः॥” 
सभ्यः सभायां साधुः ! तथाविधानाहइ यान्न 
वल्कः । 
५ुताध्ययनसम्यत्राः कुलोना; सत्यवादिनः । 
रान्ना सभाषदः काय्यौः शत्रौ भित्रेचये 

समाः ४४ 
अताधष्यनसम्पे्राः ध्नीशाख्न्नाः । कुलोनाः 
खङरादि-दोषशन्यमातापिदवंशपरम्यराकाः। 
रव्र.ताः सभासदः सभायां यया सौदन्ति 
तथा दानमानसत्कारे रान्ना कार््तव्या;। इति 
व्यव हारतत्वम् ॥*॥ अन्यच्च । 
समः शत्रौ च मिते च धमौशान््रविशारदः। 
विप्रषुष्यः कुलोनख ध्राधिकरणे भवेत् ॥ 

ख्लोयात् धुक्तकितवादितरादशकं शतम् ॥') 

सखभोचितः, यु, (सखभायासुचितः। ) पण्डितः 
इति धनच्ञयः ॥ सभायोग्ये, वि ॥ 

सभ्यः,पु ,(सभायां साधुः । सभा + “सभाया । 

8४ । १०५ । इति यः । ) साः । सभासद् । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, मनुः । ८।१०। 
“सोऽस्य काणि संपश्यत् सभ्यं रेव तिभि- 

तः" 
न वाश्चलिङ्गेऽपि दश्यते। यथा, रघुः 1 
१।५५। 
“तस्म सभ्याः सभाखाय गोपत गुसतमेन्दरियाः 
अहंणामडहते चक्र मनयो नयचनचचुषे ४) 
सभिकः । इति जटाधरः ॥ 

सभ्यः, ति, (सभा +यः। ) प्रत्यितः। इति 
जटाधरः ॥ सभासम्बन्धो च ॥ 

सम्व्य, समार्थः । प्रकष्टा्थैः । सङ्गतः । शोभनः। 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ समुच्चयः । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ चतुर्धोपसगंः। इति व्याकरणम् ॥ 
श्रस्यायं विथेषा; सं शण्दे द्रषटश्याः ॥ 

सौकः, पुं, द्यूतकारकः । इति शब्दरल्नावलौ ॥ 

समयः 

समः,चि, (समतोति । सम वेक्रव्ये + पचाद्यच्) 
सव्वंम् । ( भ्रभ्मित्र्े सव्वेनाम संज्ञा भवति । 
यथा, सुग्धबोधे । 
“नमः समस्मात् पृव्वेश्मा भन्तरस्मा भमेध- 

साम् +") 
सब्वनाम- समानम् । इत्यमरः ॥ (श्रस्मिन्र्थे 

संज्ञान भवति। यथा, मुग्धबोध । 
“समायैषु परायैषां सुक्तयेऽर्थान्तराय च 1") 
साधुः। इति मेदिनो ॥ 
समः, पु, ( सम वैक्तव्ये + पचाद्यच् । ) राशि 
विशेषाणां संज्नाविशेषः। ते तु राशयः ठष- 
ककटकन्धाठ्िकमकरमोनाः । यथा,- 

^क्र.रोऽय सौम्यः पुरुषोऽङ्गना च 
श्रोजोऽथ युग्म विषमः समञ्च । 
चरश्धिरद्यात्मकनासघेया 
मेष!(दयोऽमो क्रमशः प्रदिष्टाः ॥" 

इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ * ॥ 
मानस्य प्रकारदिशेषः। स तु यदा गोतवाद्ययो 
स्तालः गाय कस्य हस्तपाटादिचालनच्च एकदा 
समभावेन पतति तदा भवति । इति सङ्गोत- 
शास्रम् ॥ *॥ वर्गमूलानयनाधे अङ्ोपरि- 
दत्त छजुरेखाविशेषः। यथा, - 
^त्यक्कान्तयादिषमात् क्षतिं दिगुणयेश्म लं रुमे 

तद.ते। 
त्यक्रा लब्धक्लतिं तदाखविषमाह्नब्ध दिनिन्नं 

न्यसेत ॥" 
इत्यादि लौलावलौ ॥ 

समकन्ा, सनो, ( समा बिवाइतुल्या कन्धा । } 
विवाहोपयुक्ता। इति धनच्छय;॥ सदश्- 
कुमारोच॥ 

:पु, (खमः कोलो यस्य ।) सपः । इति 
विकार्डशेषः ॥ 

समक्त, वि, ममनकर्ता । संपूव्वं कानृचधातोः 
तप्रत्ययेन निष्यत्रः। इति मुग्धबोधव्याकर म् ¢ 

समच्च, वि, भरच्णोः समोपम् । संपूर्व्वाचिशब्दात् 
शप्रत्ययेन निष्य्रम् । इति सुग्धबोधन्धाकर- 
णम् ॥ ( यथा, कुमारे । ५।१॥ 

“तथा समक्तं दइता 
पिनाकिना भग्नमनोरथा तौ । 
निनिन्द रूपं दयेन पाव्व तो 
प्रिधेषु सौभाम्यफला हि चारुता ॥*) 

समगन्धकः,पु, (समास्तुल्या मन्धा गन्धद्रव्याणि 
यत्र । कप् । ) कविमधूपः । यथा,-- 
“हकधुपे भक्तकरो गिरिः स्यात् समगन्धकः + 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
, ज्ञी, ( समस्तुल्यो गन्धोऽख्यतेति । 

उन् । ) उथौरम् । इति राजनिर्धंष्टः ॥ तुर 
गन्धयुक्तं, वि ॥ 

:, ति, ( समं समकालमेव द्वातीति । 
ग्रह +डः । ) सकलम् ( यथा, रामायखे } 
२।५२।८४। त 
चतुरंग हि वर्षाणि समभ्राष्णुष्य कानने। 



समत 

श्वात्रा खड मया चेव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥*) 
पूथ॑म्। इत्यमरः ॥ ( यधा, महाभारते । 
१।१५४।१२। 
“श्रषैत्तमाणस्तस्याश्च हिडिम्बो मानुषं वपुः । 
खग्दामपूरितशिखं समग्रन्दुनिभाननम् ॥) 

समङ्गा, स्तौ,मच्िठा । इत्यमरः! लज्नालुलता । 
वराहक्रान्ता । इति रन्नमाला ॥ बाला । इति 
शाजनिघंण्टः ॥ 

समचित्त, क्तो, (समं तुख्षं चित्तम् 1) एकविष- 

यक्रान्तःकरणशठत्तिः । यथा, 
मनो बददि् चित्तञ्च ते ह्यनोशाः शरोरिणाम् 

एकचित्तं मनः करत्वा ज्ञानेन एथुलोचने ॥ 
समचित्तं प्रपद्यन्तं न ते लिम्पन्ति मानवाः। 
सर्व्वभच्छा णि भक्तन्तः पेयापेयं तथैव च । 
समं चित्तं मयि यदि तदा तस्य न च क्रिया॥ 
इति वाराहे गुद्यकगमादात्मावणंनं नामा- 
ध्यायः ॥ (समं सर्व्वेषु पदार्थेषु तुल्यरूपं ' चित्तं 
यस्येति विग्रहे सब्ब वर तुल्यदंके, चि । यथा, 
भागवते । 9 । १३।९। 
न यतेराखमः प्रायो धर्नहेतुमेहालनः। 

शान्तस्य समचित्तस्य विश्यादुत वा त्यजेत् ॥*) 
समज, क्तौ, (समजन्ति पशवो यत । सम् + अरज 
गतौ + भ्रप्।) वनम् । इति मेदिनो ॥ 

सुमजः,पु,(सं + भ्रज गतौ + “समुदोरजः | 
३।३।६९ । इति भ्रप् ।) पशसम्बूहः । इत्यमरः॥ 
मूख्ेसंहतिः । इति शब्द्रलावलो ॥ 

समन्ना, स्रो, (समेः सर्व्व ज्ञायते इति । ज्ञा + 
घञं कः) कौत्तिः। इत्यमरः ॥ समान्ना 
समज्या समाख्या इति च पाठः । इति भरतः॥ 

समज्या, स््ो,(समजन्ति सङ्ग च्छन्तेऽस्यामिति। 
सम् + अज + “सज्ञायां समजनिषदेति ।* ३। 
३।८९ । इति क्यप् ।) सभा । इत्यमरः ॥ 
कोर्तिः। इति तद्टोकायां रायसुकुटः ॥ 

समच्सं, क्री, (सम्यक् अन्न भोचित्यं यत्र । 
अच् ।) उचितम् । इत्यमरः ॥ 

खमच््रसः, ति, (सम्यक् अन्न भ्रौचित्यं यत्र । 
शरच् ।) समोचोनः। इति तिकाण्डगेषः ॥ 
(चधा, भागवते ! ६ ।<।३५। 

“अहोखिदात्माराम उपशमभोलः समच्नस- 
दर्शन उदास्त इतिह वाव न विदाम ॥*) 
भ्भ्यस्तः । इत्यजयपालः ॥ 

, गण्डोरः। इति शब्द्रब्रावलो 
हारावली च ॥ 

समता, सनो. समत्वम् समस्य भावः इयय 
समशब्दात् तप्रत्ययेन निष्पन्ना ॥ (यधा, 
रघुः । ९ । ६। 

खमतय। वसुहष्टिविस्ज्जनेः 
नियमनादसताच्च नराधिपः ॥*) 

समतिरिक्तं, क्तौ, सम्यगधिकम् । सम्यकप्रकारे- 
शातिरिक्च' इति तत्पुरुषसमासनिष्यन्रम् ॥ 

समत्य, रौ, ( समं त्रयं यब्र!) समभाग- 
॥ ; । इति राजनिघष्टः 

२६७ 
समन्त 

समध्शी, [न्] वि, (समं पश्यतीति । दण + 
णिनिः) सव्वं भूतेषु तुच्यदशनगओोलः। यथा, 
““विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि । 
शुनि चैव पाके च पण्डिताः समदर्भिनः ॥* 

. इति ओोभगवद्रौता ॥ 
| स्त्रो, (समा दृष्टिः । ) सव्वैत्र तुर्य 
दशनम् । यथा.-- 
“दुःखे सुखे च विप्र न्द्रया दष्टि्व्तते सदा । 
तथा-शनौ च मित्रे च समटषटिश्चसास्मता) 

इति पाञ्च क्रियायोगसरारे १६ अरध्यायः॥ 
(समा दृशियस्य ।) समदर्भिनि, ति ॥ 

समधिकः, ति, (सम्यक् अधिकः) अधिकः। 
तत्पर्य्यायः । अतिरिक्तः २। इत्यमरः ॥ (यथः, 
रघुः! १८।५३। 
“प्रतिकतिरचनाभ्यो दूतिसन्दशिताभ्य 
समधिकतररूपाः शदसन्तानकामेः। 
श्रधिविविदुरमाल्येरादृतास्तस्य यन 
प्रथमपरौग्होते ओौभुवौ राजकन्या ॥*) 

समन्तः, पु, सोमा । सम्यक्प्रकारेण अन्तः इति 
तत्पुरुषसमासनिष्यन्नः ॥ 

समन्ततः, [स] व्य, चतु्हिंगभिव्यासः। तत्प 
यायः । परितः २ सव्वं तः२ विश्वक् ४ । इत्य- 
मरः ॥ समन्तात् ५। इति शब्दरन्नावलो ॥ 
यथा, रामायणे । २। ५०।३४॥। 

“स्यश्च सर्व्वा रुरुदुः समन्तत 
पुरं तदासोत् पुनरेव सङ लम् ॥*) 

समन्तद्ग्धा, सनो, (समन्तात् दुग्ध चौरमस्याः) 
स्र होठन्तः। इत्यमरः ॥ 

समन्तपञ्चकं, क्तौ, (समन्तात् पञ्चकं ङ टपञ्चकं 
यत्रा) कुरुक्तेवम् । तच कुरुपाण्डवयोयुद- 
स्थानम् । तत्र पुरा परराम: चचियरुधिरेण 
पञ्चहदान् चकार । यथा- 
“विःसप्तक्लत्वः एथिवीं क्तवा नि्च्ियां प्रभुः । 
समन्तपञ्चके पञ्च क्तवान् रुधिरे दान् ॥ 
स तेषु तपयामास पित्न् शगुकुलो दडः । 

साक्षात् ददशं पितरं स च रामं न्यवारयत् ॥ 
इति पाद्मं भूमिखण्डे १२४ भष्यायः ॥*॥ 

अन्यञ्च । 
“व्रि; सप्रज्ञत्वः पृथिवीं छत्वा निःचचियां प्रभुः 
समन्तपञ्चके चक्रं शोणितोदान् दान् नव॥” 

इति खौभागवते € स्कन्धे १६अध्वायः ॥*॥ 
तस्य माहा सौमा च यथा- 
“पृथिव्यां नैमिषं तौधंमन्तरोत्ते च पुष्करम् । 
कयाणामपि लोकानां कुरुचेत्रं विशिष्यते ॥” 
इत्यारभ्य, 

“तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं 
रामङ्दानाञ्च मचक्रकस्य च ) 
एतत् कुरुचचेत्रसमन्तपञ्चकं 
पितामहस्योत्तरवेदि रुच्यते ॥” 

इति महाभारतोयवनपव्बं खि ८२ भ्रष्यायः ॥ 
समन्तभद्रः, पु, (समन्तात् भद्रस्य । ) बुचः 
इत्ममरः ॥ 

समम् 
समन्तभुक्, [ज्]पु, (समन्तात् भुङ्क्तं इति मुज् 
+ क्रिप।) अग्निः। इति चिकाण्डशेषः ॥ 

समन्तात् व्य, समन्ततः । इति शब्दरद्नावलौ 
(यधा, ऋतुसंहार । १।२२। 

“दिनकरपरितापात् चौणतोयाः समन्तात् 
विदधति भयमुचर्वीच्य माणा वनान्ताः ॥*) 

समन्यः, पुं, (मन्य ना क्रतुना क्रोधेन वा सह उत्त 
मानः । ) शिवः। इति केचित् ॥ क्रोधयुक्षश्च ॥ 
(यथा, महाभारते ३।२६८। ४) 

बहि समाच्छाद्य चमे समन्य 
र्द यते प्राणपतिः शरौरे ॥*) 

समन्वितः, ` त्ि, ( सम् +अनु+श्ण् +कः) 
संयुकः । यथा, तिष्य 1दितच्े । 
“विस्पष्टमद्ुतं शान्तं स्पमष्टाक्तरपदं तथा । 
कलस्वरसमायुक्त रसभावसमन्वितम् ॥” 

समपदं, को, (समे पदे यत्र ।) धन्विनां पादयो- 
स्तुल्यरूपतयथां धारणम् । इत्यमरटीकायां 
भरत्ः॥ 

समपदः, पु, (समे पदे चरणे यत्र ।) रतिबन्ध- 
८ । यथा,- 
मयोषित्पादौ ददि खाप्य कराभ्यां पोड्येत् 

स्तनौ। 
यथेष्टं ताडयेद्योनिं बन्धः समपदः ख तः ॥ 

इति रतिमन्ञनरो स्मरदौपिका च॥ 
समपादं, ज्ञौ, (समौ पादौ यच ।) धन्विनां 
पादयोस्तुच्य रूपतया धारणम् । इति ₹ेम- 
चन्द्रः ॥ 

समभिव्याहारः, पु, (सम् +अभि~+वि+भा-+ 
छ + घञ् ।) सितः । घटमानय इत्यत्र भवति 
चाव्यवदितपूल्व वर्तितालच्षणसमभिव्याहारस- 
ग्बन्धेन घटपदनिष्ठस्यातुखारपदस्य व्यतिरेकः 
प्रयुक्तो चटवत् कमयात्वमिति मेदान्व यवुद्यभाव 
इति तादृशान्वयबोधे 
माकाङ्का एवं विनिगमनाविरादष्यवहितो- 
तरवर्तितारूपसमभिव्याडार सम्बन्धेन भनुखार- 
पदजिषस्य घटपदस्य व्यतिरेक प्रयुक्तोऽपि घटवत् 
कम्पलमिति मैदान्वयबुदभावइत्वनुखारपदस्य 
चटपदव्वमपि तादशान्वयबोषे अका । 
इति च्राकाङ्काग्रन्यं मथुरानाथः ४ 

समभिव्यादृतः, पु, (सम् + अभि +वि+चा+ 
+त) सङहोचचरितः खद्ितः।\ यथा 
निमित्तानां उत्पत्तिदिधिसमभिग्यादकतनियता- 
नाम् । इति तिष्यादितत्वम् ॥ 

समभिहारः, यु, (सम् + अभि+ ह+ चञ् ।) 
पौनःपुन्यम् । शारयः । इति मेदिनो ॥ 

समभूमिः, खो, (घमा भूमिः) समानखानम्। 
तत्पव्यीयः। भाजि: २। इति जटाधरः ॥ 
(यथा, रामयणे २।५६९।११। 
“समभूमितलै रम्ये दुमे बड भिराहते । 
पुण्छेरं स्याम हे तातं चिव्रङ्गटस्य कानने ५) 

समम्, व्य, सहितम् । यथा । सादन्तु खाकं सर्वं 
समं खड । इत्यमरः ॥ (यथ, मनुः ।२।११३। 
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विद्येव समं कामं मर्त्य ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां नत्वेनामरिणे वपेत् ॥” 

सम्रयः, पु, (सम्यगेतोति । सम् + इण गतौ + 
पचाद्यच् ।) कालः । (यथा, उत्तरचरिते१अहध) 

“समयः समवत्तत इवैष यतव्रमां 
समनन्दयत् सुमुखि ! गौतमार्पिंतः। 
अयमा खहोतकमनोयकङ्ण- 
स्तर मूत्तिं मानिव महोत् सवः करः ॥") 

शपथः! भआआचारः। ( यथा, महाभारते । 
१३। <० । ५०) 
"ऋषौ समये नित्यं यै चरन्ति युधिष्ठिर ! 1 
निचिता: सव्वेध्पीश्रास्तान् देवान् ब्राद्मणान् 

विदुः ॥*) 
सिडान्तः। संवित् । इत्यमरः ॥ क्रियाकारः । 
निरहेशः। भाषा । ( यथा, महाभारते।४। 
2२।११६। 

“देथाचारान् समयान् जातिधर्मान् 
वभूषते यः सः परावरज्ञः ॥*) 
सद्धतः । इति मेदिनो ॥ ( व्यवहारः । यधा, 
भनुः! १०।५२। 
“न तैः समयमन्विच्छेत् पुरुषो धमममाचरन्॥") 
सस्यत् । नियमः । (यथा, भागवते ।३।२२।१ 

“चरतो भजिष्ये समयेन साध्वीं 
यावत्तेजो विश्यादातनो मे ॥*) 

अवसरः) इति ईमचन्द्रः ॥*॥ कालप्रशंसा । 
यथा. 

परशराम उवाच । 
“राजेनद्रोत्तिष्ठ समरं कुरु साहसपूल्व कम् । 
कालभेदे जयो नृणां कालभेदे पराजयः ॥ 
काले भिंड: खगालच् गालः सिं्मेव च । 
काले व्याघ्र नरो इन्ति गजेन्द्रं हरिशस्तथा ॥ 
मिषं म्तिका काले गर्डञ्च यथोरगः 1. 
किङ्रः स्तीति राजेन्द्रं काले राजा च किङ्क- 

रम् ॥ 
इन्द्रा्च मनवः काले काले राजा मरिष्यति। 
तिरोहिता च प्रकृतिः काले योक्लष्णविग्रद्े॥ 
मरिष्यन्ति सुराः सव्व त्रिलोकस्थाख्राचराः 
सव्वं' काले लयं यान्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥ 
कालस्य कालः चोक्तण्णः सष्टः खटा यथेच्छया 
संदत्त चेव संहन्तुः पातुः पाता परात्परः ॥ 
सद स्थलात् स्ूलतमः सच्मात् चच्छतमः छथः 
पराणः परमः कालः कालख कालमेदकः ॥* 
इति बद्यवैवत्तं गणपति खण्डे ४० अध्यायः॥५॥ 
पिच) 
` "कालः करोति संसग" बन्धूनां बस्धुभिः समम्| 
कालः करोति दिच्छदः विरोधं प्रौतिभेव च ॥ 
कानः ष्टि ङुरुते कालच परिपालनम् । 
कालः करोति सानन्दं कालः संहरते प्रजाः ॥ 
खं दुःखं भयं शोकं जरां त्यश्च जग्म च। 
सव्वं ` कर््ानुरोधेन काल पव करोति च। 
सष्व कालक्षतं तात विस्मयं न ब्रज ब्रज ॥” 
इति ब्रद्मवेवत्ते ओ्ोक्ृ्णजन्खण्डे ९.० भ्ध्यायः॥ 

२६८ 
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अथ कालनिरूपणम् । 
““प्ानन्दनन्दनस्यैव परिपूखंतमस्य च । 
खण कालगतिं व्च मदो यन्नानगोचराम् ॥ 
नराणाच्च पितृ गाञ्च सुराशाख्चापि ब्रह्मयः। 
नागानां रात्षसादौनां तत्परेषाच्च पुच्चक ॥ 
कथयामि निगूढां सावधाने निशामय । 
सब्ब स्याश्च परः स्थलः सर्वाधारो महान्: 

विराट् ॥ 
यस्व लोमसु विष्ठानि चासंख्यानिचतानिच 
सर्गव स्मा्च परं सूच्छ परमाणुं निशामय ॥ 
कालारम्भालकं सवेस्यानद्ं परमोष्ठितम् । 
परमः सदिशेषाणामनेकोऽयुत्स्तथा ॥ 
परमाणुः स विज्ञयो दृणामेक्वभ्चमो यथा। 
परमाणुदयेनाणस््रसरेणुस्तु ते त्रयः ॥ 
वसरेणविकेणापि व्रटिरक्ता मनोषिभिः। 
वेधस्त टि तेनेव तिवैधेन लवस्तथा ॥ 
चिलदेन निभेषञ्च चिनिभेषेण च णः । 
काष्ठा पञ्चक्तणेनेव लघु दशका्टया ॥ 
लघु पञ्चदशे दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । 
दादशादपलोन्मा च चतुर्भिं तुर ङग. लैः ॥ 
खोमा: कछतच्छिदरं यावत् प्रच्छजल्च् तम् । 
दण्डद्यये च मुत्त: ष्टिदण्डात्मिका तिथिः ॥ 
तदष्टभागः प्रइरः प्रमाणञ्च निरूपणम् \ 
चतुर्भिः प्रहरे राविखतुभिं दिं नमेव च ॥ 
तिथिपञ्चदभेनेव पच्तमानं प्रको्तितम् । 
पश्चदयेन मासः स्यात् शक्रकष्णाभिधेन च ॥ 
ऋतुर््रासदयेनैव तत्षट॒केन व वस्छरः \ 
वसन्त ग्रोखवर्षाखच शरद मन्तशोतकम् ॥ 
वषीः पञ्चविधा न्नयाः कालविद्धिनिंरूपिताः। 
संवत्सरः प्रवव्सरञख्च इलावत्सर एव च ॥ 
अरगुवक्छरो वरोऽयमिति कालविदो विदुः । 
अष्टो दिषट्कमासेख्च तन्नाम खण चोदव॥*॥ 
वैशाखो ज्यं्ठ भ्राषादृः खावणो भाद्र एव च) 
भाश्िनः कात्तिंको मागे: पौषो माषस्तु 

फाल्गुनः ॥ 
चेचस्तु चरमो श्नयो वर्षशेषो निरूपितः। 
वसन्ते चवेशाखौ मासौ युग्मेन कोत्तितः ॥ 
ज्यं छाषादृदयेनेव ग्रो स्तु परिकोत्तिंतः। 
वर्षां यावणभाद्रेण चाश्विने कार्तिके रत् ॥ 
मागें पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफालगुने। 
अष्ट्स्तु चायने दे चेवोत्तरे दक्षिणायने ॥ 
माघादिषटकं नियतं उत्तरायमौोपसितम् । 
खावणादिमासषट्कं दल्िणायनमेव च ॥ 
माघादाषादृपयन्तं दिनि क्रभेण वै 
नक्त हद्व आवणाच् पौषपयन्तमेव च ॥५॥ 
प्रतिपदः पूिंमान्तः शुक्तः पचतः प्रकोत्तितः। 
पूषिमायाः प्रतिपदः भ्रमावाख्यान्त एव च ॥ 
छष्णपरस्तु विज्ञ यो वैद विद्धिनिंरूपितः। 
दितोया च ढतोया च चतुर्थी पञ्चमो तथा ॥ 
षष्टो च सपमो चेव द्यटमो नवमो तथा । 
दशम्येकादभौ चापि इादभौ च व्रयोदभो। 
चतुभो कुङकर्यावदिनन्तु गणनं खतम् ॥५॥ 

समयः 

अण्न भरथो चापि क्तिका रोहिणो तथा । 
खगशिरास्तथाद्र च नच्चतरे इ पुन््व॑सुः ॥ 
पुष्थाञ्चेषा मघा चेव पूरव्वा चोत्तरफलगुमो । 
इस्ता चित्रा तथा खातो विशाखा चानुरा- 

धिका॥ 
व्येष्ठा मूला तथा श या पू््याषादोल्तरा तथा 
अवलाप्य भिजिेव धनिष्ठा च प्रकोर्िता ॥ 
ततः शतभिषा ज्ञ या पूर्वभाद्रपदश्तथा । 
तथोत्तरस्तु विज्गयो रेवतो चरमा ख.ता । 
अष्टाविंशच्च न्त्र कलत्रं शशिनोदव । 
क्रमेण ताभिः साद चन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः ॥ 
सप्तविं्रतिनक्वर कलचश्च जतौ चतम् । 
अभिजिच्छवशाच्छाया तेनाष्टाविंश्तिः खम.ता 
एकदा च मधौ चन्द्रो रोदिख्या रामया सड । 
रेमे दिवानिशं दृष्टा वणा च चुकोपसा॥ 
छायां दक्वा च चन्द्राय ययौ तातान्तिकं 

भिया। 
ततः पितरमानौय सा प्रचक्र विभागकम् ॥ 
बभूव तेन नन्तत्रमभिजिन्रामकं पुरा । 
एतत् अलं कष्णम् खा च्छत ङ्गे च पव्व'ते । 
नक्तं कथितं वत्स तिथ्यां भ्रमति नित्यशः ॥*॥ 
योगच्च करणद्धेव मद्वक्ञोण निशामय । 
विष्कश्ः प्रोतिरायुखान् सौभाग्यः शोभनस्तथा 
भरतिगण्डः सुका च तिः शूलस्तथैव च । 
गण्डो िभरंवशचं व व्याघातो इर्पयस्तथा ॥ 
वच्चाखगव्यतौपातो वरौोयान् परिघः शिवः। 
सिचः साध्यः शभः श॒क्रो ब्रह्मं द्रो वैटतिस्तवा 
कौ्तितस्तु योगगणः करणं खयतामिति । 
ववञ्च बालवं व कौलवस्तैतिलस्तथा ॥] 
गरञ्च बणिजञापि विष्टिश्च शकुनिस्तथा । 
चतुष्याच्चापि नागच्र किन्तुघ्न इति कौर्तनम् ॥ 
नराशाच्चापि मामेन पितृणाच्च दिवानिशम् 1 
शकतो तेषां दिनच्चापि ष्णं नक्तं प्रकौत्तितम्॥ 
वव्छरेण नराणान्तु सुराणाञ्च दिवानिशम् । 
दिनन्तेषासुत्तरेण नक्तञ्च दक्तिशायशे ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानानेकसपतिः 1 
मनोरायुःपरिमितं शक्रस्यायुः प्रकौर्नितम्। 
पञ्चविंशत्स हस्रच् तथा पञ्चशतं परम्! 
तव्र सूञगतिर्नास्ति शक्रपातानुसारतः ॥ 
युगानां षष्टिमधिकं नराणाञ्च प्रकोर्तितम् । 
कालेनेतेन शक्रस्य पतनच्च मनोस्तथा ॥५॥ 
चतुदेन्द्रावच्छिच्रकालेन ब्रह्मणो दिन् । 
एतेनैव च तद्युक्तमुक्ं धातुरदिवानिशम् ॥ 
एवन्तेषां निपतनं बोदव्यं दिवानिशम् । 
तव्र सूर्धगतिर्ना्ति शक्रपातानुसारतः॥ 
दिवानिशञ्च जानन्ति ब्रह्मलोकनिवासिनः। 
दर्यं लवपलं शक्र प्रासेन तत्पलम् ॥ 
एवं विंशदिनेनेव धातुम सः प्रकौत्तितः। 
अब्टो इादशभिगासेरेवन्तश्य तायुषः ॥ 
ब्रह्मणः पतनेनेव निमेषः श्रौहरेरपि ॥ * ॥ 
धातुः पातानुसारेख वैकुण्ठ न दिवानिशम् । 
तत्र सय्थगतिर्ास्ति चेवं मोलोकतः च्मृ.तम् ॥ 
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ड्घ णठ ्रािनः सब्बे" तेन जानन््य इर्निशम् ॥ 
चन्द्रस्यापि ग्रहाष्वाश्च गति्नास्तोति तच वै। 
चक्र नैव भ्रमत्येव राशोनामिच्छया दरः ॥ 
दिनच्च तेजसा दौपं छब्स्य परमासन: । 
नक्त तेजोविष्धोनच् हरौ च मन्दिरं गते ॥ 
एवं कालगतिस्तत्र विश्छुलोकेऽस्ति सन्ततम् । 
कालस्वरूपो भगवान् परमाता निराक्ततिः ॥ 
चन्दरश्गतिर्नास्ति पातालेषु च ससस । 
तदालिनश्च जानन्ति सङ्क तेन दिवानिशम् ॥ 
दिने च मूहिं नागानां मशिञ्च लति नित्यगः 
सन्ध्यायां दोषिदौनख्च रात्रि तमसाहता ॥ 
कालं तन्द्रौप्रमारेन जगनन्ति तन्निवासिनः। 
यथा भुवि तथा तच परिमाणं प्रलोत्तितम्॥५॥ 
छतं व्रं ता हापरख्च कलिखं ति चतुयमम् 
दिन्येादशथसाडइं व्व ख्षरेख।पि सम्परितम् ॥ 
अष्टौ शतान्वप्यधिकं सहसा शां. चतुष्टयम् । 
दिव्येव कतयुगं कालविद्धिर्नि रूपितम् ॥ 
अष्टाविंशव्सइसराख्यप्यधिकं परिमाएकम्। 
लच्ाथाश्च सप्तदश माणं परिकौत्तिंतम् ॥ 
अधिकं षट॒शतान्यव खसा त्रयं तथा । 
दिच्छेवर्धेश ब्रेतेति वच्छ कालविदो विदुः ॥ 
वस्छवति सहस्रणि लसेर्हादथभिः सह । 
शां वर्च च तेति कालविद्धिः प्रकौर्तितः ॥ 
चतुष्टयं शतानाच्चाप्यधिकं दिसदस्कम्। 
वषै दिव्य इापरश्च कालन्नं; परि कौत्तितम् ॥ 
चतुःष्टिसहस्ाखि लक्चैरष्टभिरेव च । 
शां वर्वेरदापरद्च कालन : परिक तितम् ॥ 
अधिकां दिशतन्चेव दिव्य वषसदख कम् । 
णवं मितं कलियुगं वस्स प्राज्न : प्रकौत्तितम् ॥ 
इातरि शच्च सदसच्च चतुलं क्तं ठमाणकम् । 
वषेेति कलियुगं चकार कालकोविदः ॥ 
सच्चेस्त्रिचत्व रि शद्धः सह वि शत्सहस्कंः। 
माणवः कालन व्यंक्षमेव चतुर्युगम् ॥ 
बति ते कथितं वत्छ कालसंख्यानिूपरम्। 
यथाखुं यथाज्नानं गच्छ वत्स इरेः पुरम् ॥* 

इति ब्रह्मवेवत्ते योलष्णजन्मखर्डे राधोदवस- 
वादे कालनिरूपणम् <६अध्यायः॥*॥अपि च। 

माकण्डेय उवाच । 
“निनेषो नाम कालाङ्गो नेवोग्ं षविलस्तितः। 
तेरष्टादशभिः काष्ठा काष्ठानां वि थता कला॥ 
कलाभिस्तावतोभिन्तु चणा ख्यः परिकौत्तितः। 
चणेदादशमिः प्रो सुद्धत्तस्तेस्तु वि शता ॥ 
मानुष्यः स्यादहोरात्रः पचस्ते दश पच्च च। 
पत्ताभ्यां मानुषो मासः पितृषां तदडर्रिशम् ॥ | 
मा सेहीदशभिरवर्षो देवानां तदहर्निशम् । 
कछष्णपच्चः पित् यान्तु करायै दिवसो मतः ॥ 
खभ्रायं शक्रपचस्तु रजनो परिकोर्तिता । 
देवानान्तु दिनं प्रोक्त षरमाखा उत्तरायशम् ॥ 
रारि: खप्राय देवानां षर्मासा दचचिणायनम् 
द्वाभ्यां इाभ्यान्तु मासाभ्यामकनाभ्याडतुः 

्ातः॥ 
ऋतुभिथायनं प्रोक्न' विभिस्तम्मानुषं मतम् । 
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२६६ 
समयः समथः 

ऋतुभिव॑त् खरः षड भिस्ताख ख एधक् दग काष्ठाः किला नाम तत् संख्या स्या 
थक् ॥ + ॥ घारिका॥ 

चेतादियुगलेः सत्रा तेस्तेः षड़ भििजोत्तमः। | घटिक दे सुहृत्तस्य ते {ख शत्या दिवानिगम् 
जसन्तमवरवेथाण्डौ ग्ोभो ज्येष्ठः एचिस्सथा ॥ | चतुव्विं्तिवेलाभिर दहो रात्रं प्रच चते ॥ 
प्राहट् मभोनभस्यौ तु चरत् स्वादिथकात्तिकौ । 
सड्ःपौषौ च हेमन्तः भिधिरो माघफाल्गुनो। 
षडिमे ऋतवः प्रोक्ताः यज्नादौ विहिताः श्य् 
कणां मानेन दथभिलचेः सप्तभिरत्तरेः ॥ 

शूर्ग्योदथादिविक्नयो सुह्करत्तानां क्रमः सदा । 
प्िमादरचरात्रादिष्ोराणां लिद्यते क्रमः ४" 

इति वद्धिषुराथे गणमेदनामाध्यायः ॥५॥ 
अपरं छसिंहपुरारे २ अध्याये कौ "९ अध्याये 

साष्टाविंशतिस।इखेग्धानं ऊतगुगस्य च । च द्रष्टव्यम् ॥ 
सन्या चतु.तानोह वर्बानामन्तरालतः ॥ | षु, (षमयस्य कारः कर्णम् ।)शद्धेतः 
खन्ध्यां स्तावता प्रोक्ञस्तदन्तगंत ईखितः। | यथा,- 
चे ता इादशभिलंकतेमयनुषेवंत्सरे भवेत् ॥ “प्रत्रासिः परिभाषा लो सद्धेलसमयकाराञख।” 
षणवत्या सहसरं ख सन्ध्या च स्यात् यतचथम्। 
अतव्रयन्तु सन्ध्यां शस्तदन्तः परिकोत्तिं तः ॥ 

इति ब्रिकाक्डथेषः ॥ 
समया, व्य, (समयनमिति । सम् + इण गतौ + 

चतुःषरटिसडख्लाणि ललाच्यषटौ प्रमातः। | ̂भाः समिण्निकषिभ्याम् ।" डणा० ४।१७४। 
भवेदुयुगं इापराख्यं तेषु सन्ध्या अतद्यम् ॥ इति अप्रत्ययः ।) निकटः । भरस्य परव्यायः। 
शतदयन्तु सन्ध्यां शस्त दन्तगत इष्यते । निकषा २ हिरक् ३। इत्यमरः ॥ ( यधा, 
इावरिं्त्त सदस्ाखि चतुलक्षाणि वै कलेः । | थिश्पारवधे । ६। ७३ । 
संवत्सरेभ वेश्मानं सन्ध्यं कं प्रोच्यते शतम् ॥ | “कुटजानि षोच्य शिखिभिः गिखरोन्द्र 
वत्सराणाभेकग्तं सम््यां यञ्च तदन्तरे । समयावनौ घनमदभ्चमरापि । 
एवं छतच्च ब्रोता च दापरश्च तथा कलिः ॥ | गगनच्च गोतनिनदस्य गिरोः 
मानुषेण प्रमाणेन भवेद्यु न ॥ समया वनौधनश्रमराणि ॥”) 
विचल्वारिंशता लक्चे्मानं भवेत् ॥ | मध्यः। इति चामरः । ३।३।२५१॥ 
सदस रपि विंशत्या सन्धयासन्धयां संयुतम् । | “समया निकटे मध्ये मध्यं च निकषन्तिके!” 
देवं दिनं वब्छरेण मानुषेण सराव्रकम् ॥ डिरुप्नभ्यं विनार्थे च-----॥” 
एवं करं गखित्वा तु मानुषोयेखतुयुंगम् । इति द्रः ॥ 
देवं हादशसादस्ञ वल्राणां प्रकोर्तितम् ॥ | दिरगुकताच्च सामोप्ये । इत्यमरमाला ॥ काल- 
देवेहादशसखादसत ववत् सरेदँविकं युगम् । विज्ञापनम् । इति शब्दरब्रावलो ॥ 
तदच्तुयुगं न् णां सन्ध्यासन्धयां असं बुतम् ॥ 
देवानान्तु छतं व्र ता इापरादिव्यवस्यया । 
न युगञ्यवडारोऽस्ति न च ध्मादिभिन्रता 
किन्तु चातुयुगं नार भवेदहं वयुगं खदा । 
देवेरेव च सप्तत्या युगश्यन्वन्तर भवेत् ५ 
देवे युगसखद्दस्तं इ ब्रह्मणः स्य।द इनि शम् । 
चतुय गखहसे इ दशां मानेन तदवेत् ॥ 
एकस्मिन् ब्राद्पदिवसे मनवः स्यतु श । 
एवं ब्रा द्योण मानेन दिवसंस्तु निभिः थतेः ॥ 
सवष्टिभिव्व करः स्यादब्राद्यो वर्षो दृशां यया 
बाद्धयः पञ्चशत वर्वैः पराह: परिकोर्तितः ॥ 
तदोश्वरस्य दिवसं तावतौ दाविरिष्यते। 
शतेन ब्रह्मो वर्चः कालः स्वात् दिपराद कः+ 
परा हितथेऽतोते ब्रह्मः प्रलयो भवेत् । 
प्रलोने ब्रह्मणि परे जगतां प्राक्षतो लयः ॥ 
समस्तजगदाधरमनव्ययं यत् परात्वरम् । 
तस्य ब्रह्मखदूपस्य दिवाराव्रश्च तद्भेत् । 
तत्पर नाम तसाच परारैमभिधौयते ॥” 

+ पु, क्तौ, ( सम्यक् भ्ररणं प्रापमिति 
सं + ऋगतौ + अप् । यहा, सम्यक् ऋरच्छत्य- 
ब्ेति। “मन्दरकन्दरथोकरेति।” बादलकात् 
अरप्रत्ययेन साः । इत्युच्छ्वलः । २ । १२१९ 1) 

युद्धम् । इत्यमरः ॥ (यथा, रषु; ।१२।८२। 

“इतराख्यपि रचांसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोल्ानि तच्छो खितनदौष्विव ५५) 

;, घु, (समरवत् भातोति। भा+कः।) 
रतिव्रन्धविशेषः। तस्य लक्तणं यथा, 
“खलङ्गादइयसंयुक्त कत्वा योषित्यद दयम् । 
स्तनौ एतवा रमेत् सामो बन्धः समरभः स्मृतः 

इति रतिमच्रौ ॥ 
।समरूप्यः, चि, (समादागत इति । सम + “हेतु- 
मनुषयेभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः!” ४।३। ८२६ 

इति रूप्यः ।) समस्य खाधोभ् तूर्य गवादिः। 
समशब्दात् रुप्यप्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 

वि, (समथ यते इति । सं + भथ + परचा- 
ध ।) शधिः । (यधा, तिथितक्वे । 

इति खौकालिकापुराे २४ अध्यायः ॥५॥ | “ये समर्था जगत्यस्मिन् खष्टिख्ित्यन्त कारिणः 
किञ्च) तेऽपि कालेन लोयन्ते कालो हि बलवत्तरः ॥”) 
“श्रिपच्छपरिज् यो निमेषः परिक त्तितः। | सम्बन्धायेः । हितः । इत्यमरः ॥ (यथा, मद्धा 
हौ निभिषौ चुटिर्नाम दे चटौतु लवः ख्मतः॥ | भारवै। १३।५।२६। 
दिलवः चण इत्यलः काष्ठा प्रोक्ता दथ नारदे मां सदस्लाच दमं त्याजयितुं विरात्। 

ण्ठाः । | समधैसुपजौन्येमं त्यजेयं कथमद्य वे 1") 
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२७० 
समष्टिः 

खमर्यता, सनौ, (समर्थस्य भावः । समथं + तल))| इत्तयो मन्दकौशिक्धो नात्र चिन्दुप्रवेशकौ ॥ 
सामष्यम्। शक्तिः ! समर्दत्वम्। समथशब्दात् 
प्रत्ययेन निष्यज्रा 

समर्थनं, क्ली, (सम् + अर्धं +च्युट ।) इदसुचितः 
मिदमनुचितभिति निखयः। तत्पर्य्यायः । 
संप्रधारणा २। इत्यमरः । सम्रधना २ इति 

शब्द्रब्गावलो.॥ (यथा, कथासरि सागरे । 
२५।.७३ । 
“शक्षिदेवस्य पाण्डखयो विष्णुदत्तः समर्थनम् । 
विनोदपू्व्वकं कुब्वेन् कथां 
सामरथ च्च ॥ (यथा, महाभारते 1 \।१३२०।१०। 
"स तु च्रानगरौयस्वात् नपर सम्थंनात्। 
अवतस्य महाप्राज्ञो चेय्ये'ख परमेण इ ॥*) 

समर्थना, खो, (खम् + अय + युच्। टाप्।) 
अशकं ऽध्यवसायः। यथा । लिन्धमपि शोष- 
याखि। इति सुग्धबोधव्याकर शम् ॥ समथनम्। 
इति गब्टरद्नावलो ॥ (यथा, महाभारते 
४।४।२४। 
"खमर्थनास्ु सर्व्वासु हितञ्च प्रियमेव च । 
संवणयेत्तदेवाश्य प्रियादपि हित वदेत् ॥*) 

समदंकः,वि,(खखघ्नोतोति) खम + ऋषुठदौ + 
यवस् ।) वरदः। इष्टफलदाढदेवतादिः। 
त्यमरः ॥ 

समपणं, ज्ञो, संपूर्वस्य ऋधातो्जौ (सिचि) छते 
पनि क्तेऽनर् (ख्बुट्) प्रत्य यनिष्यन्नम् । खम्यक् 
प्रकारेशापणम् । संपोन इति भाषा । -यथा, 
प्राणायामं ततः छत्वा प्रजपेत् साधकाग्रणो 

देष्या इस्ते जयफलखमपं मथा चरेत् ॥” 
इति तोड़लतन््े ३ पटलः ॥ 

सभर्य्यादः, घु, ` (मर्ययादया खड वत्तमानः।) 
समीपः । मर्यदास हिते, वि । इति मेदिनो 

समलं, क, (मलेन सड वत्तं मानम्) विष्ठा । 
इति शष्द्रज्नावलो ॥ भ्राविले, चि) इति 
जटाधरः; ॥ (कलङ्विथिष च वि। वथा, 
कथासंरिश्चागरे । १०३। ६२॥ 
“समलो व्योच्ि इृष्टोऽद्य चन्द्रोऽननेतिकौतुकात् 
अब्योजि द्भितं धाचा चन्द्रमन्यभिवामलम्॥” 

समव कारः,पु,(समव को न्ते बहवोऽर्था यस्मि- 
जिति। सम + भव+ क्ञ + घञ् \) नाटकमेदः। 
यथा,- 
"स्यान्नारकं प्रकरणं भारः प्रहसनं डिभः। 
ग्यायोगः समवकारो विष्यङ्क हादखगा इति) 
अभिनेयप्रकाराः स्यर्भाषा; षट् संस्कत, 

दिक्षा: ॥* 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

(तश्लचष्यादिकं यथा,-- 
अध समवकारः \ 

“छतत समवकारे तु ख्यातं देवासुराखयम् ! 
सन्धयो निष्वि मषोस्तु तरयोऽङास्तत्र चादिमे ॥ 
सन्धो इावन्त्ययोस्तददेक एको भवेत् पुनः। 
नायका इादशोदात्ताः प्रख्याता देवदानवाः ॥ 
फलं एय् एथ क् तेष। वोरमुख्योऽखिलो रखः। 

बोष्यङ्गानि च तच स्ययंयालाभं वरयोदश । 

विश्ङ्गारस्िकपटः कायथखायं तिविद्रवः। 
बस्तु इादशनाडङोभि्निंष्याद्यं प्रथमाङगम् ॥ 
दितोधेऽङ्ध च तिषधभिरदाभ्यामङ् ढतोयके ॥ 
नाडिका घटिकादइयसुच्यते ! बिन्दुप्रवेणकौ च 
नाटकोक्तावपि नेद विधातव्यौ । तवर! 
धर्मार्थकामेस्तिविधः शृङ्गारः कपटः पुनः । 
स्वाभाविकः छतविमञ्च ईैवजो विद्रवः पुनः ॥ 
अचेतनेख तनेख चेतनाचेतनेः कतः ॥ 
तत्र शाख््नाविरोधेन क्षतो ध्मागङ्ारः । अर्थ 
लाभा्ैकल्यितः श्र्थश्द्धगरः । प्रडसन- 
श्ङ्खारः कामण्ङ्गारः। तत्र कामश्ङ्गारः 

चेतनाचेतना गजादयः । समवकौ यन्ते बह. 
वोऽथां अस्मित्निति समवकारः । यथा, समुद्र- 
मथनम् ।*इति साहित्यदपंणे । ६।५१५-५१६॥) 

समवतारः, पुं, तोधैम् । समवपृव्वकढधातोघञ्- 
प्रत्ययेन निष्यन्रः ॥ ( यथा, किराते । ५।७। 

दधतमाकरिभिः करिभिः चतेः 
समवतारसमेर समेस्तटेः ॥” ) ̀ 

, [न् ] पं, (समं वर्तते इति । सम्+ 
इत् + शिनिः। ) यमः इत्यमरः; ॥ ( यधा, 
महाभारते । १२।२०७। ३५} 

घमवायः, पु, (समवाय्यते इति । सम् + भव + 
अय + च् । ) समूहः। इत्यमरः ॥ ( 
मनुः। ४।१०८। 
“अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥") 
सम्बन्धविशेषः । यथा,- 
“छटादौनां कपाल्ादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः । 
तैषु जातश्च सम्बन्धः समवायः परकोत्तितः ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
अवयवावयविनोर्गणगुखिनोः क्रियाक्रियावतो- 

समवायः । इति सिदान्तसुक्ञावलौ ॥ 

यथा, 
““ध्मचेत्रे कुरचेत्रं समवेता युयुक्छवः । 
माम्रकाः पारडवाखं व किमकुग्बेत सच्छय ॥” 

इति भगवङोतायाम् ९ अध्यायः ॥ 
समवायसब्बरन्धं न ठत्तिः। यथा,-- 

“यत् समवेतं काय भवति 
यन्तु षममवायिजनकं तत् }” 

दूति भाषापरिच्छेदः ॥ 
समश्रुवानः, ति, सम्यकप्रकारेष व्यािविशिष्टः। 
संपूब्ब काश्यधातोः शानचप्रत्ययेन निष्यच्ः ॥ 

समष्टिः स्ो,(सं + अथ व्याप्तौ + क्तिन्) समस्तः। 
भिलितः। यथा, 

गायव्ुण्णिङ मुखान्यत्र छन्दांसि विविधानि च 

प्रथमाङ्ग एव । अन्ययोस्तु न नियम इत्याडः । | 

गु 
जातिव्यक्योनिंत्वद्रव्यविशेषयोश यः सम्बन्धः स। 

समस्या 

“समष्टिरीशः सर्व्वेषां सखातमतादासाबेदनात् ॥ 
तदभावात्तदन्धं तु ज्रायन्तं व्यष्टिसंज्ञया ॥* 

इति पञ्चदशो ॥ 
समषिलः, पं, (समं तिष्ठतौति। स्था + वाडइ- 
लकात् इलच् ।) श्चुपविशेषः । कोकुया इति 
इन्दौ भाषा। तत्पर्य्यायः। भर्डौरः २ 
न्यासः भाञ्गन्धकः8 कोकाग्रः ५ कण्टकि- 
फलः ६ उपदं पः ऽ । भरस्य गुणाः । कटत्वम् । 
उष्णत्वम्। रुच्यत्वम्। सुखविशोधनत्वम् । 
कफवातप्रशमनत्वम् । दाइकारित्वम् । दौपन- 
त्वञ्च । इति राजनिघण्टः ॥ 

समष्िला, स्तौ, ( समष्ठिल + स्वयां टाप् । ) 
गण्डोरः । इत्यमरः ॥ इं शसा इति ख्याते 
शमठ इति ख्याते । अ्नुपदेशजे शाके इति 
केचित्। गुख्टिया इति ख्याते शाके इति 
सरव्वानन्दः। गख्डोनि ग्रन्यियुक्तानि अद्धगनि 
ईरयति गण्ोरः षण्। गण्डं रोगविशेषं 
ईरयति गण्डोेरः शूरणकन्दादि रित्यन्यं । सम्य 
गख्ि लाति समषठिला डः मनोषादित्वात् 
सस्य षत्वम् । इति भरतः ॥ 

समष्टौला, सनो, समषिला । यथा.-- 
समष्टोऽपि च गण्छौरः समष्टौला समषिला। 

इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
= ङ्गौ, (सम् + भस् + च्यर् । संदेपणम् । 
इत्यमरः ॥ (समासः । इति कंचित् ॥} 

“शासितारञ्च पापानां पितृणां समवत्तिनम् । समशुधिः, पु, ( समेषां सर्वेषां इपिर्यव । ) 
अरूजत् सव्व भूतात्मा निधिपच्च धनेश्वरम् ॥*) । महाप्रलयः । इति हेमचन्द्रः ¦ 

चि॥ [ ( खो, खमा खपिरिति । ) तुख्य- 
शयनञ्च ॥ 

समस्त, वि, (सम् +स् +कः) सम्पणम्। 
तत्पय्बौवः । खमम् २ सब्वम् २ विश्वम् ४ 
अशेषम् ५ कत् ख्रम्६ निख्िलम्० अखिलम् 
निःओेषम् < समम्रम्१० सकलम् १९ पूणम्१२ 

अस्वण्डम् १२ श्रनूनकम् १४। इत्यमरः ॥ 
अनन्तम् १५} इति शब्द्रब्रावलो ॥ अन्ध्- 
नम् १६ अननम् १७1 इति जटाधरः ॥ (यथा, 
विष्छुपुराशे। १।४।३९) 

“सूक्रान्यशओेषाख्ि शटाकलापो 
घ्राणं समस्तानि इवींषि देव ॥*) 

खमवेतः,वि,(खम् + घव + इण + लः) मिलितः । समखः, व्रि, ( समन तिष्ठतोति । खा +कः । ) 
समानः । समभावेन खितः । समशब्दपून्व क~ 
खाधातोड प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ (यथा, हडइत्. 
संड्ितायाम् \ ५ ।२०। 

“परतो न विशेषफलं 
विषमसमखास्तु पापश्रभफलदाः ॥) 

समखलो, सो, (समा खलो ।) गङ्गायसुनयो- 
मीष्यदेश्चः \ तत्पर्य्यायः । भन्तव्वं'दिः २। इति 
डेमचन्द्रः # 

समस्या, स्लो, समसनं उक्तया संचेपणम् 1 सम्+ 
रस् + ्डत् । सं ्नापून्व कलतवात् ठद्धयभावः |} 
समस्यते संचिप्यतेऽनया समस्या स्यु इर् 
चेपे भोत्रजयजेत्यादिना कष् भित्राभिः- 

अ 

[काक === == ` 



समाग 

प्रायस्य श्लो ादेस्तदौयत्वेन 
भागानां स्क्षतेन परक्लतेन वा भागान्तरेण 

समनं संघटनं समस्य ति माधवो ॥ चोकस्य 
पादेनैकेन इाभ्यां चिभिव्वा पूरणम् । यथा, 
मुमूर्षोः किं तवाद्यापि चिव्रकानननागरः। 

स्मर नारायणं येन तरेतायां रावणो इतः ॥ 
इत्यादिक्लोकादौ पादे पूरणरूपेणायमित्येके । 
इति रायमुकुटः । तत्प््यायः। समासार्था २। 
इत्यमरः ॥ समस्यार्था ३ समाप्षाथा ४ । इति 
भरतः ॥ 

समस्यार्था, सौ, ( समस्या अर्थो यस्याः । ) 
समस्या  इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

सम्या, स्तो, यशः । इति शब्द्रन्नावनो ॥ 
समा स्तरो,(सम वैकव्ये + पचाद्यच् । ततष्टाप् ।) 
वत्सरः । इत्यमरः ॥ समति विकलयति भावान् 
समा सम टम वक्तव्यं पचौदित्वादन् भ्राप्। 
समा नित्यवहवचनान्ताः ख्ियाभिति वामना 
दयः समां समां विज्ञायते इत्येकत्वेऽपि माचारः, पु, ( सम्+भा-+चर+घञ्।) 
इति खामो ¦ अतएव समा इति बडइवचनेन 
कचित् पाठः । समेति क्र चिदेक वचनेन । इति 
तदटौकायां भरतः ॥ (यथा, रामाये ।१।२।१५। 
“मा निषाद प्रतिष्ठां लमगमः शाश्वतो समा 
यत् क्रौचमिधुनादेकमवधौः काममोहितम् ॥ 

समांशद्धारो,[न्] चि, (समांशं हरतोति । ह + 
णिनिः! ) समभागादः । यथा. दायतच्छं । 
“खमां शहारिणौ माता पुच्चाणां स्यात् ते 

पतौ ॥ 
शमांशिकः, ति, (समांशोऽखूयस्यं ति। ठन् । ) 
समभागाडहः यथा, । 
“यदि कुर्व्यात् समानांशान् प्रयः कार्याः 

समांजिकाः। 
न दत्तं स्नोधनं यासां दन्ते त्व प्रकौत्तितम् ॥* 

इति दायतत्वम् 
खमांगो,[न्] वि, (समं शोऽस्त्यस्येति । इनिः ।) 
तच्छभागविशिष्टः । खमानभागौ । यथा, 
“च्येष्ठ' वः अष्टभागेन सन्तं वा स्यः समांशिनः॥ समादानं, कर, सम् + भा + दा + ल्यट् ।)समोः 

इति दायतच्चम् ॥ 
खमांसमोना, सनौ, (समां समां विजायते इति । 
“समां समां विजायते ।*५।२।१२। इति खः ।)} 
प्रतिवषप्रसूतगवौ ! इत्यमरः ॥ 

खमाकर्षी, [न्] पु, ( समाकषेति चित्तमिति । 
सम् +भ्रा+ क्ष् + णिनिः! ) ्रतिदूरगामि- 

। तत्पर्यायः । निहारौ २ । इत्यमरः ॥ 
टष्णाजनकगन्धयुक्ते भच्छा दि द्रव्ये इयमेतदिति 
साञ्छः॥ तत्र, चि ॥ 

समाख्या,सरो,(समाख्यायतेऽनयेति , सम् + चा 
+ ख्या + अडः । ) कौत्तिः । इति यब्दरब्रा- 
वलौ ॥ सन्ना । यथा.-- 
““सपिष्डोकरणसमाख्यासिदयथे सुतरां तव 
तथ चरणम् ॥” इति तिष्वादितच्छम् ॥ 

समागतः, बि, (खम्+ +गम कः 1) सम्यगा- 

:, स्लो, समागमनम् समाङ्पूव्वगम- 

॥ |समान्ना.खो, (समाज्नायते इति । सम्+ अा + 

२७१ 

समाधा 
“कर्मा सह योदव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे । 
योच्छभमानानवेक्तेऽदहं य एतेऽच समागताः ॥* 

इति भगवद्रौतायाम् । १।२२ ॥ 

धातोः क्तिप्रत्ययनिष्पच्रम् ॥ 
समागमःःयु,(सं + भ्रा + गम + घञ् )सम्यगाः 

गमनम् । सम्प्रात्िः । यथा,- 
“रतिशक्तिः स्यः कान्ता भोज्य भोजन- 

शक्तिता । 
दानशक्तिः सविभवा रूपमारोग्यसम्पदः । 
शाद पुष्यमिदं प्रोक्तं फलं ब्रह्मसमागमः ॥* 

इति खादतच्व्टतमस््यपुराणव चनम् ॥ 
समाघातः, पु, (समाडइन्यतेऽव्रेति । सं+आ-+ 
इन + घञ् ¦ ) युम् । इत्यमरः ॥ ( यथा, 

साहित्यदर्पणे ६ । ४२१। 
सम्फ टस्तु समाघातः क्र इसत्वरयोदयोः ॥*)} 

वधः । इति मेदिनो ॥ 

सम्यगाचरणम्। यथा, 
शुष्डस्नोणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि 

तच्छतः 1“ 

इति माद ६६ अध्यायः ॥ 
संवादः । इति लोकप्रसिद्धः ॥ 

समाजः, पु,(खुवोयतेऽत्रेति । सं + अज + घञ् । 
“अजर्यं चञजपोः ।” ३।४। ५६। इति वोभावो 

कुत्वनिषेधः।) पशभिन्रानां संघः । इत्यमरः ॥ 
सभा) इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, भागवते । 
१०।४४।९॥। 
“श्वममोव्यतिक्रमोऽद्यस्य समाजस्य ध्रवं भवेत् । 
यव्राधम्पः समुत्तिष्ठ ब्र ख्येयं तद्र कर्हिचित् ॥*) 
“हस्तो । इति अनेका्थंकोषः ॥ 

चा + “श्रातच्चोपखगे ।* इत्यङ् । टाप् । } ¦ 
समन्चा ¦ इत्वमरटोकायां भरतः ॥ 

चोनग्रहण्म् । सम्बग् ग्रहणम् । (यथा, मडहा- 
भारते । १३।९४।३५। 
“सव्व पापसमादानं शंसे,चाद्ते च यत् । 
तत्तस्यास्तु खदा पापं यस्ते इर्ति पुष्करम् ॥") 
सौगताद्किकम् । बौदानां नित्यकश्ये । दति 
मेदिनो ॥ 

खमाधाः, पु, निष्यत्तिः। विरोधभच्ञनम् । इति 
लोकप्रसिचम् । समाधानम् । समाङ्पृव्वं धा- 
धातोविच्प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

समाधानं, क्रो, ( खम्+अ+घा+च्यट्।) 
ब्रह्मणि मनःख्िरोकरणम् । चित्तकाग्रम् ।तत् 
पर्यायः । भरवधानम्२ प्रणिधानम् ३ समाधि 
४। इति हेमचन्द्रः #॥ निग्डद्धोतस्य मनस 
खवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः खमा 
धानम्! इति वेदान्तसारः ४ इजानों समा- 

गमनवि्िष्टः। भागमनाश्रयः । यथा,- 

३६६ 

धानं लयति । निष्डहोतस्येति ! शन्दादि- 

समाधिः 

विषयेभ्यो निग्टद्ोतस्यान्तःकरणस्य यवशादौ 
तदनुगुणेषु तदुपकारकेपु भरसमानित्वादिसाधन- 
विषयेषु समाधिनेरन्तर्ययेण तचिन्तन समा- 
धानभित्यधैः । इति तदो कासबोधनी ॥ (यथा, 
भागवते । २।२८। ६। 
“खधिष्णयानाभेकदेशे मनसा प्राणधारणा । 
वैङुग्डलो लाभिध्यानं समाघानं तथात्मनः ॥") 
पूव्वंपन्नस्योत्तरम् । इति लोकगप्रसिदम् ॥(नाट- 
काङ्कविशेषः । यथवा, साहित्यदपेणे ।६।३३८। 
“इपक्तेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् । 
युक्तिः पराधिः समाधानं विधानं परिभावना । 
उद्धदः करणं भद एतान्यङ्गानि वे सुखे ॥* 
तन्नच्षणादिकं यथा, तवर व । ६ । ३४५। 
“बोजस्यागमनं यत्तु तत् खमाधानमुच्यते । 
यथा, वेणो संहारे । 
नेपष्ये भो भो विराटदुपदप्रशतयः ! खयताम् । 
यत् सत्यत्रतभङ्भारुमनसा यन्न न मन्दौक्लतं 
यदि्मत्तुमपोहितं शमवता ान्ति' कुलय्ये- 

च्छता। 
तद्द्युतारणिसभ्भृतं खपसुताकेशाम्बराकरषंणे 
क्रोधज्योतिरिदं महत् कुर्वले यौधिष्ठिरं 

जुग्धते ॥ 
भत्र “सुखा भवन्ति मयि जोवतोति' ादि- 
बोजस्य प्रधाननायक्षाभिमतत्वेन सम्यगाडित- 
त्वात् समाधानम् ॥१५॥) 

न। “अजित्रज्योख ।” ७ ।२।६०। इति ।समाधिः,पु,(समाघोयतेऽस्मिन् मनो जने रिति। 
| सम्+भा+धा+ “उपसग घोः किः।* इति 

।) समथनम् । नोवाकः । नियमः । इत्य 
| मरः ॥ ( यथा, कुमारे । ५।६। 

“अयाचतारखयनिवासमात्मनः 

फलोदयान्ताय तपःसमाधये ॥*)} 
समरं अशक्ये अध्यवसायः दुघंटस्य घटनत्व' 
वा । नोवाको वचनाभावः। इति खामो॥ 
धान्यादिषु शो वको जनादरः । इति 
चुभूतिः ॥ नियमः भङ्ोकारः। एते समाः 
धयः! समाधौयतेऽस्मिन् मनो जनेरिति किः। 
इति भरतः ॥ भ्वानम् । काव्यगुखवियेषः । 
इति भेदिनौ ॥ ( भर्ालङ्ारषिेषः । यथा, 
साडित्वदर्पदे | १० । ७४० । 
“माभिः बकरे कायें देवादस्बन्तराएगमात्५* 
यथा,- 
“मानमा निराकत्त ` पादयोर्मे पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्यद सुदं घनमजिंतम् ॥ 
खमाधोयतेऽनेनेति करथे किः। कारण- 
साम्नो । (यथा, रघुः । १।२९॥। 
“तं बेधा विदध नूनं महाभूतसमाधिना । 

तथाहि स्वे तस्यान् परार्छैककला गुणाः ॥*) 
इन्दरिनिरोघनम् । इति शब्द्रन्नावलो ॥५४ 
समाधिलच्षयं यथा, गार्ड़ ४४ अध्याये । 
““निल्यं श्दधं जदियुकं सत्यम नन्दमदयम् । 
तुरोयम चरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम् ¦ 
अदं ब्रह्मं त्यवसयानं समाधिरिति गोयते ४" 



समाधिः 

अपिच तत्रैव २४० भरष्याये। 
^हादश्ध्यानपयन्त' मनो ब्रह्मसि मरः। 
तुष्टे तु संयतो मुक्षः समाधिः सोऽभिधोयते ॥ 
ध्येयमेव दि सर्वत्र ध्याता तज्ञयतां गतः। 
पश्यति द तरहितं समाधिः सोऽभिधौयते ॥* 
अन्यश्च विष्णुपुराणे! ६।७।९०। 
तस्यैव कल्पनाहोनं सख्ररूपथ्रइणं हि यत् । 
मनसः ष्याननिष्पाद्य' समाधिः सोऽभिधोयते॥” 
अपरञ्च । 
“दमं गुणसमादारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तः शोतलतः यस्य सभाधिरिति कथ्यते ॥" 

इति योगवाथिष्ठं उपशमप्रकरणम् ॥ 
खोगाङ्विग्ेषः । यथा । समाधिस्तु दिविधः। 
सविकल्पको निर्विकल्पं ति। तत्र सविकस्पको 
नाम जाठन्नानादिविकल्यलयानपेकच्या दितोय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितायाचित्तठत्त रवख्धा- 
नम् । तदा खमयगजादिभाणेऽपि खद्भाणवत् 

इ तभाशेऽप्यहं तं वस्तु भासते। तदुक्षमभि्ुक्त 
शि खरूपं गमनोपमं परं 
सक्लट्विभातं लजमेकमब्ययम् । 
अलेपकं सवगतं यददइयं 
तदेव चाहं सततं विमुक्तम् ॥ 
इथिस्तु शदोऽहमविक्रियातलमकौो 
नमेऽस्िबद्ोनवचमे विमोक्षः ॥* 

इत्यादि ॥*॥ 
निव्वि कल्पकस्तु । न्नाढन्नानादिमेदलयापेचया 
दिती यवस्तुनि तदाकाराकारिताया बुदिषत्त - 
रतितराभेकोभावेनावदख्यानम्। तदा तु जला 
काराकारितलवरानवभासेन जलम त्रावभास- 
वददितौयवस््वाकाराकारितवित्तहत्यनवभासे- 
नादितोयवस्तुमः तमेवावभासते। ततच्चास्य 
सुषुप्त ् चाभेदशङ्धा न भवति उभयचर इत्यभाषे 
समानेऽपि तस्छद्धावासखङ्धावमाचेणानयोरभेदोप- 
पत्तेः ॥ ्रस्याङ्ानि ।'यमनियमासनप्रारायाम- 
प्रत्वाहारधारणशाध्यानसमाधयः। त्च अहिंषा- 
सत्वास्तं यत्र द्म चर्व्यापरिग्रहाः यमाः ।१।भौच- 
सन्तोषतपःखाष्यायेश्वरप्ररिधानानि नियमाःर 
करचरणा दि संस्थानविशेषलच्णा नि पञ्मस्स्ति- 
काटोनि अाखनानि।३। रेचकपूरकङुग्भक- 
लत्तया: प्रार्निद्होपायाः प्राखायामाः।४। 

इन्द्रियाष्णं सस्यविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्या- 
हारः । ५। अद्वितोववस्तुन्यन्सरिद्द्ियधारणं 
धारणा, ६ तवादितोयवस्तुनि विच्छद 
विच्छिद्य अन्तरिग्दरियहत्तिप्रवाहो ध्यानम् ।9 
खमाधिस्तु उक्तः सविकषस्पक एव । ८ । एव- 
सस्याद्गिनो निर्विकल्पकस्य लयविक्तेपकष।य- 
रस।सखादलक्षणञत्वारो विच्राः सन्धवन्ति। 
लयस्तावत् अ्रखर्डवस्त्वनवलम्बनेन विन्तहत्त ` 
निद्रा ।१। श्रखण्डवस्त्रमवलन्वनेन वित्तठत्ते- 
रन्यावलस्बनं बिच्ेपः ।२। लयविकेपाभावैऽपि 
चित्तहत्तं रागादिवासनया स्तन्धोभावात् 
र खण्ड़वस्त्वनवलम्बनं कषायः ! २। श्रख्ड- 

२७ 
समानो 

वस्व नवलस्वनेनापि चित्तन्तेः सविकल्यानन्दा- 
खादनं रसास्वादः! समाध्वारश्भसमये सवि- 
कल्पानन्दास्वादनं वा ¦ ४। अनेन विन्नचतु- 
येन रितं चित्तं निर्व्वातदौपवद चलं सद- 
ठण्ड चेतन्धमाव्रमवतिष्ठते यदा तदा निबवै- 
कल्पकः समाधिरित्युच्यते ॥*॥ तदुक्तम् । 
“लये सम्बोधयेत् चित्तं वि्चिप्ं शमयेत् पुमः। 
सकषायं विजानोयात् शमप्राप्तं न चालयेत् ॥ 
नाखादयेद्रसं तत निः सङ्क प्र्नया भवेत् ॥* 
इत्यादि । यथा दौपो निवातसो नेङ्गते 
इत्यादि च । इति गरौ सदानन्दयोनौन्द्रविरचितः 
वेदाम्तसारः ॥ (खनामश्यातवेश्यविशेषः । अयं 
डि महामायामाराध्य परं न्नानमलभत्! भस्य 
विश्ेषदत्तान्तस्तु देवोमाहामयतो द्रष्टव्यः ॥ ) 

समाधिखः, वि, (खमाधौ तिठतोति। खा-+ 
कः । समाधियुक्लः । यथा,-- 
मनः संकषल्यरहितमिन्द्रियार्थानचिन्लयन् । 

यस्य ब्रह्मि संलोनं समाधिखः स कौत्तितः॥ 
ध्यायतः परमात्मानमात्मखय' यस्य योगिनः । 
मनस्तज्ञयतां याति समाचिखः स कौत्तितः॥* 

इति गार्ड गोतासारे २४० अध्यायः ॥ 
समानं, चि,(समानोति सम्थकूप्रकारेण प्राशि- 
तोति । सम् + आरा + अन + सुः । यद्दा,समानं 
म\नमस्य । समानस्य चछन्दसोति सः ।)घत् । 
समम् । यथा, रघुः । २। ७४। 

“भुजे भुजङ्ग न्द्रसमानखारे 
भूयः स भूमिर्पुरमाससच्् ६") 

एकम् । इति मेदिनो ॥ ( यथा, मनुः ।४।४०। 
“नोपगच्छेत् प्रमत्तोऽपि स्ियमात्तवदशने । 
खमानश्यने चेव न शयोत तया सड ॥५॥ 
मानने सह वत्त मानमिति विग्रहे गब्वसदि- 
तच्च । यथा. भागवते) १।१६।३६। 

“सेव्ये समानमहरत् मधुमानिनोनां 
रोमोक्छवो मम यदद्धि विरटङ्कितायाः ॥) 

समानः,पु,(समन्तादनित्यनेनेति । सम् + अन + 
घञ् । ) शरोरस्थवायुविगेषः। श तु नाभि 
संस्थितः । इत्यमरभरतौ ॥ ( यथा, 
"हृदि प्राखो गुदेऽपानः समानो नाभि 

संखितः ॥”) 
वणमेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ स तु एकखानो 
चायवणेः। यथा । स।ग्यन्त्वे कख ।नत्वम् । इति 
सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 

समानकालोनः, चि, (समानकाले भवः । समान 
काल + कः। ) तुल्य कालोत्पत्तिकः । यथा| 
गोषु दुद्यमानास भागतः दुग्धाखागत इतादौ 
४ भाषते। तेन गोविषयकवत्त 
मानदोहनकालोनममनानुकलक्षतिमान्। 
मोविषयकातोतदोडनसमानकालोगातौलगमः 
नानुकूलक्लतिमानिति बोधः। इति सार 
मच्ञरौ ॥ 
(व षु, (समानं एकां तपशकाते देय- 

समाप 

विधेषः। तपरणे समान एकमुदकम॑स्य । यथा, 
“जारो गङ्ग: सगोचरस्तु खजनन्नातिवान्धवाः । 

सकुख्थबन्धुदायादस्समानोदका भरपि ॥" 
शति जटाधरः ॥ 

सतु चतु शपुरुषपयपन्तः जचखनामस्मति 
पथथन्तञ्च। तव शपुरुषावधि- 
चतुहगपुरुषपयन्तस्या शौचं पच्िणो हितोय 
स्यैकाडः । यथा उदकक्रियामधि क्त्य पार- 
स्कर: \ सब्ब" ज्नातयो भावयन्ति! असघ- 
मादयमादा समानग्रामबासेन यावत् सम्बन्ध- 
मतुस्मरेयुस्वा इति भावयन्ति निष्याटयन्ति 
श्रत्र यावत् सम्बन्धमनुस्मरेयुरेककुलजाता वय- 

मिति स्मरणं भवतोत्वनेनेव सव्व षासुदकदानं 
प्रापे यदासपमादशमादुक्ष ततृखन्निकषतार 
तम्येनाथौचमेदेऽप्य दककमग समानार्थमिति। 
अरभौचमेदस्तु सषमपुरुषपयन्त सपिष्डत्वाह 
शाः) ततश्च दशथमपुरुषपयन्तं तड: । 

` तथा च विष्छुषठद्स्यतो । = 
“दशाहेन सपिर्ड॑स्तु शुष्यन्ति खतख्लके । 
| णश सकुल्यास्तु खञता शुध्यन्ति 

मोव्रजाः ॥* 

ततश्चतुदंशपुरुषपयन्तं पचचिणो तत जनाः 
मस्म तिपयन्तमेकाडः । तथा च मिताच्चरा 
विवादविन्तामश्योवृहकमनुः। 
“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवन्तते । 
समानोदकभावस्तु निवत्तंताचतुष्ं शात् ॥ 
जग्मनामस् तेरेके तत्पर गोत्रमुच्यते ॥ 
भव समानोदकलतवे दिविधे पृष्व ् र गौतमः 
पक्चिणोमसपिष्डं । परत्र हारौतः । मातामहे 
विराब्रं स्थादेकास्बसप्रिरडके इति । भेव 
मोबजाएनासडइः स्म तमिति जावालवचनम् 
ततः पर सब्ब था समानोद कतानिहत्तेः खान- 

माव्रमिति ज्ञात्वा शध्यन्ति गोला इति हडह- 
ष्यत्यक्तत्वादिति । इतिशततत्वम् ॥ 

उमानौदयः, प, (समाने उदरे शयितः । “समा- 
नोदरे शयित भो चोदात्तः!” ४। ५। १०८ 
इति यत् । “विभाषोदरे 1” ६।१।८८ । इति 
प्ते सादेशो न।) सद्धोदरः। इत्यमरः। 
(यथा, भरि: । ७ । ८६ । 
समानोदयधमस्माकं जटायुच् स्तुथादरात् ॥") 

समापः,पु,(खमा भापो यस्मिन् । ककपूरितयः। 
"समाप इत्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः 1” ६।३।९ ७1 
इत्यस्य वात्तिकोक्षया तवप्र तिषेधः।) देवयज- 
नम् । इति मुग्धबोधन्याकरणम् ॥ 

;, वि, समापनकरत्ता । सम।पयति यः 
संपूर््वापधातोरुंकप्रत्ययेन निष्यब्रः । यथा,-- 
"भाख्यातास्तिवादयस्तेषाञ्च प्रध्ानत्व वाक्ध- 
खमापकत्वात् ।* इति दुगीदास: ॥ 

शमापनं,ल्लो,(खम + चाप् + स्थुट्।) परिच्छेदः । 
समातिः । (यथा, मनुः । ५।८८। 
“आदिष्टो नोदकं करय्यादात्रतस्य सभापनात्। 

मुदकं यख्य ।) एकोदकः। स तु च्राति. उमापते तूदकं कत्वा विरात्ेरेव एष्यति ॥”) 
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वधः । इति मेदिनो । समाधानम् । इति । 
विडः ॥ लब्धम् । इति धरिः ॥ 

समापन्नःवि,(सम् ¬- चा + पट् + करः।)समाषः। 
प्राप्तः । किटः । वधः । इति विश्वः ॥ 

समापिक्ा, लो, (समापयतोति । सम् + चाप् + 
अल । टापि ्रत इत्वम् ।) व क्यसमापश्- 

, क्िया। तवर ॒तिश्रादयो भवन्ति) यथ।। 
देवदत्तो गच्छति । कचित् क्तान्तादिपदेनापि 
वाक्छस्षमापिः । यथा। नाश्ना दृष्टः शिवो 
जनेः! कचित् तव्यादयन्तक्रियाया अपि वाक्व 
खमापकत्वम् । यथा । मया कां दिशं गन्तव्यम्, 
कार्टन्तिकौ क्रिया भ्रसमापिका । तत्र थता- 
दयो भवन्ति । यथा । गच्छन् भुङक्ते । भुक्ता 
व्रजति । इति व्याकरणटौका ॥ 

समापितं, ति, (सम् + चाप् + णिच् +कः । ) 
कतसमापनम् । यथा,-- 
“श्रारन्धं मलमासात् प्राक् यत् कमयन 

समापितम् ।. 
श्रागते मलमासेऽपि तत् समाप्यं न संशयः ॥” 

इति मलमासतच््म् ॥ 
समाप्तः, चि, (सम् + प्राप्+क्तः। ) समापन- 

प्राप्तः । समापिविश्िष्टः। यथा.- 
“समाप यदि जानोयान्मयेतदन्यथाङ्लतम् । 
यतस्त्दन्यधाभूतं तत एव समापयेत् ॥* 

इति तिष्यादितत्वम् ॥ 
समाप्तालः, पु, समाक्ताय अरलतौति। अल + 
अच् ।) पतिः । इति संचिघ्सारोणादिठत्तिः ॥ 

खमातिः, सनो, (सम्+ थाप + क्तिन् ।) भव- 
खानम् । (यथा, कुमारे । २।२७। 

“सद्यः प्रबालोदहमचारुपते 

नोते समासि नवचुतवाणे । 
निवेशयामास मधु{ह रेफान् 
नामाक्तराणोव मनोभवस्य ॥*) हि 

समर्थनम् । इति मेदिनौ ॥ परिप्रा्तिः । इति 
शब्द्रन्रावलो ॥ 

समासार्था, सो, ( रमाक्षया भर्थो यस्याः! ) 
खमस्वा। इति समासार्थाशब्दटौकायां 
भरतः ॥ 

समाप्य, व्रि, (सम् +भाप् +खयत्)) समा- 
पनोयम् । समापितव्यम् । भस्य प्रमाणं समा- 
पितशब्द द्रष्टव्यम् ॥ 

समायोगः, पु, ( सम् ¬ भ्रा + युज ¬+ घञ् । ) 
संयोगः । (यथा, मनुः । < । ३३। 
“शत्रभरूता स्मृता नारौ बोजभूतः स्मृतः 

मान् । 
चेतरोजसमायोयात् सग्भवः सर्वदेहिनाम् ॥”) 
खमवायः । प्रयोजनम् । इति मेदिनो ॥ 

समालस्बो [न्] पु, (समालम्बते इति । सम् + 
भा+ लम्ब + णिनिः।) भूदढणम् । इति राज- 
निर्घण्डः ॥ 

समालम्भः, पु (खम् + भा + रभ + घ् ! “उप- 
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कुड मादि विलेपनम् । इत्छमरः ॥ (यथा, मह!- 
भारते! १२।१३१।९। 
“गोरोचनासमालम्भो वचा इस्त यो भवेत् । 
ताचचतच्च यो दद्यात् मस्तके तत्परायणः) 
येच मांसं न खादन्ति ताद्ग शक्रम हिंसि 

तुम् ॥* 
माश्खम् । यथा, महाभारते । १२।३४ । २८ 

“ठथा पशुसमालम्भं नेव कुर््याभ्र कारयेत् ॥*) 
समालग्धनं, क्तो, (सम् + भा + ल्भ +स्थट् |) 
कुङ् मादिविलेपनम्। तत्पधायः । विच्छित्तिः 
कषायः २) एति चिकार्डशोषः॥ समालम्भः 
विज्ञेपनम् ५! इत्वमरः + ( यथा, । ॥ 
४।२६।२८ । 
'समानलग्धनमादाय मोरो चनमनःशिलाम् । 
शभ्राजम्म् स्तत्र समुदिता वराः कन्याख षोड़ग्॥") 
सम्यङ्मार णम् । सम्यकस्परशं नम् । यथा । अत 
ऊ्ंमसमालग्भनमाद राव्रादिति ` गोभिल- 
सतम् ॥ 

समालो, सलौ, कुसुमाकरः । इति तिकाण्डशेषः॥ 
समावत्तने, क्तौ, सम् + घा + त् + स्युर् ।) 
वेदाध्वयनान्तरं गादख)धिकारप्रयोजकं 
कम । यथा । “भथ समाव त्तनम् । ज्योतिषे । 
'भोमभानुजयोव्वारे नचत्े च व्रतोदिते । 
ताराचन्द्रविशुद्धौ च सम!वत्ञनमि च्यते ॥' 
गोभिलः । अथाञ्जवनम् । अथ तब्रतानन्तर- 
माञ्चववनं लानं कुर्यादिति शेषः । उत्तरतः 
पुर स्तादाच!यकुलस्य परित्रतं भवति, 
अचान्टद्वादुत्तरस्यां पूर्वस्यां वा स्रानार्थ- 
माहतं खानं कुर्यात् । अत्र प्रागग्रषु दर्भेषु 
छदगाचायथ उपविशति तवाहते उदक् 
उदस् खः प्राक् ब्रह्मचाय्युदगगेषु दरभषु । प्राक् 
प्राङ्मुख उपविशतोत्यन्वयः। स्व्वौषिधि. 
विर्फारडाभिरद्विर्मन्धवतोभिः गोतोष्डाभिरा- 
चार्य्योऽभिषिच्चेत् । सर्व्वौषधयञ्च । 
शव्रौ दयः शालयो सुदा गोधूमाः सषेपास्तिलाः 
यवा च्चौषधयः सप्त विपदो घ्रन्ति धारिताः ४” 
इति छन्दोगपरिचिष्टोक्षास्तामिः सइ या 
भ्रापो विफाण्डा विपक्रा उष्णोकतास्ताः सर्व्व 
षधिवि्फाण्डास्ताभिर्गन्धवतोभि-खन्दनादि-गन्ध 
द्रव्ययुक्ताभिः थितोष्णाभिः शोतोदकमिचि- 
ताभिरिति भट्भाष्यम् ॥ खयमिव तु मन््वर्णो 
भवति । इवशब्द् एवार्थे । खयमेव ब्रह्मचारो 
अतानमभिषिष्ेत् । भाचाय्धकन्तुकाभिषे 
परमतो यतो मन््रवष्णा भवन्ति । मन्त्रव 
अभिषेकमन्रलिङ्ग तच्च तेनादं मामभिषिच्चामि 
दति तेन मामभिषिद्धितमिति च । तदहिषि- 
माइ । यैऽप्खन्तरग्नयः प्रविष्टा इत्थपाम्च्नलि- 
मवसिद्चति । यैऽप्सखरन्तदग्नय इति मन्त्रे 
काषाम पामच्चलिं ब्रह्मचारौ अवसिद्चति । क 
भमौ कुतः अवसिद्धति व चनात् । तन्नन्तस्था- 
भिदहितान् खजामोति यदपाभिति मन्बस्याभि 

खरगत् खलघलोः।”। ७ । १।६७ । इति 4 
> 69. 
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धारत्ेन प्राप्तायां भूमौ स्वनति । यदथां चोरं 
यदपां क्रं यदपामश्रान्तमिति च। अपाम- 
छलिमवसिद्चतोति वर्तते चकारात्) यो रोचन- 
स्तमिदह ग्टद्वामोत्यातानमभिषिश्चति । प्रज्ञ 
सानामपामच्जलिना यो रोचम् इति मन्ह्रेय 
ब्रह्म चारौ अातानमभिषिश्चति । भोम् यवै 
तेजते इति च। भाता नममिषिश्चतौति च्तसे। 
येन च्ियमक्लणतमिति च । ातसमानमभित्रि्ध- 
तौति वर्तते तृष्णीं चतुर्थम् । अासानमभिषिश्च- 
तीति वर्तते। अभिषेकः शिरसि कर्तब्थः भिरः 
प्रघाममंद्गगानामिति वचनात् ! उपोल्याया- 
दित्यसुपतिष्ठं त उद्यन् भ्राजखडिभिरित्ये्त्+ 
प्र्तिमन्त्नेण । भराचायथसमोपादुलाय उद्य 
चिच्येतश्रशतिमन्न्ेण मा हिंसो रित्यन्तमन्तेषा- 
दित्यसुपतिष्ठो त उपा अन्त्रं ण चेत्यामनेपदम् । 
भमेखलामवमुख्ते उदुत्तमं वरुणमिति । अव- 
मुञ्चते अधस्तादवतारयति भरवशब्टो अ्रधस्ता- 
दथ । ब्राह्मणान् भोजयित्वा खयं मुका लेश- 
श्मश्चुरोमनसखानि वापयतोति भिष्ठाव््जंम् । 
ब्राह्मणान् भोजयित्वा खयं भुक्ता नापितेन 
सुण्डयोत । भत्र शिखावभ्न' मिति वचनात् 
प्राक् सशिखं वपनमिति दशेयति । उक्तद्ध। 
स्थिखं वपनं कायमासखानात् ब्रह्मचारिरा 
ति । ख्राल्ा अलङ्कृत्य इते वाससौ परिधाय 
सजमावश्नोत ओौरसि मयि रमस्ति । अल्कत्य 

` कुण्डलादिनात्मान योजयित्वा भाहते। 
“ईषदौतं नवं शुश् सहश यत्र धारितम् । 
आहतं तदिजानोयात् सव्वं कसु पावनम् ॥* 

इति वशिष्ठोक्तलच्णे । 
ईषत् सृच्छम्। न धारितं न परिधानादि क्तम्। 
खजं ग्रथितयुष्यं भावध्रोत शिरसीति ओेषः। 
खओरसोति मन्त्रं ण । नेतरौ खो नयत' मामित्यु- 
पानौ । अाव्नोतेत्यतुवत्त ते । उपानहौ चभ 
पादुके योग्यल्नात् प्दयोः । गन्धर्व्वोऽसौति 
मन्ते वैणवं दण्डं ग्टद्वाति। वैणवं वं थप्रभवं 
गन्ध्ष्वोऽसोति मन्त्रेण । भाचाय्ये सपरिषत्ष्ल- 
मभ्येत्याचागथपरिषदमोचते । यचमिव चन्लुषः 
प्रियो बो भूयासमिति सपरिषत्कं शिष्धादि- 
सभासहित- अभ्य त्याभिसुखेन गत्वा भावा 
परिषद चते यच्तमिति मन्तरेण । उपोपविश्य 
सुख्यान् प्राणान् संस्शन् ओष्ठापिधाना नङ्ख- 
लोति उपाचायसमोपे सुख्यान् प्राणान् सुख- 
प्रभवान् वायन संस्ृशन् स्नातकः । भोष्टापि- 
धानमिति मन््र' जपेत्) भकरैनमाचर्य्योऽच- 
येत् । अरत्रावसरे एन खातकं विवाहोखवरा- 
हेशविधिनार्येत् । तद अक्तौ गन्धपुष्याभ्याम् । 
गोगुक्त रथमुपक्रम्य पक्सौ कूवरवाक्र राभि- 
खषेत्। वनसखतिविड्क्ो हि भूया शत्ति। 
पचचसौ चक्रे । कूवरं रथिकसथानम् । वाक्रर 
रथरेदेत्यथः । वनस्मतोति मन्त्र णामिखषेद् 
श्मृथेत् । अाख। ते जयतु जेत्वानोत्यतिङति। 
श्थम्राख्य शाखा तै जयतु जेत्वानोति वन- 
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ख्यते शत्यादिमन््रस्य चतुधपादेनातिष्ठति । उप-समावैशितः,ति, सहावख्थितः । प्रविष्टः ! समा. | प्रयोज्यतासम्बन्धेन पञ्चकपालस्यान्वयो व्यत्पति- 
विशति प्राम्बा उदम्बाभिप्रयाय प्रदचचिण- | वेप्रास्ः। समावेश-शब्दादितप्रत्ययेन निष्यतरः॥| वैचिव्रपात् तथा च पञ्चकपालप्रयोज्य संस्कारा 
महत्या उपयाति । तेन रथेन प्राङ्मुखो वा 
प्रयाय प्रकर्चेष्य गत्वा उपयाति भाचाय- 
समोपमागच्छति उपयातायाध्वंमिति कोड- 
मौयाः । उपवातायाचासमौपमागतायाष्यं 
देयमिति कोडनोय! भाचार्य्य च्राइः | रथा 
भषेऽपि मन्तपाडाचारः। चर्करणे तख्डला 
दावबच्चातादिवत् । अस्य कमणः समावत्तन 
संज्ञापि। 
गुरुणानुमतः खात्वा समावर्तो यथाविधि । 
खदहेत दिजो भायां सवणों लच्तषणान्विताम्॥ 

इति मनक्तः ॥ 

स्पष्टः शोनककारियाम् । कुर्व्वीत स्लयभेवेतत् 
संमावत्तनसंन्नकम् 1” इति संस्कारतत्त्वम् ॥ 

समावायः,पु समूहः । इत्यमरटौ कायां भरतः । 
(यथा, भामवते। २।८।१३। 

यस्मिन् क्मसमावायो यथा येनोपण्डद्यते । 
गुणानां सुखिनां चेव परिण।ममभोषताम् ॥”) 

खमाठतः, चि, (सम् +भा+ठ+क्तः।) सम्यक् 
प्रकारेण आहतः । यथा- 

“जय त्वं कालि सर्वेशे सर्वभूतसमाहते । 
रच मां निजभूतेभ्यो बलिं भुङ्च नमोऽस्तुते॥" 

इति दुर्गाच्च प्रयोगतत्त्वम् ॥ 
सम!ठत्तः, पु .(सम् +भ्रा+हेत् +क्रः।) वेदः 
ध्ययननिहृत्तः । तत्पय्यायः} लब्धानुज्ञः २। 
इत्यमरः ॥ साङ्गबेदाध्वथनानन्तरं तमिदानीं 
ग्टहस्यो भव `इति गादंखयःय प्राघ्ानुमतिः 
सभाहत्त उच्यते, समावत्तं ते अध्ययनाच्निवतेते 
इति समाङपूरव्वा त्हतैः क्तरि क्ते मत्तः 
इति भरतः॥ 
“भरतः परं समाठत्तः कुर्य्याहारपरि ग्रहम् ।” 

ईति उद्धाइतत्वञ्च ॥*॥ 

तस्य सरव्वाभौचे मुण्डनं थथा अभौचाधिकारे 
आपस्तम्बः । श्रनुभाविनाञ्च परिवापनमिति । 
अनुभाविनां खाशौचमनुभवतां खमाहत्तानां 
सर्व्वाशौचे मुण्डनम् । यत् पुनरापस्तस्वः । न 
सम्राहत्ता वपेयुरन्यव्र वो हारादित्येकं । वौहा- 
रात् द्शपौणमासाङ्गयागविशेषादन्यच समा- 
उत्ता ग्टहस्था न वपेयुः 1 इत्येकेषां मतम् । तत् 
काम्यपरम् । इति शुदितत््वम् ॥ 

समाहत्तकः, पु , (सम) हत्त एव । खाये कन् ।) 
समाहत्तः। इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

समावेथः, पु, (सम्+अ्ा+ विश + घञ् । ) 
पकत्र सदावख्थानम् ! यथा । भर्धसाधनतवं 
बलवदनिष्टाननुवन्धोष्टसाधनत्वम् । अननथेसाध- 
नलत्न' बलवदनिष्ट साधनत्वम् । न चानयोरेकत्र 
समावेशः। इति तिष्य !दितत्तवं वैधदिंसा- 
विचारः ॥ (यथा, हरिवंशे भविष्य पव्वैणि । 
१।६। 
"“वर स्मरसमावेशात् जगतः पालने स्थिती । 
तयोस्तत्र यधाठत्तं कौला पव्बतोत्तमे ॥”) 

समाश्रयः, पु, (सम्+भ्रा+चि +अच् ।)षम्य- 
गाखयः। ( यथा, रुः । ८। १२) 

“तमरख्छसमाचयोगुखं 
शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः। 
पितरं प्रखिपत्य पादयो- 
दपरित्यागमयाचतात्मनः ॥* 

सम्यगाधारः। सहायः। समाङ्पूवंकञ्िधातो- 
रल प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
समाचितः.चि,(सम् +भ्रा+चि+ क्तः |) सम्यक- 
प्रकारेणाखितः। यथा,- 

“रवेः कषेः किंसमरस्य सारः 
छषेभयं किं किमदन्ति भङ्गाः । 
सदा भयञ्चाप्यभयच्च केषां 
भागौरथोतोरसमाखितानाम् ॥* 

इत्यन्तर्लापिका 
समाः, पु, ( सम् + भस् + घञ् । ) संचेपः। 
८ यथा, सनुः। ७9 ।२०२। 

“सर्व्व'षान्तु विदित्वेषां समासेन चिकौषितम् 
खापयेत् तत्र तदंश्यं कुर्व्या्च समयक्रियाम् 
समथनम् । इति भेदिन ॥ समाहारः । इति 
इलायुधः ॥ एकपद्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ सम 
खनं पदयोः पदानां वा एकपदोकरणं समासः। 
इति संच्चिसस।रब्याकरणम् ॥ स च षड़ विधः । 
इन्द्रः १ बहुत्रोहिः २क्मधारयः २ तत्परुषः 
४ दिगुः ५ भअव्ययोभावः ६) तेषां लकच्तणं 
यथा । भित्रान्छे कार्थदयादिसंख्याव्यादौनां च- 
इ-य-ष-ग.ःवाः । इति सुग्धवोधव्याकरणम् ॥* 
पिच। 
“नाच समासो गुक्ताथस्ततस्था लोप्या विभ- 

क्यः ॥ 
इति वैयाकरणाः॥ तस्य सामान्यलक्षणं यथा। 
अभिधानाचितलोपाभाववदटन्य-मध्यवर्तिविभ- 
किण न्यनाम-समुद्ायत्वं समासत्वम्। तत्र क्- 
धारय दिगु-तत्पुरुष-बडत्रो हि-न्दाव्ययौभावा 
षट्सामसा भवन्ति। तत्र कन्मधारयत्वं समाष- 
नियतलच्षणाशुन्यासंज्नास्थसंख्यावाच क-पृवपद 
कान्यमध्यवर्तिविभक्ति शून्यतुख्याधिकरणशपदसः 
सुदायत्वम् । यथा नौलोत्पयलमित्वादि ॥१॥ 

तंत्र दिगुत्वम् । र 
पदवतति विभक्ति-शून्धा सं ज्नाख्थसंख्याव ए च क-पूर्व 
पदक-तुच्याधिकरणनामसमुदायत्वम् । सच 
तडिता विषयभूते तदितार्थेऽभिघैये उत्तर- 
पदे वा खमाहारे वाभिधेये भवति । उत्तर 
पद् पारिभाषिकंयत्पदषटितसमाखान्तव्ति 
दिगुख्पदं तत् पदम्। तेन च पञ्चगग्वो 
धनानौत्येवाखमस्तप्रयोमो न तु पञ्चगवानि 
धनानि इति । तिता विषयभूते यथा पञ्च 
मगरूप्यः पञ्चव्राह्मण्य; पञ्चनापितिः इेना- 
विकमित्यादि। तडितार्थेऽभिेथे यथा पञ्चः 
कपालः भ्रोदनः। समासस्य संस्कुतोऽथैः संस्कार 

खय।भिन्र ्रोदनः । तदिताथस्य समासेनाभि- 
धानात् न तदितप्रत्ययाः समाडहारेऽभिश्ेये यथा 
पञ्चगवं चतु यथं दिपावरं त्रिभुवन चतुयुगमित्या- 
दयः । उत्तरपदे यथ। । पञ्चगवधनः इत्यादि१२॥ .. 
तत् पुरुषवन्तु । समासाधौनलातणिकविभेष- 

शपदकमध्यवत्तिं वभक्ति-शून्यनाम समुद यत्वम्। 
यथा । राजपुरुषः । कष्ट(खितः । पुरुषोत्तमः । 
इत्यादि ॥२॥ 
समासप्रयुक्ललत्षणानियतोत्तरपदकसम।सत्वं 

बडुन्रौ हित्वम् । समासाधोनलाच्णिकविशेष्य- 
वाचकपदकमध्यवत्तिविभकिगशून्यनामसमुदा- 
यत्वं वा सम्बन्धिलाच्खिकत्वव्याप्यात्तरपदक- 
त्वं वा बडत्रोडित्वम्। बडइव्रोहिञ्च दिविधः। 
समानाधिकरणो व्यधिकरणञ्च। यथ। चिच्रगुः। 
ग्टहधान्यकेत्रः। भ्रारूढृवानरा हन्तः 
इत्यादि ॥ ४॥ 
सखघटकोभूतप्रत्येकपदा्धीन्बितार्धकसोत्तरविभ- 
क्िकमध्यवर्ति विभक्तिशून्यनामसमुदायत्वं इन्द- 
त्वम् । यथ! घवखदिरप्ल।सांज्ङिन्धि। इति। 
हिविधो इन्दः । इतरेतरयागः समाहार ।य त्र 
समादहारस्यावयवार्घः प्रधानः तव्रेतरेतरयोगः 
दिवचनेऽपि तवैव । यधा । देवदत्तयन्नदत्तौ । 
चवश्वदिरपलासाः। इति यत्र संहतिप्राघान्य 

तच्र समाहारस्तवरं कवचतं नपुंसक लिङ्गता च। 
यथा वाग्टशदं इसूयश्म् । इत्यादि ॥ ५॥ 
समासप्रयुक्ञलच्च णाशून्यावयवपूवघदकमध्य- 

वत्तिविभक्तिशून्य-ततपुरुषान्यनाम-समुदायत्वं 
अव्ययोभावत्दम् । यथा । उपकुश्धं अघटं निर्म 
चिक श्रधिच्ति इत्यादि॥६॥ इति समास- 
बादः॥*॥ अन्वच्च । दौ गिक्षषु समासं लकच्तयति। 
“यादृशस्य म हव। क्यस्थान्त सबा दिनिजाथके । 
यादटणाथस्य घोहतुः स समासस्तदथकः ॥” 
यायम इावाक्यात्तरः त्तलादिः खार्थ॑स्य याट- 
शार्थावच्छित्रविषधताशालिबोधे हेतुस्तादटभं 
तदाक तधाविधार्ये समःसः । विभजते । 
“स चायं षड़् विधः क्धारयादिप्रमेदतः। 
यञ्चोपपदसनज्नोऽन्यस्तन।सोौ सप्तधा मतः ॥ 
पू्वमध्यान्त्यसर्व्वान्यपदप्राघान्यतः पुनः। 
प्राच्यः पञ्चविधः प्राततः समासोवा भटादिभिः+” 
तेषु कममधारयं लक्षयति । 
“क्रभिकं यत्रामयुगमेकार्येःन्यार्थवोघकम् । 
तादात्मे प्रन भवेदेष समासः कममधारयः ॥ 
क्रभिकं यन्रामदयंतयोरेकस्य नान््रोऽर्येधभ्थिखि 
तादात्नमनापरनान्नोऽथस्य अरन्वयबोधं प्रति 
समथ तादशनामदयं कर्मघारयः। यथा- 
नोलोत्पलम् ॥ १ ॥ दगु स्यति । 
“संख्या गब्टयुतं नाम तदलच्छा्थं बोघकम् । 
भमेदेनंब यत् खार्थे स दिगुखिविधो मतः॥ 
संल्यावच्छित्रशक्र-यत्-पदोत्तरत्वषिशिष्टयन्राम 
स्ना्घधभ्चिकं ताटण्ते गन तदलच्या्थस्यान्बख- 

५६ 



समासः 

बोधं प्रति समये तन्रामोत्तरतापनत्र' तच्रामैव 
तदलच्या्थाभिन्रस्याथे दिगुरुचते। तत्र 
तडितार्थदिगु लच्यति । 
^तदितार्थान्वितस्ाथं स्तदिताथेदिगुगतः । 
तदितः लाणिकखान्यनाम त्वसव्वं गः ॥ 
थो दिगुः ख उत्तरतदितार्थान्वितखा्थं कः ॥” 
उत्तरपददिगु' लच्यति। ` ` 
“सवान्तर्निविष्टशब्दाभ्यां शब्टान्तरसम्रासगः। 
यो दिगुः शाष्दिकेरुक्तः स उत्तरपददिगुः ॥* 
यो दिगुः सचघटकनामभ्यां सह साकाङ्कनामा 
न्तरेण समासस्यान्त्गतः स उत्तरयददिगुः। 
यथा पञ्चगवधनः । समाडहारदिगुः लक्षयति । 
“सख्ार्थान्वितसमाहारसच्कः खान्य शब्दकः । 
छक्ताभ्यमिनरः किंवा समाडहारदिगुदिं गुः ॥” 
स्वनोपस्थाप्यार्थस्य समाहारल्तको यदौयान्त्य- 
शब्दः स हिगः समाहारदिगुः। यथा पञ्चपुलो- 
त्यादि ॥२॥ तत्पुरुषं लच्षयति। 

दोयेन सुवर्थेन युतयद्ोधनक्तमः। 
यः सभाषस्त्य तत्र र तत्पुरुष उच्यते ॥* 
यदध गतेन सुबर्येन विशिष्टस्य यदथेस्यान्वयः 
बोधं प्रति यः समासः खरूपयोग्यः स तदर्थस्य 
तदर्थे तत्पुरुषः । न तु यच्रामोत्तरं यन्नाम 
यदध गतसुबर्थावच्छिन्रस्य यत् ख्वार्थस्य बोधकं 
तदुत्तरतन्नामे तदधयोस्तत्पुरुषः । पूव्व का 
योऽदपिष्यलोत्यादावव्याप्त: । विभजते । 
*ददितौयादि सुबधस्य मेदादेव च षड विधः 
क्रियान्वय दितौयादेरथेः प्रायोऽच् 

योजितः ॥*३॥ 
्रव्ययोभावं लच्यति । 
उत्तरार्थान्वितखार्थाव्ययपृव्व स्तु यो भवेत् । 

समासः सोऽव्ययोभावः स््नौपं लिङ्गविवजिंतः ॥ 
यः सम्नासः सोऽत्तरपदोपखाप्येन यदर्धेनान्वि- 
तस्य यदथस्य बोधकाव्ययपूव्व भागकः स तदि 
शिष्टस्य तदयथेस्य वोधने भअव्ययौभावः। यथा 
निमेचिकं उपङुम्भमित्यादि 1 
“'भ्रमादेशं विना अयमाशषष्टो न बोधिका । 
स्वार्थे यदथेस्य यहा सोऽव्ययोभाव इष्यते ॥ 
अरमादेशं विना यूयमाणषष्ो खार्थे यत् समा- 
साथस्यान्वयबोधं प्रत्यसमर्या स एव वाव्ययी 
भावः खयमारैव षष्ठो खार्थे समासान्तराधे 
स्यान्वयबोधनेऽसमर्था न तु लुप्तापि॥8॥ 
बडव्रौहिं लच्यति । 
““बडइग्रौहिः सख्ग्भार्थ सम्बन्धित्वेन बोधकः । 
निरूद्या लक्षणया स्ांशन्नापकशब्ट्वान् ॥ 
श्वां्स्य निरुूदृलच्णया ज्ञापकेन शब्देम 
चटितः खगर्भस्य याटशार्थस्य समन्धित्वप्रकार- 
शन्वयबोधं प्रति समर्थः समासः खगर्भताट- 
शार्थसम्बन्धिनोधने बडइत्रौहिः । 
“श्रस्यैकं प्रथमान्तं सत् सुवन्तेरितरैः सड । 
यदा मैदसुबन्तेन साकाङ्क नाम विग्रहः ॥ 
शरस्य बडव्रोडहेघटकमेकं नाम प्रथमान्तं सत् 
खबन्तेरितरनामभिः सह 
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ब्देन साका विग्रहः कष्यते । बहुत्रीहि विभ- 
जते। 
“तदतदुगुणसंविज्ञानौ दौ मेदौ तदादिमः। 
विग्रहस्य विशेष्यो यस्तदिशेष्यकबोधकत् ॥” 
तत्र विग्रहव।क्छस्य विशेष्यविधया प्रतसाय्यो 
योऽथस्तदिशेष्यकवोधक्लत् बडत्रौहिस्तयोरा- 
दिम; तद्गुणसंविज्ञानः । तस्य स्वार्थगुणणै- 
भ्रूतस्य सम्यग् विशेष्यविधया विज्ञानं यस्मिन्निति 
व्युत्पत्या स्वार्थान्यः संज्नात्वात् तद्धित्रा- 
तद् गुणसं विन्नञानखरम इत्यथीदवगम्यते। 
प्राचां सतेन तदुगुणसंविन्ञानवडव्रीहिमन्यथा 
निव्वं क्ति) 

“यः खाय घट कार्थंस्य खार्थान्वयिनि बोधने । 
भ्रतुकूलो ब इतव्रोहिः स तयो रथवादिमः ॥* 
यो बडब्रोहिः ख्ार्थस्यान्वयिनि खाथघटक- 
स्याप्यथेस्यान्वयबोधने समर्थः स तयोस्तद्- 
गुणातदुगुखयोरादिमः। लम्बकर्णमानय इार- 
ग्रोवं पश्य इत्यादि । पुनविभजते । 
“खान्तनि वि्टदित्मादिनामभिर्विग्रहात् पुनः 
बडत्रोदिर्व॑हविधो दिपदत्िपदादिकः॥" 
दितिचतुरादिभिरेव सखघटकनामभिर्विगरह- 
वशात् हिप्दत्रि८्दचतुष्पदादिको बडत्रौहि- 
व्वोध्यः ॥ ५॥ इन्द लक्षयति । 
यद्यदथकयन्नामनव्यदो यद्यद्मकारके। 
| समथः स दन्दः समासस्ताबटथकः॥ 
यद्यदर्थोपस्धापकस्य क्रमिकयादृशनामस्तो- 
मस्य निखयस्तदथंप्रकारकान्वययोधं प्रति 
तचेन समर्धंस्त।टशनामनिवह एव तावदर्थको 
इउन्दसमासः । इन्दं विभजते । 
“डौ मेदावस्य शास्त्रोक्त समाहारेतरेतरौ । 
एकान्यवचनाकाहन इानोपादानतख तौ ॥* 
अरस्य इन्दस्य हौ मेदौ समाहार इतरेतरञ्च 

समाहारः । तथ।विधसुबा काङ्कश्चे तरेतरः । 

यथा। पाशिपादं -इसत्य्ब धवखदिरौ । 
इत्यादि ५ ६ ॥ उपपदसमासं लक्षयति 1 

“यदुत्तरपदं नामानुत्तरं यदबोधकम्। 
धातुक्लन्नसुपपदसमासः स तदन्तकः ॥ 
धातुक्लद्भयां निष्पन्न यस्योत्तरपदं शब्द्ानुत्तरं 
सख यादृथार्स्य बोध प्रत्यसमथै तादशार्थे ताह- 

शाथैकान्त्यपदकः समास उपपदसंन्नकः । कुम्भ 
कारः चौरपायोत्यादि । विभजते । 
““कारककोपपदटकः षड विधोऽयमिति भ्रमः 
कमोकवराद्युपपदमेदात् बडविधस्त्वसौ ॥*७॥ 

इति शब्द्शक्तिप्रकाशिका॥ 
समासक्त, ति, ( सम् + भ्रा+ सच + क्तः। ) 

संयुक्तः । यथा, कपृराख्यस्तोत्रं । 
“जिपच्चारे पोठे शवशिवह्नदि स्मेरदनां 
महाकालेनोचेमंदनरसलावखयनिरतःम् | 
समासक्तो नक्त सखयमपि रतानन्दनिरतो 
जनो यो ध्याथैत्वामयि जननि स स्यात् स्मर- 

इरः॥ 

शास््रसिद्धौ । ततैकवचनान्यसुवाकाङ्का विहीनः | 

समाद 

| कौ, ( सं+्आ+ सच + ल्यट् ! ) 
समासङ्गः। मेलनम् । संयोभः। समाङः 
पूव्वक सन्जधातोरनट्प्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 
ममासन्र ति, निकटसखम् । समाङ्पूव्देसदधातः 
तप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ (यथा, रघुः ।१०।३५ । 
“श्रय वेलासमासन्रशेलरन्धानुनादिना। 
सखरेणोव!च भगवान् परिभूताणेवध्वनिः ॥*) 

समासवान्, [त्] पु, (समासः संक्ेपोऽसत्यस्येति। 
समास + मतुप् । मस्य वः) तुन्नहच्चः । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ समासविशिष्टे, ति ॥ 

सादितः, वि, (सम् + श्रा + सद् + णिच + 
क्रः ।) आदृतः } प्राः । समाङ्पूव्वं जन्त- 
सदधातोः कप्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 
मासाद्य, ति, ( सम् +भा+सद् + यत् 1 } 
प्राप्यम् । इन्यमरः ॥ अनुसार शून्यच्ेत् प्रास्व- 
नन्तरवोधकक्रिदा \ (यथा, महाभारते। ५) 
१६ । १६। 

अपां फन समासाद्य विष्णुतेजोऽभिह दितम् 
त्वया ठत्रो इतः पृव्वं' देवराज ! जगत्पते ! ॥ 

समासार्था, स्त्रो, ( समासेन संचतेपेण र्थो 
यस्या; ।) समस्या । शोकस्य पादेनैकन इाभ्यां 
वरिभिर्व्वा पूरणम् । इत्यमरभरतौ ॥ 

हरणं, क्तो, (सं+भा+द+च्यट्। समा- 
डारः। समाङपृव्व कद्ृज्धातोरनट्प्रत्ययेन 
निष्यन्नम् ॥ 

समाहारः, पु, (सं+आआ+ह+घञ्।) समु 
चयः। इत्यमरः ॥ बहूनां भिन्नानां बाद्न- 

व्यापारेण बुद्धया वा पञ्चमूलो विभुवनवत् 
राशोकरणम्। इति भरतः ॥ संचेषः । यथा, 
“समासस्तु समाहारः सं्तेपः संग्रहोऽपि च) 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

समा हारदन्दसमादहारदिगुखमासयोव्वि वरयां 
समासशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

समाहितः, तरि, (सम् +चा+धा+क्तः।) समा- 
धिखः। यथा, देवोभागवते । १। १७। ६६ । 
“खात्वा प्रातःक्रिवां क्त्वा पुनरास्त समा- 

डितः ॥) 
उक्तसिदान्तः। भाडितः। निविवेादोक्तः। 
प्रतिन्नातः। इति मेदिनो ॥ निष्यन्रः। इति 
धरणिः ॥ शचौ, पु । इति शब्दरत्रावल ॥ 

समादृतः, वि, सम्यक्प्रारेण भादहरणोकछतः। 
संग्टहोतः। एकचोक्ततः। संचेपेण प्रति- 
पादितः) समाङपूव्वं कद्वधातोः कप्रत्ययेन 
निष्पन्नः ॥ 

खमाद्रतिः, स्तौ, ( सम्+भा+ड~+ क्तिन् ) 
संग्रहः । इत्यमरः ॥ एक कत्त काणामनेककत्त- 

काशां वा एकाभिप्रायाणां वाक्यानां समा- 
इरणं समाद्रतिः । समाड्कियतं संत्तेपेण प्रति- 
पद्यते भनया समाहृतिः । संपूर्वात् श्राङ्पू- 
व्वात् छ ज इरे इत्यस्मात् क्तिः । इति भरतः॥ 
शमादयः, पु, (समाहयतेऽव्र ति! सम् ++ 
हनं + पुंलोति घः। बाइलकात् नात्वम् । ) 



समित् 
द्यूतम् ! चराद्वानम् । इति शब्दरद्वावलो ॥ !ममिता, स्तो, ( सम्यकप्रकारेण इता प्राप्ता) ) |समिरः, प, वाधुः। इति हेमचन्द्रः । ४।१७२॥ 
पशपचिदयुतम् । सङ्गरम् । इति मेदिनो ॥५॥ | गोधूमचुणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ मयदा इति समोकं, क्रो, (सम् + भ्रलोकादयखे ति ईकः |) 
तस्य निषिडत्वं यय1,-- 
दयुतं समाद्वयच्चेव राजा राष्ाचरिवारथैत् । 
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। भाषा ॥ तस्या लत्तणं यथा,-- 

¦ "गोधूमा धवला घौताः कुटिता: शो षितास्तः 

राज्यान्तकरणावेत हौ दोषौ एथिवोचिताम्॥ प्रकिप्ताः सा विनिष्पि्टा्ालिताः समिता 
प्रकाशमेतत् तस्कव्ये यदेवनसमाद्यी । 
योनिं त्वं प्रतोघाते पतिर्य ब्नवान् भवेत् ॥ 
अप्राणिभियत् क्रियते तज्ञोके दृतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाद्य ॥ 
दयुतं समाद्वयश्चेव यः कुर्य्यात् कारयेत वा । 
तान् सर्व्वान् घातयेद्राजा शूद्रां दिज- 

लिङ्किनः #" 
इति मानै) € ।२२१-२२४॥ 

खम्नाद्वा, स्तो, ( सम्यक् रादा यस्याः) गो- 
जिद्वाह्वत्ः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ समाख्या च॥ 

समिक.ज्ञौ,ओेलम् । इति शब्दरल्नावलो ॥ वंडसा 
इति भाषा॥ 

समित्, सनौ, (समीयतेऽतेति। सम् + दण + 
क्किप् ।) गुदम. इत्यमरः ॥ ( यधा, महा- 
भारते) ५।२२।२२। 

"पाण्ड्यश्च राजा ममितीन्द्रकल्यो 
युधि प्रवोरेबंहभिः समेतः ॥") 

समित्, [घ] खौ, (समोध्यतेऽनयेति । इन्ध + 
किप्) श्रभ्निमन्दे)पना्घंढणकाष्टादिः । तत्- 
पर्य्यायः । इन्धनम् २ एधम् २ इष्पम् ४ एधः 
%। इत्यमरः ॥ समिन्धनम् ६। एतच्िन् 
सूच्छं किलिच््रम्। इति शब्द्रन्नावलो ॥ * ॥ 
छोमोयसमिक्लक्तणं मदपुर चे। 
“प्रादेशमात्राः सखशिष्ठाः सवरा पला- 

सिनोः। 
समिधः कल्पयेत् प्रान्नः सव्वं कभ सु सव्वं द्1॥'" 
लक्तशान्तरं यथा, छन्दोगपरि शिष्टम् । 
““नाङ्गष्टादधिका न्धना समित् स्थूलतयौ कचित् 
नं निमबुक्तत्वचा चेव न सक्तौटा न पाटिता॥ 
प्रादेशात् नाधिका नोना न तथा स्यादिश- 

खिका। 
न सपत्रा न निर्वीया होमेषु च विजानता ४" 

इति संस्कारते चम् ॥ ५ ॥ 
तस्य निषिदलच्शं यथा.-- 
“विशोर्णा विदला ङस वक्राः सुला दिधा- 

कताः । 
ूमिदष्टाय दोर्घाखच समिधो नव कारयेत्॥" 
श्रव दोषो यथा.-- 
“विशो युः्षयं कुरादिदला पुञमाशिनी। 
खवा नाशयते परीं वक्रा बन्धुविनाशिनीौ ॥ 
छमिदष्टा रोगकरो विदेषकरणौ हिधा । 
पशून् मारयते दोरघा स्थला चार्थ विनाशिनो ॥” 

इति तन्त्रम् \५॥ 
नवश्रद्ाशां समिधो चथा.-- 

"रकं; पलाशः खदिरस््पामार्गोऽथ पिष्पलः 
चड़ म्बरः गमी दूव्वौः कुशा समिधः क्रमात्॥” 

इति संम्कारतत्त्वं यान्नवस्कएवचनम् ॥ 

स्मता ॥" 

। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
समितिः, स्तौ, (संयन्त्यस्यामिति। सं + दण + 
| क्तिन् )) सभा । यथा, मडाभारते ।१।२।२२४। 

“प्रभाते राजसमितौ सच्यो यवर वा विभोः 
रेक्यातमय' वासुदेवस्य प्रोक्तवानञ्जुनस्य च ॥") 
युम् । (यथा, भागवते । २। ॐ} ३४। 
श्ये वा ख्धे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्यकुरु श्यकं कय द्याः ॥") ` 
सङ्गः । इत्यमरमेदिनोकरौ ॥ साम्यम् । इति 
हेमचन्द्रः ॥ (सन्निपातः । इति ओोधरखयामौ ॥ 
यथा, भागवते । ११।२५।८। 
“प्रहत्तिलक्तणे निष्ठः पुमान् यिं गटहाखमे । 
सधम" चालुतिष्ठोत गुणानां समितिदिंसखा॥") 

समिधः, पु, (समेतोति। सम् + इण् + ““समोणः।” 
उणशा०र।११। इति थक्) ) अग्निः | इत्यु 
णादिकीषः॥ युम् । इति सिद्धान्तकौसुदा- 
मुणादिहत्तिः ॥ (यथा, ऋग्वेदे । ४ । २०।८। 

“शित्तानरः समिधेषु प्रहावान् 
वश्लो राशिमभिनेतासि भूरिम् ॥* 
= कचित् क्रोवेऽपि इश्यते! यथा, 
तच्रंव। १।५५।५। 

“स इन्महानि समिथानि मन्जना 
क्षणोति युर भोजसा जनेभ्यः ॥") 

च्राइतिः। इति सं्चिप्रसारोणादिहत्तिः ॥ 
सद, [ध ]स््नो,(खमिष्वते$नयेति । सं + इन्ध + 

ङ्िप्। ) समित् । शत्यञ्मरः ॥ (यथा, मनुः 

२। १७६। ५५ 
“नित्यः खात्वा चिः कुर्य्यात् ~. 

तपंणम् । 
देवताभ्य्चनञ्चं व समिदाधानमेव च ॥*) 
समिद, पु, (सं + इन्ध + क्षः ।) प्रदोपः । यथा, 
कात्वायनः। ` 
“योऽनचिंषि जुहोत्यग्नौ व्यज्कारिणि च | 
मन्दाभ्निरामयावो च दरिद्रश्च स जायते। 
तस्मात् समिद होतव्य नासमिहे कदाचन ॥” 

इति संस्कारत त्वम् ॥ 
समिधः, पुं, (समिध्यते इति । सं + इन्ध +कः) 
अभ्निः। इति त्रिकार्डथेषः ॥ (यथा, रामा- 
यथे! २।२४।६। 
भरयन्तु मामातकभवस्तवादर्भनमारुतः। 
विलापदुःखसभिधो सदिताशुडताइतिः ॥*) 

समिन्धन, क्तौ, (खमिष्यतेऽनेनति। सं + इन्ध + 
स्युट् । ) समित् । इति शब्द्रन्नावलो ॥(यथा 
भिः ।२।२८॥ 

“तोम रंद्िभ॑वतां शराग्निः 
संघुच्यतां नोऽरिखमिन्धनेषु ॥") 

। 

समीपः 

। गुदम् । इत्यमरः ॥ (यथा. ऋग्वेदे ।६।२४।३। 
““तमिब्ररो विद्यन्ते खमोके 
रिरिक्राखस्तन्वः करवतव्राम् ॥*) । 

समोछलतं, ति, एकोक्षतम् । समानोक्लतम्। छञ्- ` 
धातो परे समशब्दात् चिप्रत्धयेन निष्यज्म् ॥ 

समोच्त, क्रो, (सम्यगो च्छतेऽनेनेति। सम् + ईक्त् + 
घञ् ।) स्। क्य शास्तम् । इति व्रिकारशेषः ५ 
मम्यम्दशनच्च॥ 

समी त्तं, क्ती, सम्यकप्रकारे दर्शनम् । पर्ष 
यम् । संपृव्वे ्तधातोरनर्(ल्यट्) प्रत्ययेन निष्य- 
त्रम् ॥(प्रकाश्के व्रि। यथा, भागवते 1८।२४।५५ 

“त्वमकंडकसन्दशां समो चणो 
हतो गुरनं खगतिं बभुत्ताम् ॥*) । 

मोक्ता, स्त्रो, (सम् + ईच + गुरोश्च त्यः, टाप्) 
तत्वम् । बुदिः । निभालनम् । इति मेदिनो ॥ 
मोमांसाशास््रम्। यन्नः। इति शब्दरन्रा- 
वलो ॥ (आातविद्या । इति खामी ॥ यथा, 
भागवते । ११।२८। ३४1 । 

“एवं समोत्ता निपुणा सतो मे 
इन्धात् तमिन्द्र पुरुषस्य बृह : ॥* 

सम्यग् दर्शनम् । यथा, भागवते । ३।४।१.1 
“भ्राखखतो मामनुरागहास. 
समोच्य विच्मयन्न.वाच ॥*) 

सौचः, पु, ( संयन्ति नदयो यख्मिति। सं+ 
इण् + “समोषः।” उणा० ४। ८२। इति ` 
चट् । दों ।) समुद्रः । इत्युणदिकोषः ॥ 

खमोचकः, पु, मेुनम् । इति केचित् ॥ 
खमोचो, सनो, (संयातोति। सं+शण.+चट्। 
ङ्गेप् ।) खगौ । इत्ययादिकोषः ॥ वन्दना । 

विकार्ड शेषः ॥ 
ौचोने.क्तो, (सम्यगेव । सम्यक् + “विभाषा- 

श्चेरदिक् स्तियाम्।” ५।४।८। इति खः) 
यथाथेम् । तत्पर्व्यायः। सत्यम् २ सम्यक् डे 
ऋतम् ४ तथ्यम् ५ यथातथम् & यधाखितम्ॐ 
सद्ूतम् ८ । इति हेमचन्द्रः ॥ तदति, बि ५ 
(यथा, भागवते। २।४।५। 
“समोचोनं वचो ब्रह्मन् सन्वन्नस्ज तवानघ । 

विभोयते मद्यं इरेः कथयतः कथाम् ॥*) 
५८५. य॒, गोधमचणेम् । इति केचित् ॥ 

;:चि,(समामधोषटो खतो भूतो भावौ वा। 
समा + “समायाः खः।* ५।१।८५। इति 
खः । ) वत्सरसम्बन्धो । समाशब्दात् शौन 
प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
गोनिका, सनो, प्रतिवर्षप्रस्ना गौः। इति 

शब्द् चन्द्रिका ॥ 
समोपः, चि, ( सङ्गता चापो यव। “ऋक् 
पूरब्धूःपथामानच्वे ।› ५।४ । ७४ । इति भ्रः । 
“"इयन्तङपसर्गेभ्योऽप ईत् ।* ६ । ३। ९.७1 
इति ईत् ।) निकटः । इत्यमरः ॥ ( ब्गौवै$पि 
इश्यते । यथा, मनुः । २।१०४। 

५) 

| 



समुच्छ 

न अपां समोपे नियतो नैत्यिकं विधिमाख्थिलः। | 
साविव्रौमष्यधोयोत गत्वारण्डं समाहितः ॥") 
छमोपता.सलौ, ने कययम् । समो पत्वम् ।सामोप्यम्। 
समो पशब्दात् तलप्रत्ययेन निष्यज्रम् ॥ 

समोयः, जि, (सम + ^गहादिभ्यच्च ।* ४।२। 
३८! ¶ति छः । ) समसम्बन्धो । तुख्यकाः 

रणकः । समणशब्द् त् णोय प्रत्ययेन निष्पत्र: ॥ 
समोरः, पु, ( सम्यगोत्ते मच्छतोति । सं +र 
गतौ +कः ।)वायुः । इत्यमरः! १।१।६५॥ 
( यथा, माष्ठे । ४ ५४। 

““लमौरशिशिरः शिरःसु वसतां 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम् ॥") 

समीहतः । इति राजनिघण्टः ॥ 
खमोरणः,षु ,(सखमोरयतोति। सम् + ईर +स्युः)) 
वायुः । ( यधा, कुमार्।! १८) 

“यः पूरयन् को चकरन्धभाक्ान् 
दरौमुखोलेन समो रथेन । 
उद्वास्यतामिच्छति किवराशां 
तानप्रदावित्वमिवोपगन्तुम् ॥") 

मरुवकः! इत्यमरः ।२।४।०।८॥ पथिकः ।इति 
मेदिनो ॥ ( क्तौ, सं + ईर ल्युट् । प्रं रणम् । 
यथा, महाभारते । ८।८४।२३। 

“श राभिचघाताच्च रुषा च राजन् 
स्वया च भासास्त्रसमोर णाच ॥*५॥ 

प्ररके, वि। यथा, इरिवंशे। १०२।२२। 
^सोऽपिबत् पार्डराभ्चाभस्त त्कालं न्ञातिभिवत 
वनान्तरगतो रामः पानं मदसमोरणम् ॥*) 

समुखः, ति, (मुखेन सड वर्तमानः!) वाग्मो । 
वावदूकः इति हेमचन्द्रः ॥ 

समुचितः,वि, सम्यगुचितः । उपवुक्तः । यथा,- 
वदामस्ते किंवा जननि वयसुञ्चेनेडधियो 
नधातानापौशो इरिरपिनते वेत्ति परमम् 
तथापि तङ्धक्तिम खरयति चास्माकमसिते 
तदेतत् च्न्तव्यं न खलु पश्रोषः समुचितः ॥ 

इति तन््रसार्टतश्या मास्तोचम् ॥ 
समुच्चयः, पु, (सं + उत् + चि + अच् ।) समा- 
दः । इत्यमरः । २।२। १६ ॥यधा- 

“राशौ इयोबंहनाच्च समादरः समुच्चयः ॥” 
इति शब्दरत्नावली ॥ 

( यथा, कुमारे । १ ६९ 

“सर्व्वषमाद्रव्यसमुख्येन 
यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निभ्धिता विश्ठ्धजा प्रयन्ता- 
देकस्थसौन्दयथ दिदटष्चयेव ५) 

छखमुच्छदः,पु,विना यः ।.संपू््वोतुपूव्वैच्छिदिधातो 
धछंञप्रत्येन निष्यन्नः ॥ (यथा, किरा त।९१।४९< 
वंशलच्छोमनुदत्य समुच्छटेदेन विद्धिषाम् । 

निर्व्वाणमपि मन्ये ऽइमन्तरायं जयचियः ॥*) 
समुच्छयः,पु ,(स + उत् + चि + अच् ।)विरोधः। 
उत्सेधः । इति मेदिनो ॥ (यथा, रघुः ।€।२०। 

“कनभूपसमुच्छ्रयशोभिनो 
वितमसा तमसासरयुतटा; ॥”) 

छ, 70 

२ 99 

समुतसु 
समुच््रायः, पु, समुच्छ्रयः । खमुत्पू्दश्रिधातो- 
घंञप्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

समुच्छ्रितः, वि, उच्चः। समुत्पूव्व चिधातो 
श प्रत्ययेन निष्यः ॥ 

समुचितः, वि, ( सम् 1 उजक्र उस्सर्भे + कः ।) 
त्यक्ष: । इव्यमरः।२।१।१०७॥ 

सम॒त्कृमः,पु , ऊष्चगमनम्। समुत्पूव्वक्रमधातो- 
रसूप्रत्ययैन निष्पन्नः ॥ 

समुत्क्रोशः,पु, ( समुत्क्रोशतोति । सं+उत्+ 
क्रश + रच् |) कुररपक्तो। इति शब्द्रत्ना 
वलौ ॥ ( भावे घञ । ) उच्ःश्यब्द्ख्र ॥ 

समुखः, चि, ( समुत्तिष्ठतोति। सं+उत्+ 
स्था+कः।) समुद्वः। समुखितः। समुत्- 
पूव्व ख्थाधादबोडपरत्ययेन निष्यन्नः ॥ ( यथा, 
मनुः! ७ । ४१५। 
“दश कामससुल्यानि तथाष्टौ क्रोधनानि च) 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयन्ने न विवल्लंयेत् ॥*) 

समुलानं, कौ, ( सम् + उत् +खा + स्युट् । ) 
समुद्योगः। ( यथा, महाभारते । ३।३२।७ 
“सब्द'डि ख समुलखानमुपजोवन्ति जन्तवः । 
रपि धाता विधाता च यथायमुदके वकः ॥*) 
व्याघोनां नियः । इति मेदिनो ॥ ( यथा, 
मनुः । ८। २८७। 
*अङ्गगावपोड्नायाच्च ब्रणशोरितयोस्तथा । 
समुलानव्ययं दाप्यः सव्व दर्डमथापि वा ॥*) 
ऊ्ंगमनम्। सम्यकप्रकारेण उव्थानम् । उत्तो- 
लनम् । यथा. 
^इन्द्रष्वज समुत्थान प्रमादाच्र कतं यदि । 
तदा इदमे वरे कत्तव्यं नान्तरा पुनः ॥” 

दूति तिष्यादितत््वम् ॥ 
समुयितः, पु, (सम् +उत्+स्था-+ क्तः ।)सम्ब- 
गुखितः । यधा.-- 

*समुलितस््व अवणाद्यपादे 
ग्टहाण पूजां भगवन्र मस्ते ॥* 

इति तिथ्यादितच्छवे शक्रोयानपृजामन्ः ॥ 
समुत्पन्नः, वरि, (सम् + उत् + पद ~+ क्षः )समु- 
डतः । यथा,-- 
“षुस्तकस्था च या विद्या परदस्तगतं धनम् । 
काकाच समुत्पन्नेन सा विद्या न तदनम् ॥” 

इति चाणक्यम् ॥ 
समुत्पिच्ञः, ति, (सम् + उत् + पिजि हिंसायाम् 
( श्रच् । ) अत्वन्तव्याकुलः । यथा,-- 
“इत् पिच्ञलसमुत्पिच्ञपिच्ला अशमाकुले ॥* 

इति इमचन्द्रः॥ 
-समुत्बिष्डःघु,(सम् + उत् + पिच्ञ + पचाद्यच् । 

शशमाकुलसेन्यम् । इत्यमरः । २। ८ । << ॥ 
समुत्सु कः, वि,(सम्यगुत् सु कः !) सम्यगुत्कण्छितः। 
इति हेमचन्द्र उत्दकशब्दाधदशनात् ॥ सम्य 
जिष्टार्थोद्युक्तः। इत्यमरे उत्सकञ्रब्द्ाय- 
दशनात् ॥ ( यथा, रषु: । १।३३। 
तस्यामालानुरूपायामात्जनग्् समुत् सु कः । 

विलभ्बितफले; कालं स निनाय मनोरथे; ॥*) 

समुद 

समुद, ति, ( ससुदते खम ति । सम् + उत् + 

अन्च + ल्लः ।) उदतम्। कूपादेखद,त- 
जलादि । इत्यमरः ।३।१६।८०॥ 

समुद तः, ति, ( सम्+ उत् +भू+ शः) समुत्: 
पश्चः। यचा, देवौमाङ्ाल । 
“खान्नवौत्तान् खुरान् सुश्च भवद्विस्तयतेऽच का 
को समुड् तात्रवोच्छिवा॥ 

क्तौ, (सम्+उत्+इश +भ्रच्) 
ल्यम् । यथा, 
खामर््य' तनु कस्थते समुदये वित्तं कुटम्बं सतो 

विक्रान्ति सदलं ढतोयभवने योधश्च खचि 
न्तयेत् । 

इत्यादि ज्योतिस्तत्वम् ॥ 
षणो चक्रान्तर्गतचतुधंनाडो । सा तु जग्ध 
नत्तचावधिकाटादयनत्तब्ररूपा । तत्पर्य्यायः । 
खामुदायिकम् २। यथा, ज्योतिस्तत््वं । 
"जन्मे क्म ततो दशमं सांघातिकं 

चोड़शभम् । 
खमुदयमष्टादपभे विनाश्रसंज्न बयो विशम् ॥ 
खन्तं खामु इायिके मिव्रभूत्यथसंक्वयः ॥ 

समुदयः,पं,(सम् + उत् + इण् + भव् ।)खमूहः । 
इत्बमरः। २।५।४० ॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे । १० । १९६ । 
तसुपाजम्मतुस्तौ च सेमासमुदयान्वितौ । 

तं विज्ञायेव संबन्धं मुदा ददिढवत् सलौ ॥ 
युम् । (यथा, महाभारते । ६ । ११२ ।४४। 
“द्रोणः पाद्धालपल्चे्य समागम्य महारणे । 
महासमुदयं चक्र शरेः सब्रतपव्व भिः ॥") 
समुद्रमः। इति भरदिनो॥ दिवसः। इति 
शब्द चन्द्रिक! ॥ 

समुदागमःपुः(खम् + उत् + अ + गम ¬+ घज. | 

ध । इति विकाच्छगेषः ॥ 
मुदाचारः, पु, (सम्+उत्+आ+चर-+ 
घञ ।) भ्राशयः । इति जिकाण्डयेषः ॥ 

+ घु, (सम् +उत् + श्रय + चज । ) 
समूडः। युम्! इत्यमरः । २। ५।४०॥ 
२।८।१६२६॥ एठस्वाःचिबलम् । इत्यजयः ॥ 
समुच्छ्रयः । इति मेदिनो ॥ 

समुदितः, चि, सम्यकप्रकारेख कथितः । सपूर्व- 
वदधातोः प्रत्ययेन निष्पच्रः। उदयं प्राप्तः ॥ 
शसुद्ध तः। पूर्वात् पूर्वं नूधातोः क प्रत्यथेन 
निष्यन्रः ॥ 
व । सम् + उत् + गम् +` 
अन्यं ष्वपोति डः! ) सम्युटकः। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( यथा, रामायले ! २।८९१। ०५ 
"शुक्तां चन्दन कस्कांस समुदेष्ववतिष्ठतः ५" 
मुद्ग न स वत्तमानः ¦ ) सुद्रसदितख ॥ 

कः, पु, (समुद एव । खार्थे कान् ।)सम्पटकः 
इत्यमरः । २।६।१३८ ॥ सापूडा इति ख्याते १ 
समुद्रष्छतो ति हनजनाद्रमादेरिति डे समुद 
ततः खाँ कः। सम्यटति द्रव्यैः संचिषटो भवति 
सम्यटकः पुट शि शेषे इचुङ्त्वात् कः ततः 



समुद्रः 

ख्ये कीः। इति भरतः ॥ (यथाः कथा- 
सरित्छागरे। ३८ ४७। 
“भिन्नः प्रपञ्चउदःाख्यः समुद्कमुपानयत् ॥*) 
चन्दोविशेषञ्च॥ ` 

शमुद्मः, पं, ऊड्ं गतिः । उतपत्तिः । घयूर्व्वोत्- 
पब्ब गमधातोः अल् प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥(यथा, 
कथासरित्छागरे । १११।८८। 
“जुद्रतामम्निहहोचाणि धूमराजिसमुदमेः । 
प्रदशंयदिवारोद्मागें दिवि तपखिनाम् ॥“) 

समुदोतं, वि, उचैर्गीतम्। . समुत्पूव्व॑ नेधातो- 
क्तप्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 

समुद्गौफः, वि, वभितः । उत्तोलितः । कथितः । 
समुत्पूव्नं गधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

समुडतः, ति, (खम् + उत् + इन ~+ क्तः ।) अवि 
नोत: । इत्यमरः! २।१।२॥ सखमसुद्ोणेः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ 

समुडरणं, क्तौ, ( सम्+ उत् + +ल्युट् । ) 
वान्ताचम्। उन्नयः । इत्यमरः ॥ वान्ताथे उदो 
याथः उब्रयः कूपादेजेलादयुत्तोलनं ठच्ा- 
द्य॒ग््मलनं वा अनयोः ससुच्चरणम् । समुदियते 
उत्तोल्यते यत् खमुडरणं कम्परखनट् । भुक्तोज्- 
श्वितोश्छःलितयोः स्यादुदरणमुत्रथे । इति 
रभसः! इति भरतः ॥ ( यथा, महाभारते । 
१२। ३२७ ६८ 
““सोऽख्व्वमाणस्तदाक्य समुद्धर णनिखितः। 
जग्राह तां तदा.शक्तिंन चेनां स व्यकम्पयत् 

समुदतं, चि, (सम् +उत्+ह+क्तः।) ससुत्- 

कोणम् । भपनौतम । इति मेदिनो ॥ सम्यक् 
प्रकारेण उड तम् ¦ उल्यापितम्। यधा, 

“जलौघमग्ना सचराचरा धरा 
विषाणकोव्छाखिलविश्वमूत्तिना । 
समुह ता येन वराहरूपिणा 
समे स्वयश्युभंगवान् प्रसौदतु ॥? 

इति पाण्डवगोता ॥ 
समुद्रः, पु, जलसमू हस्थानम् । तस्य व्य त्पत्ति- 
यथा ।'चन्द्रोदयात् श्राप: सम्यगुन्दन्ति कियन्ति 
भ्रव्र । चन्द्रोदयात् समुन्दयन्ति वा समुद्रः। 
छम्दधो करदे. नान्नोति रक् इसुङ्नलोप इति 
नलोपः) 
“पां चेव समुक्रन स समुद्र इति सम्,तः ।” 

इति वायुपुराणम् ॥ 
मदर मर्य्यादा तया सडह वत्तते इति वा खभुद्रः 
सम्यगुदतो रोऽग्निरव्र इति । मुदं राति ददा- 
तोति डे। समुद्राणि रन्नादौनि तैः सड वत्तते 
इति वा।" इति भरतः ॥ तत्पर्यायः । अच्धिः२ 
श्रकूपारः ३ पारावारः ४ खरितपति; ५ उद 
न्वान् & उदधिः ७ सिन्धुः ८ सरखान् < 
सागर; १, अर्वः १९ रब्राकरः १२ जल- 
निधिः१३ बादःपतिः१४ अपांपतिः १५1 
मरः ।१।७१ ॥ महा कच्छः १९ नदोकान्तः१७ 
तरोयः १८ दौपवान् १८ जलेनद्रः२° मन्थिरः 
२१ क्तौणोप्राचौरम् २२ मकरालय; २३। 

७ 
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इति जटाधरः ॥ सरिताम्पतिः २४ जलधिः २५ 
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वारिधिः ३८ तोयनिधिः ३२< कौलालधिः.४९ 
धरणो पूरः ४१ क्तौराश्विः ४२ धरि्चवः ४३ 
वाङ्ः ४४ कचङ्गलः ४५ पेर्ः ४६ मितदुः४७ 
वादह्िनोपति;ः ४८ गङ्गाधरः ४९ दारदः ५० 
तिमिः ५९ प्राणभाखान् ५२ ऊभ्परिमालो ५३ 
महाशयः ५४ अन्भोनिधिः ५५ अम्भोधिः ५६ 
तरिः ५७ कूलङ्कषः ५८ तारिषः ५९ ¦ इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ वारिराशिः ६० शैरुशिवि- 
रम् ६१ पराकुवः ६२ तरन्तः ६३ महोप्राचो- 
रम् ६४ । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ पयोधिः ६५ 
सरित्राथः ६६ भम्भोराणिः & धुनोनाथः ६८ 
नित्यः ६< कल्धिः ° अपांनाथः ७१ । भस्य 
जलगुणाः । विखल्वम् । लबणरक्तामयप्रद- 
त्वम् । उष्णत्वम् । वेवशदोषजनकत्वम् । विशे 
षादाहात्तिपित्तकारित्वच्च । इतिराजनिर्घण्टः॥ 
पिच । 
“सामसुद्रसुदकं चारं सव्व टोषप्रकोपणम् ॥” ` 

इति राजवन्ञभः ॥ 
सुद्रायुक्ते, चि॥*॥ सच समुद्रो ब्रह्मणो 
मेदाज्नातः। यधा, 

“हृदि कामो ख वोः क्रोधो लोभञाघरदच्छ- 
दात्। 

भास्यादाक् सिन्धवो भेदात् निक तिः पायो- 
रघाश्रयः॥'" 

इति ओरौभागवते। ३।१२।१२॥ 
कल्पभेदे खो क््णौरसेन विरजागभेजातः। यथा 
“ज्रोक्ष्णो विरजां दष्टा सरिटुपां परियां सतोम् 
उच्चे सरोद विरजातोरे नोरमनो इरे ॥ 
जलादुखाय चागच्छ निधाय ततु तनम् । 
आजगाम इरेरग्र सान्ताद्राचैव खुन्दरो॥ 
ताच्च रूपवतीं दृष्टा प्रेमृणोद्र कां जगत्पतिः । 
चकारालिङ्गन तूे चुचुम्ब च मुमु: ॥ 
नानाप्रकारश्ङ्गारं विपरोतादिक प्रभुः । 
रइसि प्र यसी प्राप्य चकार च॑ पुनः पुनः ॥ 
विरजा सा रजोयुक्ता त्वा बौओममोघकम् । 
सद्यो बभूव तत्रैव धन्धा गभवतौ सतो । 
तखौ तत्र सुखासोना सादं पुत्रौ ख सप्तभिः ॥ 
एकदा इरि णा सां हन्दार ण्ये सुनिर्जने , 
विज्ञह्ार पुनः खाध्वो खङ्गारासक्नमानसा॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रोडं जगाम इ । 
कनिष्ठपुत्चस्तस्याञ्च भ्चाठभिः पौडतो भिया॥ 
भोतं खतनयं दद्रा तत्याज तां कछपानिषिः। 
क्रोडं चक्रार बालं सा छष्णो राघाग्डहं ययौ । 
प्रोष्य बालं सा साष्वौ न दद्र्णान्तिके प्रियम् 
विललाप श्रं तत्र गङ्गराटक्षमानसा ॥ 
शशाप खसुतं कोपात् लवणोदो भविष्यति। 
कदापि ते जलं केन न खादिष्यन्ति जौ विनः॥ 

दिजानामसवर्णास् कन्धासूपयमस्तथा ॥ 

समुद्रः 
शशाप सव्वौन् बालां यान्तु सूदा महोतललम् । 
गच्छष्वच्च महीं मूढा जग्बुदोपं मनोहरम् ॥ 
स्थितिर्नेकच्र युखाक' भविष्यति एथक. एथक्। ` 
दोपे हौपे खिति लत्वा तिष्ठन्तु सुखिनः सुताः 
दोपसयाभिनदौभिख सह क्रौडन्तु निजने ॥ ` 
कनिष्ठो माढशापाञच्च लवणोदो बभूव इ । | 
कनिष्ठः कथयामास माटशापञ्च बालकान् ॥ 
श्राजम्मदुःखिताः सबद माढस्थानञ्च बालकाः । 
खुत्वा विवरण सब्बे प्रजगम् धरणौोतलम् ॥ 
प्रणम्य मातुञ्चरण' भक्तिनस््ात्मकन्धराः । 
सषददोपि समुद्राश्च सप तस्थ॒विं भागशः ॥ 
कनिष्ठाहदपय्येन्तं गुण हिगुण' सुने 11 
लवश्रक्घखरासपिं दं धिदुग्धजलाणं वाः ॥ 
एतेषाञ्च जलं एष्वयां शस्यार्थश्च भविष्यति । 
व्याप्ताः समुद्राः सतैव सपदोपा वसुन्धराम् । 
दूति ब्रह्मवेवत्ते यो कष्णज अखण्ड २ अध्यायः॥ 
तस्य इासहहिकारण यथा,- 4 
“अपां चेव समुद्र कात् समुद्र इति संज्जितः। 
उदयतोन्दौ पूर्वे तु समुद्रः पूयते सदा ॥ 
प्रलीयमाशे बडले चोयतेऽस्त मितेन वै । 
अ्ापूथ्माणो द्युदधिरात्मने वाभिपू यते ॥] 
ततो वै ्ौयमाणस्य स्वात्मन्धं व षां चयः 
उदोप्यन्तेऽग्निखंयोगात् उखासरापो यथा 

सख्यम् ॥ 
तथ। खतः समुद्रोऽपि वदधते शशिनोदये ‡ 
अन्य.नानतिरिक्तास्ता वदेन्तयापो कसन्ति च ॥ 
उदयास्तमयेष्विन्दटोः पत्योः शक्रक्लष्णयोः । 
षयो हदि उदधेः सोमहदिच्यौ यथा ॥ 
दशोत्तराणि पञ्चाइरङ्लानां शतानि च 
अपां ठदिः चयो दृष्टः समुद्रा णान्तु पव्व ख ॥ 

इति मास्यं १०* अध्यायः ॥ 
अन्यत् विष्णुपुराशे २18 अध्याये द्रष्टव्यम् ॥५॥ 
समुद्रं वणनोयानि यथा,-- 
“भ्ब्पौ दोपाद्विरब्रोरशिपोतयादोजलङ्चवाः । 
विष्णुकुल्यागमशन्द्राहदिरीव्वाङ्गपूरणम् ॥” 
इति कविकल्यलतायाम् १ स्तवके ३ कुङ्मम्॥ 
कलौ दिजानां समुद्रयाव्ादिनिषैधो यथा, 
उदात च्च्टतह्इन्रारदोयवचनम् । 
“ससुद्रयात्राखोकारः कमण्डलुविधारणम् । 

च 
ॐ 

देवरेण सतो त्पत्तिमंघुपकं पशोरव्वधः । 
मांसादनः तथा खाद वानप्रखाखमस्तथा ॥ 
दत्तायाश्चं व कन्यायः; पुनर्दान' वरस्य च । 
दौर्घकालं ब्रह्मचय्ये नरमेधाश्वमेधकौ ॥ 
महाप्रख्थानगमन गोनेधच्च तथा मखम् । | 
दमान् धर्मान् कलियुगे वच्जपानाइमनोषिषः४” 
( कैषाच्चिमते कलावपि समुद्रयाव्राखोकारे 
न दोषः ॥ ) चौरोदसमुद्रस्य मन्यनहत्तान्तो 
यथा, भागवते । ८ । 9 । १--१०1 ॑ | 
“छ्तख्यानविभागास्ते एवं कश्यपनन्दनाः । 

समन्युः परमं यत्ता अ्रख्ताधें पयोनिध्िमि ॥ 
मण्यमानेऽणवे सोऽद्विरनाधारो द्यपोऽविश्त्। 



र 

समुदः 

भ्रोयमाण्णोऽपि बलिभिर्मौरवात् पाण्डनन्दन ॥ 
ते सुनिचिन्रमनसः प्रिस््रानसखयियः 
अतन् सुपौरुषे नष्टं दे वेनएतिबलोयसा ॥ 

विलोकय विघ्नं शविधिं तदेश्वरो 
-दुरन्तबोर्ययाऽवितथाभिसन्धिः । 
हत्वा वपुः काच्छपमइ तं महत् 
परविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥ 
तमुखितं वोच कुलाचलं पुनः 
समुदाता निस्यथितु सुरासुराः, 
दधार ष्ठन स लक्तयोजन- 
प्रस्तारिणा दोप इवापरो महान् ॥ 
सुरासुरेन्द्रं भजवोयवेपितं 
परिभ्रमन्तः गिरिमङ्ग पृष्ठतः 
बिभ्र दावत्तनमादिकच्छपो 
मेनेशङ्गकीर्ड.यनम प्रमेयः ॥” 

तथा तवेव । ८ । 9। १८--१९ । 
“निगष्यमानादुदषैरभूददिषं 
महोल्बणं हाला लादमग्रतः। 
सभ्वान्तमोनोन्मकराहिकच्छपात् 
तिमिहिपग्राहइतिमिङ्किला कुलात् ॥ 
तदुग्रवेगं दिभि दिश्युपधो 
विसपदुल्सपदसद्यमप्रति । 
भोताः प्रजा दुदुवुरङ्ग सेश्वरा 
अरत्तमाणाः शरणं सदाशिवम् ॥* 

तथाच तत्रैव । ८। ७ । ३६-४२। 
“तद्दोच्छ व्यसनं तासां कपया शपो डितः । 
सब्वदेवसुद्रहेव इद माइ सतीं प्रियाम् ॥ 
श्रो वत भवान्ध तत् प्रजानां पश्च वैशषम् ¦ 
च्तोरोदमथनोद्ग तात् कालकूटादुपख्ितम् ॥ 
रासां प्राणपरोपसूनां विधेयमभयं हिमे। 
एतावान् दि प्रभोरर्थो यदहोनपरिपालनम् ॥ 
प्राणेञ्च प्राणिनः पान्तिः साधवः त्षणमभङ्गरः 
बदवेरेषु भूतेषु मोहितेव्वालमायया ॥ 
पुंसः छपयतो भद्रं सर्वात प्रौयते इ ॒:। 
प्रोते हरौ भगवति परोधेऽदइं सचराचरः ॥ 
तस्ादिद गर भुञ्े प्रजानां खस्तिरस्तु मे। 
एवमामन्ता भमवान् भवानं विश्वभावनः॥ 
तदिषं जग्ध मारेमे प्रभावन्नान्वमोदत) 
ततः करतलौछत्य व्यापि हालाहलं विषम् ॥ 
भभक्तयन््महादेवः कपया भूतभावनः। 
तस्यापि दशयामास ख्वोय्यं जलकल्मषः ॥ 
यच्चकार गलते नोलं तच्च साधोविभूषणम् ॥” 
तथा तव्रेव । ८ । ८। १--€ । 
“पोते गरे हषाङ्गण प्रोतास्तेऽमरदानवाः 
ममन्य॒स्तरसा सिन्धुं हविरदानो ततोऽभवत् ॥ 
तामणग्हिहोत्रौखषया जग्ड ब्र ह्मवादिनः। 

ज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय इविषे द्रप ॥ 
तत उचचेःखवा नाम इयोऽभूचन्द्रपार्डरः 
तस्मिन् बलिः सख हाञ्चक्रो नेन्द्र ईष्वरशिच्तया॥ 
ततो रैरावतो नाम बारणेन्द्रौ विनिगतः 
दन्तश्चतुभिः खेताद्रं हरन् हिमवतो महोम् ॥ 
रेरावणादवस्तवष्टौ दिग्गजा श्रभवंस्तत;। 

३६७ 

२७९ 

समुद्रः 
अश्वसुप्रथतयोऽष्टौ च करिणयस्त्वभवन्रप ॥ 

। कोम्तुभा्यमभृद्रन' पद्मरागं मदोदषेः। 
तस्मिन् मणौ स्पदाञ्चक्रं वत्लोऽलङ्रणे हरि॥ 
ततोऽभवत् पारिजातः सुरलोकविभषणम् । 
पुरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वज्ग वि यथा भवान् ॥ 
ततश्चाप्छरसो जाता निष्ककर्ठयः सुव)मसः। 

| रमण्यः सगिणां बलगुगतिनलोलावलोकनेः॥ 
ततञथ्ाविरभूत् सात्तात् खोरमा भगवत्प्ररा। 
रञ्नयन्तो दिशः कान्त्या विद्यत्सौदामनो यथा 
तस्यां चक्र : स्प्हां सव्व" ससुरासुरमानवाः । 

। रूपौदाय्थवयोवणम हिमा च्तिप्तचेतसः ॥ 
तथा तत्रेव ।८।८।२५। 
“तस्याः यियस्िजगतो जनको जनन्या 
वक्लतोनिवासमकरोत् परमं विभूतेः । 
श्रो; स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरोत्तणेन 
यत्र खखितेधयत साधिपतींस्िलोकान् ॥ 
तवव । ८।८। ३०-३६। 
अ्रथासोद्वास्णो देवो कन्या कमललोचना। 

असुरा जग्टहस्तां वं हरेरनुमतेन ते॥ 
अथोदषेमष्यमानात् काश्यपेरद्ताधिभिः। 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाड्,तः ॥ 
दोघेपोवरदोदंण्डः कम्ब ग्रोवोऽसुशेत्त णः । 
श्यामलस्तरुणः सग्बो स्व्वाभरणभूषितः 
पोतवास। महोरस्कः सु्ष्टमरिकुरडलः 
ज्िग्धकुचितके यान्त सुभगः -सिं हविक्रमः ॥ 
अशतापूणं कलसं विभ्वदलयभूषितः । 
सवै भगवतः साक्तादिष्णोरंशांयसम्भवः॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यात भायुव्वेददगोज्यभाक् । 
तमालोक्यासुराः सव्व कलसं चाखताश्तम्॥ 
लिष्छन्तः सव्व वस्तुनि कलसं तरसाहरन् । 
नोयमानेऽसुर स्त स्मिन् कलसऽखतभाजन। 
विषखछमानसा दवा इरि शरम (ययुः ॥ 
तत्रव ।८।८। ४१) 

“एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्व्वोपायविदोश्वरः । 
योषिद्ूपमनिर्देग्यं दधार परमा तम् ॥” 
तत्रव । ८।९।१२। 

“ततो खहोत्वाखतभाजन इरि- 
व्वेभाष ईषत्स्मित शोभया गिरा । 
यद्यभ्युपतः क च साध्वघाध्ुवा 
छतं मया वो विभजे सुधामिमाम् ॥” 

तब्रोव ।८।€।२०। 
“कल्पयित्वा इयकप्रङ क्तौ भभयेषां जगत्पतिः। 
तांोपवेशयामसखेषुखंषु च पङ्क्तिषु ॥ । 
दैत्यान् ग्टद्टोतकलसो वद्धयतरु पस ञ्चरेः। 
दूरखान् पाययामास जरा द्त्यु हरां सुघाम् ॥” 
तव्रंब।८।९।२४। 
“देवलिङ्कप्रतिच्छन्नः खर्भानुर्देवसं सदि । 
प्रविष्टः साममपिबचन्द्राकाभ्याञ्च सू{चतः ॥ 
चक्रण चुरधारेण जार पएबतः शिरः । 
इरिस्तस्य कन्गन्धस्तु सुधया श्चा वितोऽपतत् ॥ 
शिरस्वमरतां नौतमजो ग्रहमचोक्त पत् । 

सपुद्र 

पोतप्रायैऽखते देतैभेगवान् लो कभाषनः । 
पश्यतामसुरेन्द्राणां खरूपं जग्रह हरिः ॥* 
पाद्मं उत्तरखगण्डं ६< अरध्यायेऽप्येवम् ॥(अ्रन्त- 
रिक्तम्) इति निघण्टः । १। ३) अरस्य व्यत्- 
पत्तियंधा तद्रौ कायाम् । “समुह वन्ति सङ्गता 
ऊद द्रवन्ति गच्छन्यस्मादापो रश्मिभिराकष्य्- 
माणा भादिव्यमर्डनम् । समुत्-पूव्वीत् द्रवते 
गत्यर्थात् अन्येष्वपि दश्यते इति अपादाने 
डःप्रत्यये टिलोपे च रूपम् । यदा, संहतः. 
अभिद्रवन्त्येनमापो भौमरसलच्तणा वायुना 
प्रमाणाः श्रादित्यमण्डलादा वषौकाले, 
रश्मिभिः प्रवत्तमानाः । अत्र उदित्येष उप- 
सर्गोऽभौ त्यर्थे वत्तते । कर्मणि ड-प्रत्यय इति 
शिशेषः । सम्प्रोदन्तः स्मिन् भृतानि अन्तरि 
चारौणोति वा। सम्पूर्वात् सुद इषं इत्यस्मात् 
स्फायितश्चिवच्ि इत्यादिना अधिकरणे रक्- 
प्रत्यये समो म-लोपेच रूपम्! यदा, सम् 
इत्ये कोभावे उदकात् उच्छब्द; रो मलर्धीयः। 
एकोभूतसुदकमस्मिन् विद्यते वषाखिति उदक. 
शब्द स्योद्भ।वग्कान्दसः। यदा सम्पूर्वात् उन्दौ 
ज्ञोदने इत्यस्मात् स्फायितञ्धिवचि इत्यादिना 
कत्तरि रक्-प्रत्यये किच्लात्रलोपे च समुद्रः ॥* 
इति देवराजक्षतनिव्वचनम् ॥) 
ठ "पु, (समुद्रस्य कफ इव ।) समुद्र फेनः। 
इति वरिकार्डओेषः ॥ 

समुद्रकान्ता, सनो (समुद्रस्य कान्ता ।) नदौ । 
इति इलायुधः ॥ एका । इति राजनिघंर्टः ॥ 

समुद्रगा, स्त्रो, (समुद्रं गच्छतोति। गम +ड; )) 
नदो । इति हेमचन्द्रः ॥ गङ्गा ! यथा,- 
“यव्यदयं खरावणादि सव्वं नद्यो रजखलाः। 
तासु खानं नङुरव्वोंत वञ्न यित्वा ममुद्रगाम् ५“ 

| इति प्रायञ्धित्ततत्छ छन्दोगपरिशिष्टवचनम् ॥ 
। यथाच महभारत।२३। १० । १०) 

। “सा बभूव विसपन्तो.व्रिधा राजन् समुद्रगा । 
। फ्रंनपुन्ञाकुलजला इं सानामिव पङ क्रयः ॥") 
समुद्रगामिनि, ि॥ 

समुद्रग्टह, क्रो, (समुद्र इव जलयुक्तं स्टइम् । ) 
जनयन्त शटहम् । इति त्िकार्डग्रषः ॥ 

समुद्रचलुकः, पु, (समुद्रशुलुक इव ब्रनायासेन 
पैयल्लात् यख ॥) अगसयमुनिः ¦ इति वि काण्ड- 
शेषः ॥ 

समुद्रदयिता, सलौ, (समुद्रस्य दयिता) नदौ । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

समुद्रनवनोतं, ज्ञो, (समुद्रस्य चौरोदस्य नव- 
नोतमिव।) अखतम्। चन्द्रः! इति 
भदिनोौ।॥ 

समुद्रफलं, करी, (समुद्रस्य फलमिव ।) अब्बि- 
फलम् । भ्रौषध विष; । यथा,-- 
“ससुद्रनाम प्रथमं पश्चात् फलसुद्ा हरेत् । 

समुद्रफलमित्यादि नाम वाच्य भिषन्बरे; ॥ 
फलं समुद्रस्य कटणष्णकारि 

यस्तु मव्वं ि चन्द्रारकावभिधावति वरधौः॥ वातापहं भ्रूतनिरोधकारि। 



समुद्र 

तिदौषदादानलदोषडारि 
ककामयश्चान्तिविरोधकारि ॥* 

ति राजनिर्घण्टः ॥ 
समुद्रफेनः, प, (समुद्रस्य फनः )) खनामख्यात- 

द्रव्धम् । तत्पय्यायः। फनः २ भ्रख्िकफः २ 
श्ययवजमनलः ४। ति रत्रमाला ॥ दिण्डोरः५। 
इत्यभरः ।२।६।१०५॥ ससुद्रकफः ६ जलहास 

७ फनकः ८ इति वि काण्डशेषः # समुद्रफनम 
< फनम् १० वाडिफनम् १९१ परयोधिजम् १२ 
सुफलम् १३ अ्रब्धिदिष्डोरम् १४ सामुद्रम्१५। 
शरस्य गुणाः| शिशिरत्वम्। कषायत्वम् 
नेतररोगकफकण्ठामयारुचिकणंरोगनाशितवच्च 
इति राज्ञनिघंरटः ॥ रपि च। 
“समुद्रफे न्न्ञष्यो लेखनः शोतलखओ सः । 
कषायो विषपित्तघ्नः कणंरुक्कफट्रन्नघुः ॥” 

इति भावप्रकाशः 

सम् द्रमभेखला, स्त्रो, (समुद्रः मेखलेव यस्याः) 
पृथिवो । इति तिकार्डशेषः ॥ 

समद्रयात्रा, स्तौ (समुद्रं यात्रा गमनम्।) 
समुद्रगमनम् । (यथा, हरिवंशे । १४५।४। 
^हारवत्यां निवसतो विष्णोरतुलतेजसः। 
समुद्रयातरा सम्प्राप्ता तोर पिष्डारके दप ॥*) 
कलियुगे तन्निषेधो यथा -- 
“समुद्रयावाख्लोकारः कमण्डलुविधारणम् । 
इत्युपक्रमः । 
“इमान् धान् कलियुग वज्यानाह्पनो 

भिणः ॥ 
इत्य! हततव उक्तवान् ॥ 

समुद्रयप्नं, क्तौ, (समुद्रस्य यानम् । ) पोतम् । 
जाडहाज इति भाषा । यथा- 
“पुनस्ततैव गमने वणिगभावे मतिगता । 
समुद्रयाने रत्नानि महा मौल्यानि साघुभिः। 
रत्रपारीचरकैः साचरंमानयिष्ये वह्नि च ॥ 
एवं निन्य मनसा महासाथेपुरःखरः । 
समुद्रयायिभिर्लोकेः संविदं सच निगेतः॥* 
इत्युपक्रमः । 
“गकेन सुह संप्रा महान्तं लवणार्णवम् । 
पोतारुढ़ास्ततः सर्व्वे पोतवाद्धंरुपोषिताः ५ 
दति वाराहे गोकणमाहइाकानामाध्यायः॥ 

( समुद्रगमनम् । यथा, मनुः! ८। १५७। 

“समुद्रयानकुशला देशकालायंदशिनः। 
स्थापयन्ति तु वां हि सा तच्ाधिगमं प्रति। 

समुद्रयायो, [न्] वि, (समुद्रे गच्छतोति ।गम + 
णिनिः। ) समुद्रमामौ । यथा, वाराहे । 
“समुद्रयायिभिर्लनोकंः संविदं सूचखनिगेतः॥ 
(अरस्य निन्दा यथा, मनौ ।३।१५८। 

अआगारदाहो गरदः कुण्डाशौ सौमविक्रयौ। 
स॒मुद्रयायो वन्दौ च तेलिकः कूटकारकः ॥ 

दै क् 

तान् विगदहिताचारानपाङ क्तं यान् दिज्ा- 
धमान्। 

दिज्ानिप्रवरो विदानुभयत्र विवज्जयेत् ॥*) 

क 

२८० 
समुन्न 

समुद्ररमणा, स्तो, (समुद्रो रमख इव यस्याः) 
ष्ष्वौ। इति हलायुधः ॥ ( कचित् समुद्र- 
रसना इति पाटो दश्यते ॥ ) 

समुद्रलवणं, क्तो. (समुद्रजातं लवणम् ।) समुद्र 
जलजातलवणम्। कर कच् लवण इति भाषा। 
तत्पर्यायः । सामुद्रकम् २ समुद्रम् रेशिवम् ४ 
वशिरम् ५ सारोलयम. € अक्तौवम 9 लवशा- 
स्थिजम ८) अस्य गुणाः लघुत्वम। इदत्वम। 
पलिताख पित्तदत्वम । विदाहित्वम । कफवाल- 
च्रत्वम । दौपनत्वम.। रचिकारित्वञ्च । इति 
राजनिघेर्टः ॥ रपि च, भावप्रकओे। 
“सामुद्र यत्तु लवणमक्लौवं वशिरच्च तत् । 
सामुद्र मधुर पाके सतिक्ता मधुर गुर् ॥ 
नात्यष्ण ` दौपन मेदि भ्रक्षारम विदाहि च। 
खेलं वातनुत्तिक्तमरूक्तं नातिभोतलम ॥ 

समुद्रवह्धिः,पं, (खमुद्रस्य बकः ।) बाडवानलः। 
इति हलायुधः ॥ 

समुद्रविजयः, पं, हत्ताइत्पिता। इति ₹ईेमचन्द्रः॥ 
समुद्रसुभगा, (समुद्रस्य सुभगा । ) गङ्गा । 

इति राजनिर्घर्टः ॥ 
समुद्रा, स्तो, सटौ। ( सम्यगुद्गतो रोऽग्नि 
| यस्याः ।) शमो । इति राजनिचघण्टः ॥ 
समुद्रान्तं, क्ती, (समुद्रस्य अन्त उत्प्तिख्थानत्वे 
नास्यस्येति । भ्रच् । ) जातोफलम.। इति 
शब्द् चन्द्रिका ॥ ( ससुद्रन्य अन्तम । ) समुद्र 
तोरम ॥ (समुद्रः अन्तो यस्येति । समुद्रान्त- 
विशिष्टे, वि । यया, भागवते ।१०।४७1३३। 

एतदन्तः समान्नायो योगः सांख्यं मनोषि- 
| खाम। 
| त्यागस्तपो दमः सत्यं घमुद्रान्ता इवापगाः॥") 
समुद्रान्ता.स्नौ, (समुद्रस्, अन्तः उत्प्तिखान- 
त्वेना्यस्या इति । अच्। टाप् 1) दुरालभा । 

इत्यम रः ।२।४।८२॥ कार्पासौ । पृक । इति 
मेदिनौ ॥ यवास: । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

समुद्राम्बरा, सनो, (समुद्रः भम्बरमिव यस्याः।) 
एथिवो । इति वरिकार्ड शेषः ॥ 

समुद्रारः, पुं, (समुद्र ऋच्छतोति। ऋ + उण्।) 
कुम्भोरः। सेतुबन्धः तिभिङ्िलमन्छः । इति 

। मेदिनो ॥ 
समुद्रियः, चि, ( समुद्रं भव इति। समुद्र + 

'ससुद्राभ्चाद्घः।* ४।४। ११८ इति घः) 
समुद्रभवः। समुद्रसम्बन्धो। (यथा, वाज 

। सनयसंडितायाम । ११ । ६६। 

हषाग्नि हषणं भरत्रपां गभे समुद्धियम ॥*) 
समुद्रौयः,वि, समुद्रसम्बन्धौ ! खमुद्रशब्दात् णोय 
। प्रत्यधेन गिष्पन्नः ॥ 

समुन्दन,क्तौ,(खम् + उन्द + ल्यट्) ्ाद्रीभावः। 
तत्पर्य्यायः । तेमः२ स्तमः३। इत्यमरः ३।२।२९॥ 

।समुन्न,वि, (सम +उन्द+क्षः।) आर्द्रम् । इत्य 
| मरः २।१।१०५॥ 

|समुब्रतः, चि, (सम् + उत् + नम + क्तः।) समु- 
ब्रह: । स्तश्भरमेदः । इति धरशिः॥ 

समूह 
|समु्तिः, श्लो, ( सम् + उत् + नम + तिन् । ) 

उच्छ्रायः। उत्सेधः । इति जटाधरः ॥ ( यथा, 
कुमारे । ६।६६)। 
“उपपन्रमिदं सव्बमतः परमपि तयि । 
मनसः गिखराणाश्च सटगो ते ससुकरतिः ॥") 

समुब्रहः,वि, (सम् + उत् + नद + कः) पर्डित- 
प्न्धः। गख तः। इत्यमरः । २।३।१ ० दधप्रभुः। 
इत्यजयः ५ समुड़ तः । इति मेदिनो ॥ ऊं बदः। 
षति ईमचन्द्रः॥ 

समुपजोषं, [म] व्य,(सम् + उप + जुच + श्रम् ।) 
अनन्दः। इत्वमरटौक्ायां रामाश्रभः। ३। 
8। १० ॥ लालब्यशकारादि च॥ 
॑ [स] वि, गमनकर्ता। गमन- 

विशिष्टः । खमुपपूर्ेधातोः क्षयुप्रत्ययेन निष्यवरः॥ 
सम॒ङ्नसत्, ति, सम्यगुक्ञासयुक्तम्। सम्तपूवलस 
धातोः शदप्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ 

सम॒ज्ञिखन्, [त्] व्रि, (सम् + उत् + लिख + 
शद ।) पादादिना भूभिषननकर्ता ! यथा,-- 

तुषारसंघातथिलाः च्जुराग्र 
खमक्गिग्ठन् इपफलः ककुञ्चान् । 
दृष्टः कथद्खिद्गवये विविग्नं 
रसोट्सिंदध्वमिरुत्रनादं ॥ 

दति कुमारसश्चवे। १।५६॥ 
समदः, चि, ( सम् + वड +क्तोः। ) पुक्ितः। 
( यथा, माघे। १।४। 

“नवानधोऽधो हहइतः पयोघरान् 
समूट्कपू रपरागपाण्डरम् ॥*) 

सुग्नः। सद्योजातः। श्रनुप्कुतः।। इति 
मेदिनो ॥ दभितः। विवाहितः । इति धरणिः॥ 
शोधितः। इति जटाधरः ॥ मूढृन सहि 
नख ॥ 

समूरः, पु, खगभेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
समूरः, पु, खगविगेषः । इत्यमरः । २। ५।९॥ 
समूलं, वि, मूलेन खडह वत्तमानम् । मूलस 
तम् । यथा, 
“श्रधग्धे सेधते राजंस्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः खपन्नान् जयति समूश्न्तु विन श्डति ॥” 
इति महाभारते शान्तिपष्वेणि राजधग्े 
युधिष्ठिरं प्रति भोभव, क्षम् ॥ 

समूहः, पु, (सम्नूद्यते इति । सम् + ऊ + घञ ।) 
अनेकः। तत्पर्यायः! निवहः र ब्यहः रे 
सन्दोहः ४ विसरः ५ व्रजः ६ स्तोमः ७ ्ोचः 
८ निकरः< त्रातः १० वारः ११ संघातः १२ 
सञ्चयः १३ समुदायः १४ समुदयः ६५ सम 
वायः १६ चयः १७ गणः १८ संइतिः १६ 
हन्दम् २० निकुरम्बम् २१ कदम्बकम् २२। 
इत्यमरः ॥ २।५।३८-४० ॥ पूमः २३ सब्रयः २४ 
स्कन्धः २५ निचयः २६ जालम् २७ ग्रम् रत 
पटलम् २८ काण्डम् ३* मष्डलम् २१ चक्रम् 
३२। इति जटाधरः ॥ विष्तरः ३२ उत्- 
कारः २४ समुच्चय; २५ आकरः २६ प्रकरः 
२७ संघः ३८ प्रचयः ३९. जातम् ४० । इति 



सम्पत् 
शब्द्रत्रावलौ ॥ (यथा, मनुः । ८ । २२१। 
^एकं दण्डविधिं कुर्य्याहाश्िकः एथिवो पतिः । 
ग्रामजातिसमृहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥*) 
खम हनो, स्तरो, (समूद्यतेऽनयेति । सम् + ऊह + सम्पदं, क्रो, (समक् पदं यत्र |) समं | 

ल्युट् । स्ियां ङोप् । ) सम्रान्नं नौ । इति 
हेमचन्द्रः ॥ (१ पं, (सं+पद + ष्वरच् । इति पुरुषो 

(समूद्यते इति । सम् + ऊह + ष्यत्) 
यज्नाग्निः। तत्पर्यायः । परिचाय्यः २ उप 
चाय्यः३ । इत्यमरः ।२।७।२० ॥ सम्यग योग्य , 
वि। निविंसगंचेदानन्तर्य्यायः । यथा, 
“प्रागुदकूश्नवनं दें समं वा परिसमूह्य ॥* 
इति गोभिलसूत्म् ॥ 

सदः, ति, (सम् + चधुष्ौ + क्तः ।) सखदि- 
युक्तः । तत्पर्यायः । अधिकर्धिः २। इत्यमरः 
३।१।११ ॥ ् रधिसम्पत्तिशालो ३। इति शब्द्- 
रल्लावलो ॥ (यथा, रामायणे । २।१४ । २७॥ 
“सहृ्टमतुजोपेतां खख्इविपणापणाम् ॥” 
नागविशेषे, पुं1 इति महाभारतम् । १। 
#४9। १७ ॥ । 

सखिः, स्तो, (सम् + ऋध + क्तिन् । ) सम्यग्- 
इदिः। भ्रति शयसम्पत्तिः। तत्पर्य्यायः । एधा 
२। इत्यमरः ।३।२।१० ॥ विधा ३। इति 
जटाधरः ॥ (यथा, रघुः । १२। 

“चरणयोनंखरागसन्धहिभि- 
सकुटरतरमरोचिभिरस्य,गन् ॥”) 

समेतः, वि, (सम् +भ्रा+ इण् + क्तः । ) सम्यक् 
प्रासः । संयुक्तः यथा.- 
“नामसमेतं क्ञतसङ्केतं वादयते खद् वेणुम् । 
थह मनुते तनुते तनुसद्गतपवनचलितमपि 

रेगम् ॥“ | 
इति योजयदेदः॥ सम्पा, सनौ, (संपततोति । सं + पत + डः। टाप्) 

समेधितः, ति, सम्यग्ब्चिंतः। संपूरकेधधातो 
प्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 

समोदकं, कौ, (समं उदकं यत्र!) मधितार्शास्ु 
दधि । अद्ैजलयुक्तघोलम् इति हेमचन्द्रः ॥ 
तत्पर्यायः । डदण्डित् २। इत्यमरः! २1 9। 
१२९ । 

सम्पः, पु, प्रतनम् । इति भूरिप्रयोगः 
सम्पत्तिः, स्वौ, (सं + पद् + क्तिन् ।) विभवोत्- 
कषः । तत्पर्य्यायः । यौः २ लच्छोः २ सम्पद् 
इत्यमरः ।२।८।८२॥ दिः ५ । इति जटाधरः॥ | 
भूतिः ६ । इति मेदिनो ॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे । २8४ । १६१ 

तदेवच ददौ तश दतां क्रेशविवरदिंताम् । 
निजां शिवाय सम्यत्तिभिव मूढतवडारिताम्॥”) सम्पाकः, वि, (घमपरक् पाको यस्य । ) तक कः। 

सम्पत्, [द्] सनौ, (सं + पद् + किप् ।) सम्यत्तिः। 
इत्यमरः । २।८।८१ ॥ (यथा, रघुः । १। ३४ । | 
त्वयैवं चिन्तयमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 

गुणोत्कषः । (यथा, किराते । ५।२४। 
“गुणसम्पदा समधिगम्य परं 
महिमानमनत्र महिते जगताम् । 

९. 71. 

सम्परायः, पुं, (समयक् परे काले ईयते इति । 

सम्पर्क, [न्] ति, (सं + एचो सम्यक + “संषर- 

सम्पर्कोयः, ति, सम्पकयुक्त;। सम्बन्धौयः। 

सम्याकः, पु, (समपरक पाको यस्य ।) आरम्बध- 

सम्पाटः, पुं, तकः । इति शब्दमाला ॥ 
सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः॥”) सम्पातः, पु, (सम् + पत + घञ् । ) पतनम् । 

११ 
सम्पातः 

नयशालिनि धिय इवाधिपतौ 
विरमन्ति न ज्वलितुमौषधयः ॥*) 

हारभेदः । इति मेदिनो ॥ 

इति शब्दमाला ॥ 

त्मदेवः । इत्यणादिटौकायामुज्वलदत्तः । ) 
राजा इति सिदान्तकौमुटौ ॥ 

सम्पन्नः, चि, (सं+पद-+क्तः।) साधितः। 
(यथा, पञ्चदशो । ८। ८१। 
लौकिकं वचनं साधं सम्पन्नं त्ग्मखादतः॥") 
सम्पत्तियुक्तः । इति मेदिनो ॥ 

इण् + घञ् । } भ्रापत् । गुदम् । उत्तरकालः । 
इत्यमरः । ३।२। १५० ॥ 

सम्परायकं, कलो, युम् । इत्यमरटौ कायां भरतः 
२। ८। १०४ ॥ 

सम्परायिकं,क्लौ,युम्। इ त्यमरटौ कायां खामो । 
२।८। १०४ ॥ 

सम्पकः, प, (सम्+ च् + घञ 1) मेलकः । 
रतिः। इति मेदिनो ॥ संसगः । य्था, 
सम्यक्कादष्यते विप्रो जनने मरणेऽपि वा। 

सम्यर्वीविनिवर्तानां न प्रोतं नैव सूतकम् ॥ 
इति शदितत्छम् ॥ 

चेति । २।२।१४२। इति धिनुण् । ) सम्पयक- 
विशिष्टः । सम्यक शब्दादिन्प्रत्यंयेन निष्पन्नः) 
इति केचित् ॥ 

सम्पकंशब्दात् णौयप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

विद्युत् । यथाह कथित् । 
“रागान्धः तमसो विसारिविरहच्चालातिष्ट 

स्मरा 
विष्ठा भूतगणात् पथोऽतिविषम।द्श्चष्टा बधः 

सखत्पथात् । 
पङ्ादेन मदेन पड्धिलतनुः सम्पाति सम्पातत 
सम्पाभानुमुजङ्गसद्य विजदौ यान्तो भुजङ्गा- 

इयम् ॥ 

ठत्तः । इत्यमरः । २।४।२३ ॥ (यथा, सुशुते 

उत्तरतन्त्े ६१ अध्याये । 
“सम्याकश्रेयसौ सप्तपण्यं पामागं पौलुभिः ॥* ) 
समकपाकश्च ॥ 

ष्टः । इति मेदिनो ॥ भ्रल्यः । लम्पटः । इति 
धरणिः॥ 

इति भूरिप्रयोगः ॥ (यथा, गोतायाम् । १ । 
२० । 

रम्पुटः, पुं 

सम्पयटः 
दभौोकेशं तदा वाक्यमिदमाह महोपते ! ॥") 
पचछिणां गतिविशेषः । इति जटाधरः ॥ 

सम्पातिः, पुं, भ्ररुणपुचः । स च जटायुषोऽग्रजो 
भ्राता । यथा, रामायणे । ४।५६।२.1 

“सम्पातिर्नाम नाना तु चिरजोवो विहङ्गमः 
श्नाता जटायुषः यमान् विख्यातबलपौरुषः॥” 
(यथा च त्रैव गरूडवाक्ये । २ । १७ । ३२ । 
“द्रौ पुत्चौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च । 
तस्माज्नातोऽइमरुणात् सम्पाति ममाग्रजः॥” 
यथा च महाभारते) १1६६ । ७० । 
“शअररुणस्य भार्य्या श्येनो तु वौयवन्तौ मह :- 

बलौ । 
सम्पातिं जनयामास वोयवन्तं जटायुषम् \” 
तथा तैव । ३।२७८। १। 
“सखा दशरथस्यासोत् जटायुररुणात्मजः ¦ 
ग्टध्रराजो मडावोरः सम्पातियैस्य सोदरः ॥" 
अस्य प्चदहन-विवरणम् । यथा, रामाये 
8 । ८ । ४--ॐ)। 

“पुरा ठत्रवधे हन्ते स चाश्च जये षिणौ । 
श्रादित्यमपयातौ खे ज्वलन्तं रश्मिमालिनम् ॥ 
आठत्याकाशमारगेष जवेन खगेतौ अशम् । । 
मध्य प्रातु सूर्ययेतु जटायुरवसौदति ॥ 
तमहं श्चातरं दृष्टा सूर श्मिभिर हितम् । 
पक्ताभ्यां छादयामास खेहात् परमविक्तवम् ॥ 
निर्दग्धपक्षः पतितो विन्ध्ये ऽदं वानरार्बभाः। 
अहमस्मिन् वसन् भ्वातुः प्रहत्तिं नोपलच्तये । 
जटायुषस्त्वेवमक्तो श्चात्रा सम्पातिना तदा ॥* ) 

सम्पातिकः, पं, (सम्पातिरेव । खां कन् । ) 
गरुड्ज्येष्ठपुचः ! इति शब्दमाला (अरुणस्य 
ज्य ्टषुच्चः । इति पुराणम् ॥) 

सम्पादकः, पं, (सम्पादयतोति। सं + पद् + णिच् 
+ खल् । ) निष्पादकः सम्पन्न कर्ता ॥ 

सम्पादनं, क्ली, निष्पादनम् । संपूव्वकजयन्त 
पदधातोरनयर्-(ल्युट् ) प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
(यथा, कथासरिच्छागरे । १५। १४६ । 
“संभाव्य सिद्धयदयमात्मचिकोषि तस्य 
सम्पादनाय सुतरां जग्टइः प्रयलम् ॥”) 

सम्पादितः, ति, निष्यादितः। संपूव्वंजयन्तः 
पदधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

सम्योडने, क्तौ समकप्रकारेण व्यथनम् । सं 

वा डधालोरनय् (चट्) प्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ 
स्तो, समाक्पानम् । संपूव्वेपाधातो 

क्तिन्प्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ 
(सं+पुट् +कः ।) कुरुवकः। 

इत्यजयः ॥ पटा । इति हेमचन्द्रः ॥ एकजा- 
तौयोभयमध्यवर्ती । यथा, तन्त्रसार: । 
“सकामः संपुटो जप्यो निष्कामः संर विना 
तथा च ततेव । 
“केवलां माटकां कछला मटका तारसूपुटा। 
माढकापुटित तारं न्यसेत् साध्कसत्तमः ॥” 
रतिबन्ध विश्रेषः । तज्ञक्षणं यथा,- 

प्रहृत्ते शस्त सम्पाते धनुरुदयमा पा ण्डवः। “संप्रसार्ययोभयोः पादौ शय्यागतकपोलक्ः । 



सम्प्रति 

भगलिङ्कस्य संयोगात् रमते संपुटो डिमः 
इति रतिमच्ञरो ॥ 

सभ्यटकः, पं, (नम्यते इति सं+पुट-+ 

कन ।) श्राधारविशेषः। सं।पुड़ा इति ख्यातः । 
दति भरतः ॥ तत्पर्यायः समुहकः २। इत्य 
मरः।२।६। १३८ ॥ समुदः २ सव्यटः ४। 
डति ₹हेमचन्द्रः॥ 

सम्पूणं, चि, (सं) पृ; क्तः ।) समयम् । परि 
पूणम् । साङ्गम् । यथा, 
ग्टडनेऽस्मिन् त्रत देव ! यद्यपुरे त्वहं ज्तिये । 

लने भवतु संपूण त्वदम सादाञ्जनाह न। ॥ 
इति तिष्यादि तत्वम् ॥ 

सम्य्णः, चं, (सं+प+क्तः।) रागस्य जाति- 
विशेषः । सतु सप्श्लरमिदितरागिश्यः। यथा, 
“श्रौडवः पञ्चभिः प्रोक्तः स्वरः षड्भिस्तु 

घाडवः। 
सम्ब: सप्तभिः प्रोक्तो रागजातिस्तिधा मता॥ 

इति सद्खोतरलाकरः ॥ 
अपि च | सम्पशंसखसराःसाक्गमपघनि। 

सम्पशरागाः सप्तभिः स्वरयथा। नाट- 
वघन्तादयः। इति सङ्गोतदामोदरः 

सम्यणी, स्तनो, (सम्यणं+टाप्।) एकादभो- 
विगेषः। सातु पूर्व्वारुणादयव्यापिनौो सतो 
पष्ट खडास्मिका । यथा 
‹श्रादित्योदयबैलायाः प्राङः मद्त्तदयान्विता। 
सेक।दभो हि संपूण विदान्या परिकौत्तिता॥ 

इति तिथपादितक्छम् ॥ 
सम्प क्तः, चि, (सं+णच-+क्रः।) भिचितः 
तत्पर्यायः) करम्ब: २ कवरः३ भिशखः४ खचित 

५ इति डेमचन्द्रः॥ 
सम्यतिःव्य, (सम् च प्रति च इयोः समाहारः ।) 
श्रस्मिम् काले । तत्पर्य्यायः । एतद २ इदानीं 
अधुना सास्यलम् ५ । इत्यमरः ।३।४।२२॥ 

(यथा, भागवते! 9; १।१७॥ 
“-सम्यत्यमर्षी गो विन्दे दन्तवक्रश्च दुग्तिः ॥”) 

सप्ति", पं. भतोतक्षल्योयाहङ्गदः । इति इम 
चन्द्रः ॥ 

सम्प्रतिपत्तिः क्री, (सं + प्रति + पद् + किन् । ) 
उत्तरविगशेषः। यथा,-- 

मिथासम्प्रतिपत्तिश्च प्रतयवस्कन्दनं तथा । 

प्राङ् न्धयायाश्ोत्तराः प्रोक्ताश्चत्वारः शास्त्र 
वेदिभिः ॥ 

त्दाभियोगं प्रत्यर्धं यदि तं प्रतिपद्यते । 
सा तु सम्यतिपत्तिः स्या च्छ।स्त्रविद्धिरुदाद्ता॥ 
अभियुज्यते अभियोगः। प्रतिपद्यते अद्गो 
करोति। तं साध्याथम् । इति व्यवहारतत्वम्॥ 
(मौम नस्यम् । यय, माधे । १९ । ३८॥ 
न तस्थौ भत्ततः प्राप्तमानसम्पतिपत्तिषु । 

रणेकसर्गषु भयं मानसं प्रति पत्तिषु ॥*) 
सम्पयतिरोधकं, वि, (समक् प्रकारेण प्रतिश्श- 

लि। सं~+प्रति + संध + गल् = 
सम्य. तिपूत्च रुधधातोणंकप्रत्य येन जिष्यच्म् ॥ 

द 
सम्प्रदा सम्प्रदा 

सम्प्रतोतिः, श्लौ, सम्य क्र्या तिः । सम्यग् च्नानम्। | कारणमिति वचनाच श्रतएव विदेशस्थं पाच 

सम्प दानकन्ती । यथा, शुितत््वं कात्यायन- 
वचनम् । 
"ववयाणामुदकं कार्यः दिषु पिण्डः प्रवत्तते। 
चतु सम्प दातषां पञ्चमो नोपद्यतं ॥ 

कौ, (सं+प्र+दा~+स्वट्) सम्य 
कप्रकारेण दानम् । षट्कारकान्तगेतकारक- 
विशेषः, सच दितसास्याक्रोधेषारुचिद्राद 
ऋ च्ाघस्फहिशपाधोक्ताप्रतिखुप्रत्यनुग्टधाय 

यानां विषयः। तत्र चतुर्थो विभक्तिः स्यात् । 
सुख्यसम्य, दानन्तु प्रकृष्टः दानं यो लभते खः 
तथा चोक्तम् । 
“सस्प्रदानं तदेव स्यात् पूजानुग्रहकःम्यया। 
दौयमानेन संयोगात् ख्ामित्व' लभते यदि ॥” 
इति मुग्धवोधव्याकरकटौकायां दुगदासः ॥ 
भ्रपिच। 
५गत्यादिभिनत्रे धातय चतुर्ष्या विग्रहस्यया । 
यः ख्ार्थो बोधनोयस्तत् संप्रदानत्वमो रितम्॥” 
गत्यादिभिन्रं यदातूपस्थाप्य यादृशार्ये विग्रइय्ध- 

तूपख्ाप्य ताद्शक्रियायां संप्रदानत्वसुखते । 
ब्राह्मणाय दानं धनस्य शष्यादौ ददातेः खत्व- 
जनकस्ताागोऽथः सन्निविष्टे च खत्वे ब्राह्मणादेः 
प्रतियोगित्वं निरूपितत्वं वा चतुष्या बोध्यते ति 
तदेव तत्र संप्रदानत्वं ब्राह्मशादिप्रतियोशिकं 

यदइनहत्तिखखत्वं तज्ननकस्याग इत्येवं ततर प्रत्य 

धनादेर्टानकर्शल्ात् । न चेवं पश्ुकामनया 
यागकरणदशायां चैव: सखवात्ने पश्ददातोत्यपि 
प्रयोगाण्चिः ताद्शयागस्य चेवोयं यत् पश- 
निष्टं खत्वं तज्जन कत्यागत्वादिति वाचं खत्व- ` 

ध्वंसननकक्रियापयथवसन्नस्य त्या गस्येकदेशे खत्व 
ध्व सेऽपि हितोयाद्यर्धस्वान्वयेन पशफलकयागी 
पशनिष्ठस्य स्वत्वध्व सस्य जनकत्वविरडहादेत- 
दाक्यस्याप्रमाणत्वात् । ग्रामाय गत इत्यादौ 
विग्रहस्य चतु्या धात्वर्थे बोध्यमपि कम्पत न 
गत्यादिभिन्े। ठक्षाय सेचक इत्यादौ गत्यादि- 
भिन्ने चतुर्थ्या बोधनोयोऽपि संवदयितुभित्वादि 
तुमर्थो न विग्रहख्ययेति न तत्र प्रसङ्गः । 
संप्रदानशब्दस्तु खाश्रयगोचरत्यागजन्यस्वत्वस्य 
प्रतियोभिन्धेव शक्त इति खत्वप्रतियोगित्वं सप्र 
दानभित्यादिको न प्रयोगः। नच दानस्य 
श्वत्वहेतुत्वं प्रमाणाभावः । 
“सप वित्तागमा ध्मा दायो लाभः क्रयो 

जयः । 
प्रयोगः क्मीयोगख सद्मतिग्रह ण्व च॥” 
इत्यादि मन्वादिवचननैस्तस्य खत्वडेतुत्वाप्रतिः 
पादनादिति वायम् । ब्राह्णाय व्यक्तायां गवि 
मौरियं ब्राह्मणस्यन तु ममेत्यादि साव्वं जनोन- 
प्रतिरतेरेव तव्र प्रमाणत्वात् प्रदानं खाम्य- 

चतुर््या यः स्वार्थो बोधयितुः शक्यते स तडा- | 

यात् धात्वथतावच्छेदकोभूतखत्वाख्यफलवत्तया, 

परम्प तिपूव्वंनधातोः क्िन्प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ | मुदिग्य त्यक्तधने स्वोकारमन्तरेगोव पात्रस्य 
| मम्प्रदाता, [ऋ] जि, (मं+प्र+दा~+ ठच् ) मरणश्यले पिढदायत्वेन तदनं पुच्चादिभिविभश्य 
। ग्यते अन्यथा तैरिव उदासोनैरपि तइन 

स्यारण्यकुशादेरिवोपादाने यथेष्टनियोगी च 
प्रत्यवायो नस्यात् नन्ववं दानाटेव खत्वसिड- 
दत्तवम्तुनिस्वोकारो व्यध इति देव्र लब्धा 
चाष्टगुणं फलमित्यादि र्तः परतिग्टहितद्रब्य- 
दानस्य फलविशेषं प्रति इतुत्वन तादटृशफनल- 
सम्पत्ताघदव प्रतिय्रहस्योपयोगात् याजना- 
ष्यापनप्रतिग्रहैदिं जो धनमजयेदित्यादिश्रुत्या 
प्रागुक्तस्मत्या च प्रतिग्रहस्यापि खत्वह्ेतुत्व 
बोधनाच । खत्वजनकव्याप।रस्यवाञ्जनपदाथ- 
त्वात् । दासाय भच्य ददाति तकाय वेतनं 
ददातौत्यादवपि खत्वजनकलत्य।गं प्रतिपादयन् 
ददातिमुख्य एव पुख्यजनकन्तु न तादश 
दानमवैधत्वात्। यत्तु स्वोकारजन्यस्य स्वत्वस्य 
जनकस्त्यागो दानं मनसा पातसुदिश्य घनत्या 
गन्तुनदानंकिन्तुत्षगमाव प्रतिग्रहजन्यस्वत्व' 
प्रति हेतुभूतवधत्यागस्येव तथात्वात् उपिक्तातु 
सखत्वध्व समात्रजनकसत्यागो नतु तत्र खत्व- 
जनकस्यान्तभाव इति रेधिलंदक्तं तन्न युक्त 
लाघवेन स्वत्जनकत्यागस्येव ददात्यथलतवात् । 
तिलानस््मे प्रतियच्छति तुरगमस्मे विक्रौणौते 
इत्यादौ द्रव्यान्तरग्रहणपूवकं दानमेव प्रति- 
दानम् । मूल्यग्रहणपू वकं दानमेव विक्रय इति , 
तत्रापि मुख्यमेव सं प्रदानत्व चतुर्थ्या बोध्यते । 
तिलादिकच्च न मूल्यं पणपुराणादरेव शास्त्र 
तथात्वोपदेशात् । अरटृष्टाथं दत्तस्येव च 
स्लोकारः प्रतिग्रह इति परेण प्रतिदत्तश्य 
शिक्रोतस्य वा तिलतुरगाटेः खौकारो न 
दोषावहः) मेताय रोचते मोदक इत्यत्र 
चतुय धात्व्थान्वितं आधेयत्वं धातुना च 
भच्यत्वप्रकारकच्छोपस्थाप्यते तिङा तु प्रकाशत 
शत्याद्ाविव विषयत्वलच्षणं कत्तत्वं तथा 
मेनिष्ठायाः भच्छत्व प्रकार केच्छाया विषयता- 
वान् मोदकः इत्याकारकस्तत्र बोधः! गुरते 
गां घारयते इत्यत्र डा ग्टहावखितिः दिती 
यया तदन्वितं कन्तत्वं चतुधा च तद्विविष्ट- 
ग्टहान्वितं सम्बन्धित्वमुपख्धाप्यते तेन गोकन्त 
काया गुरुम्बन्धिग्टहइावस्थितेरनुकूलव्यापार- 
वान् इत्याकारकस्त च बोधः । धातृत्तरणिचा 
व्यापारवोधनादिति कालापाः। पाणिनोयास्तु 
धारेरुत्तम्े इति सूत्रानुसारेण चेतराय शतं 
धारयते इत्यादाविव गुरवे गां धारयते इत्या- 
दावपि ऋशग्रहणं धारणं दत्ततवञ्च चतुथथः 
तथा च गुरूदत्ता गां ऋणत्वेन ब्टह्नाति इ्त्या- 
कारस्तत्र वाकार्थः पञ्चात् शोध्यत्वेनाङ्गोक्लत्य 
ग्टहितच्च द्रव्यख्णमित्य!हः । पुत्ताय राध्यति 
पुचाधे्तत इत्यादौ दैवनिरूपणं धात्ववः तति- 
विष्टं च दैवे सुबर्थस्य सम्बन्धस्यान्वयस्तेन पुचचस्य 
देवं निरूपयति इत्येवं तच बोधः! गुरवे गां 
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प्रतिशृणोति श्राख्णोदि इत्यादौ देयत्वे नाभ्य्- 
पममः खृणोतेरथस्तत्र गो विशिष्यत्वेन तदेक- 
देशे च दाने गुरोरूदिश्यत्वं नान्वयस्तेन गुरू- 
ह श्वकदानकग्यव्वेन गामभ्यपगच्छतोत्येवं तत्र 
बोधः । होत प्रतिग्टणातोत्यादौ इर्षानुकूल- 
व्यापारलक्षणं प्रोक्ादनं ग्टणातेरथस्तदटक 

टेशे च इषे होचादेरन्वयः तेन होटनिष्ठ- 
इर्षानुकूलव्या पारवान् इत्याकारकस्तत्र बोधः। 
चैत्राय कुष्यतोत्यादौ धात्वथं उत्कटे षस्त 
विषयित्वलक्षणं संप्रदानत्वं चतुर्यां बोध्यते तेन, 
चेतरविषयकोत्कटइ घवान् इत्याकारकस्तवर 
बोधः । पुरु कोपो न वुज्यते इत्यत्र क्दन्तस्य 
कोपपदस्यदर्थे पुच्च इत्यस्यान्वयो न तु धात्व! 
पाय यतते इत्यादावपि धात्वधक्लतौ सपा | 
पटस्य विषयित्वं बोध्यते तत्र उद् श्यत्वमेव चतु 
थ्यः कथमन्यथा प्टेच्छया तन्तुनिम्याण- 
दशायां पटाय यतते इत्यादिकः प्रयोग इत्यपि 
वदन्ति। मित्राय दुद्धति इत्यत्र दिष्टाचरणं 
द्रोदस्तेन मित्रस्य दिष्टम चरतोत्यधः। शिष्याय 
ईष्यति इत्यत्र अनिष्टानुपेच्णमी्षा तथा च 
शिष्यानिष्टं नोपेत्तत इत्यथः । पुचायास्रयति 
इत्यत्रासूया गुणं षस्तेन युच्तस्य गुणं दष्ट 
व्याकारस्तत्र बोधः। मितं दुद्यति शिष्य 

मीष्यति पुच्मसूयतोत्यपि प्रयोगात् दादि 
कम्यमणः संप्रदानत्व' वेकल्पिकमित्यन्रोयते। 
कोपपूव्वकस्य द्रोडादेदहादिधातुवाच्यत्वे तत्- 
कमणः संप्रदानत्वं -द्रोदादिमाव्रस्य तथात्वे 
तु कश्यतवमेवेति पुनः कौमाराः। सोपसर्गयोस्तु 
क्,धट्ुहोः कर्मणः क्मातेवनतु संप्रदानता 
शरतणएव शिष्वस्याभिक्रोडा भित्रस्याभिद्रोद 
त्यादौ कद्वो कर्मणि षष्टं व प्रमाणम्” 
इति शब्ट्शक्तिप्रकाशिका॥ 

सम्प्रदायः, पु, (सं+प्र+दा~+घञ्। “रातो 
युक. चिणक्लतोः।” ७ । ३। २२ इति युक।) 
गुरूपरम्परागतसदुपदेशः। शिपरम्परा- 
वतीर्णोपदेशः। इति भरतः ॥ तत् परय्यायः। 
आन्यः २। इत्यमरः ।२।२।७1 (यया, माघे । 

१९ । ७€ । 
'"सम्प्दायव्रिगमादुपैयुषो- 
रेष नाशम विनाशिविग्रहः। 

स्मन्तुमप्रतिहतम्म,तिः अलो 
हत्त इत्यभवददिगोत्रजः॥*) 

गुरुपरम्यरागतसदुपदिष्टव्यक्तिसम्ूहः । यथा, 
“सम्प्रदायानुरोधैन पौव्वापर्यनुसारतः। 
ओओभागवतभावार्धदौपिकेयं प्रतन्यते ॥ 

इति ओोधरस्वामो ॥ 
तद्धेदा यथा, खौ पद्मपुराशे । 
“ओौमन्नारायणो ब्रह्मा नारदो व्या एव च। 
शोलमध्वः पद्मनाभो दृषरिमधवस्तथा ॥ 
भक्तोभो जयतोयश्च न्नानसिन्धमहानिधिः। 
विद्यानिध्िश्च राजेन्द्रो जयधन्रमुनिस्तथा 
रषोत्तमो ब्रह्मण्यो व्याखतीयमुनिस्तया । 

२८ 
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ओमज्नच्छोपतिः गोम) खाधवेन्द्रपुरिस्तथा ॥ 
संप्रदायविषहोना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः। 
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। 
खौमाध्विङ्द्रसनका वैष्णवाः दिति पावनाः ॥ 
तन्त्ोक्तवष्णवसप्रदाया यधा, 

शौ शिव उवाच । 
"वेशवानः सामवेदादौ खोराधावन्नभो तथा । 

सम्ब 

| विष्णुतत्छन्नः प्रोक्तो भागवतः शिषे ॥” 
दूति शक्तिसङ्गमतन्ते १ खण्डे ८ पटलः ॥ 

सम्प्रधारणा, स्तो, (सम्) प्र+ ट + रिच् 
युच् । टाप् । ) उचितानुचितनिश्चयः! तत् 
पर्य्यायः । समथनम् २ । इत्यमरः ।२।८।२५ ॥ 

।सम्प्रपदे, क्तौ. (सं+प्र+पद गतौ+कः।) 
| रमणम् । पथथटनम् । इति केचित् ॥ ( यवः, 

गोकुलेशो महेशानि ! तथा हन्दावनो भवेत् ॥ याज्नवस्केय । ३। ५१। 
पाञ्चरा्रः पञ्चमः स्वात् षष्ठः ओोवोरवष्णवः । 
रामानन्दो इविष्धाभो निम्बाकञच महेश्वरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दश भेदाः प्रकोत्तिताः। 
शिखो सुरौ जटौ चेव हिचिदण्टो क्रमेण च।॥ 
एकदण्डो महेशानि वौरशवस्तथैव च । 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ता दशधा वैष्णवा मताः ॥ 
एतेषां वासनं देवि ! खण यन्न शाश्मवि। 
वेदे सव्वं संव्याप्य यस्तिष्ठति स वैष्णवः 
वेखठानसादिदक्ताद्येभषितः स्मात्तवष्णवः। 
खो राधावल्लभ देवि शृणु यन्नन शाम्भवि ॥ 
वेष्णवाचारनिरतो विष्णुतन््रकपारगः 
भ्रनन्यचताः शान्तात्मा विष्णुचिन्तापरायणः ॥ 

गौ राधावनज्लभो देवि गोकुलेशं णु प्रिये । 
नानाभूषणसम्पन्रो नानासुगख्िभरूषितः ॥ 
गवां कुलं प्रोणयिता केलिक्ष्णखरूपष्टक. । 
शरोरमथे प्राणांञ्च तत्रिवेदनकारकम् ॥ 
अन्तःशक्तिपरो देवि वद्ष्णवरूप्टक. । 
गन्धर्वाचारनिरतो लताचेष्टनतत्परः ॥ 
संप्रदायो गोकुलेशः सव्वसिदिकरो भुवि। 
ठन्दावनाख्यं टवेशि खण यब्रन साप्रतम् ॥ 
विगताशः प्रसन्नात्मा विष्णुभक्तिपरायणः। 
कामिनोसङ्गचपलो वनक्रोड़ाविनोदष्टक ॥ 
सौगन्धभूरषितततुः स्त्रोध्यानेकपरयणः। 
विश्ुसारूप्यतच्वन्नः प्रोक्तो हन्दावनो शिवे ॥ 
पञ्चरात्र) महेशानि तवैव वोरवैषणवः। 
पृव्वमेव महेशानि कोत्तितः परमेश्वरि ॥ 
रा शक्तिरिति विख्याता म शिवः परिकौत्तितः 
तदानन्दो श।न्तचित्तो प्रसन्राता विचारष्टक॥ 
सन्त्र समरूपञ्च रामानन्द प्रकोर्सितः। 
हविष्याशं महशानि यथावदवधारय । 
पापसंहरणाशक्ता विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
यमादिनियमेयक्तो भक्ताचारपरायणशः। 
ख्लोपयोगफलाग्रादो परकाखपरायखः ॥ 
इविष्याशो मह शानि शिवशक्तिखरूप्टक । 
निम्बा्काख्यं संप्रदायं शृणु यन्न न सांप्रतम् ॥ 
नित्याच्च नक्रमासक्तः खतन्तेकपरायणः। 
नाश्पूजादिनिरतो नान्यभक्तः प्रसन्रधोः ॥ 
अ्राखपक्तान्वितः खच्छः स्वच्छन्दा चारतत्परः। 
खतन्वः स्मात्त विद्वेषो निम्बारक भगवान् इरि 
अथ भागवतं देवि कथ्यतेख्णु ८०८५८ ॥ 

विष्णुभक्तेकनिपुणो विजात।त्मा प्रस 
स्मात्तगर्व्वान्वितो देवि तदन्धाचाग्तत्परः ॥ 
भ्राखपच्चान्वितो देवि तथा खरूपवेशष्टक.। 
नैव षौ तस्य सङ्गात् पुगः स्ञानपरायसः । 

| “खप्याद् भूमो शुचौ रात्रौ दिवासप्रपटैनयेत 
¦ स्थानासनविहारेवा योगाभ्यासन वा तया ॥" 
सम्प्रयोगः, पुं, ( सं+प्र+युज्+ घञ् ।) निधु- 
वनम् । रतम् । भन्वितिः। सम्बन्धः । (यधा, 
रघुः । ५। ५४। 

“उष्णत्वमम्नपातपसंप्रयोगात् 
शैत्यं डहियत् सा प्रकततिजेलस्य ॥") 

कानमणम्। वशोकरणादिक्। इति मेदिनो 
करडेमचन्द्रौ ॥ अरथिते, चि । इत्यज्ञयः॥ 

सम्प्रयोगो.[न्]पु(संप्रयोगोऽस्यास्तोति । इनिः 
कलाकेलिः। कामुकः । संप्रयाजकः। इति 
मेदिनो ॥ 

भम््रसारणंद्ो, (सं +प्र+ ख + णिच् + च्यट्।) 
व्याकरणस्य संन्नाविशेषः। यथा। इग्यणः 
संप्रसारणम् । यणस्थाने प्रयुज्यमानो य इक. 
ससंप्रसारणसन्नः स्यात् । इति सिदान्तकी- 
मुदो ॥ 

सम्हारः, पु, ( सम्यजञप्रकारेण प्रङ्ोयतेऽतरेति 
सं+प्र+द्+घज्।) युम् । इत्यमरः २) 

८। १०५ ॥ (यथा, रघुः । अ। ५२। 

“व्यण्लौ गदाव्यायतसंप्रहारौ 
४५ 

भग्नायुधौ बाइविमह निहौ ॥") 
गमनम् । इति मेदिनो ॥ हननम् । इति 
धरणिः ॥ 

सम्प्राप्तः, वि, (सं+प्र+भ्राप् +क्तः।) सम्यक 
प्रकारेण प्राप्तः यथा । स्कन्दपुरारम् । 
“संप्राप्तं मकरादिव्ये पुं पुण्यप्रद सदा: 
कर्तव्यो नियमः कथिदून्रतरूपो नरोत्तमैः \" 

दति तिथ्यादितच्वम् ॥ 
सम्प्राचिः, स्तो, (सं+प्र+श्राप् + क्तिन्) 
| प्रापणम् । यवा, 

अात्नेपदसंप्रप्ो परस्म कुत्रचिदवेत् । 
इति संक्तिप्सारव्याकरणम् ॥ 

सम्यं घःपु, (सं~+प्र+ षप + घञ.) निवोमः, 
विधिः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

लःःपु,(सम्यक. फालो गमनं यस्य ।}रेषः । 
इति देमचन्दरः ॥ 
सम्पज्ञःःवि, (सं + फल + करः । "उत्फुलसंफ्- 
ज्ञयोरिति वक्तव्यम् ।” ८।२।५५। इत्यस्य 
वार्तिकोक्ञया निपातितः ।)विकसितः। प्रफुलः। 
इत्यमरः । २।४। ७ ॥ 

सम्ब, सर्पणे । इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा०-पर० 
सक°-सेट् ।) दन्त्यादिः । ्रोष्ठावगग्रषोपघः। 

सम्बति । सिसम्बयिष्रति। इति दुगादासः ॥ 



सम्बन्धः 

सम्ब.क,सम्बन्ध | इति कविकल्पद्रुम: ॥(चरा० 
पर०-सक०-सेर् । ) भरोष्ठयवगेशेषोपधः। क, 
सम्बयति धनं लोकः संबभ्रतौत्यथः। ताल- 
च्यादिरयमिति धातुप्रदोपः ! मूरदन्यादि- 
रित्यप्यके। इति दुर्गादासः । 

सम्ब, क्त, ( सम्बति सपतोति । सम्ब + अच् |) | 
जलम्! इति जटाधरः ॥ वारदइयकषेणम् | | 
इति सम्बाकतशब्ददर्शनात् ॥ 

सम्बदः, चि, ( सं+बन्ध + क्तः।) सम्बन्धयुक्तः। 
यथा सुमन्तुः । माठ पिढसम्बहा भासुप्माद 

विवाह्याः कन्धा भवन्ति । इत्यु दात त्त्वम् । 
( यथा च भागवते! २।९।१। 
अाकमायाङ्ते राजन् परस्यानुभवालनः। 

न घटेताथैसम्बन्धः खभ्रद्रष्टरिवाच्सा ॥”) 
बन्धनविश्िष्टः। (यथा, रामायणे ।५।५६।२७। 
“दन्तौष्ठपुटसंबद' वक्तं सापि तदकरोत् ॥*) 

सम्वन्धः, पु, ( सम्बध्यते इति। सं+बन्ध-+ 
चञ.।) सख्दिः। न्यायः । इत्यजयः ॥(सख्यम् 
इति मलिनाथः॥ यथा, रघ: ।२।५८। 

सम्बन्धमाभाषणपूव्वमाइ- 
हेनत्तः सनौ सङ्गतयोव्वनान्ते॥") 

मर्गः । यथा। एकपदार्थे अरपरपदाथंसं सगः 
संसगमर्य्यादया भासते स च प्रतियोग्यनुयोग्या- 
ध्वाराैयविषयविषयिभावादिः। इतिप्रथमव्य॒त् 
परत्तिवादौयगादाधरौ॥ सम्पर्कः । स च तिदिधः। 
विद्याजः१ योनिजः२ प्रौतिजः २। तदिवरणं 
यथा, 
“सम्बन्धो येषु येषां यः सर्वजातिषु सर्व्व तः । 
ले तवां ब्रवोमि वैदोकं ब्रह्मणा कथितं पुरा 
पिता तातस्तु जनको जन््दातरि वर्तते । 
अम्वा माता च जननो गभ॑धाच्रयां प्रस्रिति॥ 
प्रितसदः पिटपिता तत्पिता प्रपितामहः । 
अल ऊख ज्ञातयश्च सगोताः परिकौत्तिताः।॥ 
मातामहः पिता मातुः प्रमातामह एव च। 
मातामहस्य जनकस्तत्पिता इद्पूवंकः ॥ 
पितामहो पितुर््ाता ततश्व प्रपितामहो । 
मानामहो माटठमाता माढतुख्था च पूलिता॥ 
प्रभातामहोति विख्याता प्रमातामहकामिनौ 
ष्दप्रमातामङो ज्ञेया तत्पितुः कामिनौ तथा 
प्ठश्चाता पिव्यः स्या तुरभ्राता तु मातुलः 
भितुः खसा पितुर्भग्नौ मातुर्भग्नी च मासुरो॥ 
सनु तनयः पचो दायादश्चामजस्तथा । 
धघनभाक वौोयजशंवयुसि जन्धं च वर्तते ॥ 
जन्यायां दुहिता कन्धा चातजा परिकौत्ति ता 
पचपन्नो बधून्नया जामाता दुहितुः पतिः ॥ 
पतिः प्रियञ्च भक्त च खामो कान्तं च वन्तेते। 
पलोभ्राता श्यालकञ पङ्नोभग्नो च श्यालिका 
टेवर: सयामिनो राता ननन्दा खामिनः खसा 

ध्व शरः स्वासिनस्तातः खग सामिनः प्रस्; ॥ 
भःय्या जाया प्रिया कान्ता स्न च पन्रयाच्च 

वत्त ते। 

२८४ 
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। सगभ: सोदरो राता सगर्भा भगिनौ सखता। 
भग्नोपुच्चो भागिनेयो ाढठपुचख भ्राठजः ॥ 
श्यालम्तु भगिनो कान्तो भगिनोपतिरेव च । 
श्यालोपतिस्तु भ्राता च खशुरेकत्वहेतुना । 
श्वशुरस्तु पिताज्ञयो जन्मदातुः समो सुने॥ 
अत्रदाता भयत्राता पन्नौतातस्तरैव च । 
विद्यादाता जन्मदाता पञ्च तै पितरो कृशाम्॥ 
अन्रदातुञ्च या पल्लौ भगिनौ गुरुकामिनो। 
माता च तत्सपत्लौ च कन्या पुच्चप्रिया तथा॥ 
मातुर््ाता पितुर्ाता खशः पित्रोः स्सा 

सुता। 
पिढव्याणौ मातुलानौ मातरश्च चतुरश ॥ 
पौचचस्तु पुतच्चपुचे च प्रपौचस्ततसुतोऽपि च । 
ततपुत्चाद्याश्च ये वंशाः कुलजाताञ्च कौत्तिताः। 
कन्यापुच्च दौहित्रस्ततपुच्चाद्याञ्च बान्धवाः । 
भागिनेयसताद्या्च पुरुषा बान्धवाः स्मताः॥ 
भ्ाठपुच्चाञ्च पुचचाद्यास्ते पुनर््ञातयः स्मता: ॥ 
गुरुपुचस्तथा श्वाता पोष्य: परम बान्धवः । 
गुरुकन्या च भगिनो पोष्या माठसमा सुने ॥ 
पुच्तस्य च गुरभ्बाता पोष्यः सुच्िग्धवबान्धवः। 
पुत्चस्य श्वशुरभ्नाता बन्धर्वेवाहिकः स्म तः ॥ 
कन्याया श्वशुरे तत्सम्बन्धः परिकीर्तितः । 
गुरुश्च कन्धकायाञ्च पुरुषा बान्धवा ख्म.ताः॥ 
पुरुषा बान्धवा स्मता इत्यव्र भ्राता सुजिग्ध- 
बान्धवा इत्यपि कचित् पाठः। 
“गुरः श्वशरभ्वातृणां गुरतुल्थचच पूजितः 
बन्धुता येन साच्च तन्मित्रं परिकोत्तिंतम् ॥ 
मिचं सुखप्रदं ज्ञ यं दुःखदो रिपुरुच्यते। 
बान्धवो दुःखदो देवात् निःसम्बन्धो सुखप्रदः॥ 
सम्बन्धस्तिविधः पंसां विप्र न्द्र ! जगतीतले । 
विद्याजो योनिजश्च व प्रौ तिज प्रकोर्तितः ॥ 
मिवन्तु प्रोतिजं ज्यं स सम्बन्धः सुदुकललेभः 
मित्रमाता मिव्रभार्य्या माठतुख्ा न संशयः ॥ 
मिव्रभ्चाता मित्रपिता श्ाढपिढसमो दशाम् 
चतुथे नाम सम्बन्धमित्याइ कमलोड्धवः ॥ 
जारद्चोपरतिबेन्धुद्. टा संभोगकन्तरि । 
उपपन्नयां नवङ्गौ च प्रेयसो चित्तहारिणौ ॥ 
स्ामितुल्यश्च जारख्च नवङ्गो बटहिणोसमा। 
सम्बन्धो देशभेदे च सब्बदेशे विगतः ॥ 
अवेदिको निन्दितस्तु विश्वामित्रेण निर्ितः। 
दुत्याज्यस्तु मद्धि देशभेदे च सञ्चरेत् ॥ 
अकौत्तिजनकः पु सां योषिताच्च विशेषतः। 
तेजौोयसां न दोषाय विद्यमानो युगे युग ॥ 
इति ब्रह्मवेवते ब्रह्मखण्ड सम्बन्धजातिनिख्यो 
नाम १० अध्यायः ॥*॥ कूम पुराणे । 
“एकोदकानां मरणे सूतकं चेतदेव इडि। 
पत्चिणों योनिसम्बन्ध बान्धवेषु तथैव च ॥ 
योनिसम्बन्धं माढठसखस्लोयभागो नयेषु ॥ अपिच 

सम्बोधः 

| ̂“सिहारथै' सिदसम्बन्धं योतु" खरोत प्रवर्तत ! 
| ग्रन्थादौ तेन कन्त व्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः॥ 
सप्रयोजन इत्यत्र कचित् पुस्तके साभिधयेक 
इति पाठः । इति मुग्धवोधटोकायां दुर्गाद)सः॥ 

समस्बन्धः,चि, (सम्बन्धते इति । सं + बन्ध + चञ्। 
शक्तः । डितः । इत्यजयः ॥ 

सम्बन्धौ, [न्] चि, सम्बन्धोऽस्यास्तोति । इनिः)) 

| 

| ३। इति विकाण्डशेषः ॥ (यथा, मनु: ।८।६४। 
“नाधंसम्बन्धिनो नाप्तान सहायान वैरिखः। 

| न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः॥ 
। पु, माढपन्तौयः। शश्रादिः। जामाता। 
श्यालकादिः। यथा, मनुः। २।१३२॥। 

ज्ञातयः पिदपक्तः: पिदढव्यादयः) सम्बन्धिनो 
माढपक्ताः ्वशर!दयञ्च तेषां ज्येष्ठानां या 
स्ियः।* इति ज्ञुकभहः ॥ *॥ तथाच 
मनुः। ४। १७९ । 
“बालदद्ातुरेतै दी त्†तिसम्बन्धिवान्धवैः ॥* 
“ज्ञातयः पिढपकच्चाः) सम्बन्धिनो जामाढश्या- 
लकादयः।"” इति तट्रोकायां कुल्ञ कः ॥५॥ 

| वेवाहिकः। यथा, उत्तरचरितं । ४ अङ्क । 
स सम्बन्धो श्नाष्यः प्रियसुद्दसौ तच्च हदयं 

ख चानन्दः सात्तादपिच निखिलं जो वितपदम्॥ 
मित्रम् इति मल्लिनाथः ॥ यथा, रुः ।२।५८। 

तड तनाथानुग नाइसि त्व 
सम्बन्धिनो मे प्रणयं विदन्तुम् ॥*) 

सम्बाक्त, वि, (सम्बं छतम् । डाच् ।) वारइय- 
कष्टचेतम् । इत्यमरः । २।९। ९६ ॥ तालव्य. 
शादिच॥ 

सम्बाधः, पु, (सम्यक् बाधा यत्र ।) सङ्टः 
(यथा, माचः।८।२। 

संसज्ञेविं पुलतया मिथो नितम्बः 
सम्बाध हहदपि तद्रभूव वत ॥*) 

भगम् । इति मेदिनो ॥ भयम् । (यथा, महा- 
भारते। ४ । र८।७। 
“"व्यायामसहमत्वथ ठणराजसमं महत् 
सर्व्वायुधमहामावर' शतुसम्बाधकारकम् ॥”) 
नरकवत्म । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

सम्बाधनं, कलो, ( सम्यक् बाधनं यत्र) मद- 
नस्य हारम् शुलाग्रम् । इारपालः। इति 
मदिनो ॥ 

सम्बदः, पु, ( सं+बुध+क्तः। ) बुह्ावतारः। 
इति चिकार्डशेषः ॥ सम्यग्बोधाखये, चि ॥ 

सम्बदहिः, स्तो, (सं + दुध + क्तिन् ।) सम्बोधनम् 
यथा । ल्यथेसम्बदुगक्तार्थे प्रो । इति मूग्धवोध- 
व्याकरणम् ॥ 

सम्बोधः, पु, ( सं + बधः + घञ् 1 ) बोधनम् |, 

| 

। 
| 

““श्रसम्बन्धिनो दिजान् दहित्वा वहित्वा सद्यः | (यथा, महाभार्ते। २।२१२ । ८५। 

शौचं सम्बन्धे तु तिराचम् । इति शदितत््वम् ॥ 
शब्द्व्याकर णयोव्युत्पा दयव्यत्पाद कभावः सम्बन्ध 

पतो मातास्तथा श्वरस्तत्पिता खशरः स्म तः ॥ गरन्यादौ तस्य वक्तव्यता यया, | 

“ज्नानं तत्तार्धसम्बोधः शमशित्तप्रशान्तता । 
दयासव्वं सुखेषित्वमाज्जवं समचित्तता ५“) 
च्तेपः। इति मेदिनो ॥ नाभ; । इत्मजयपालः॥ 

। सम्बन्धविशिष्टः। तत्पर्य्यायः । गुणवान्२ सयुक् 

“विप्रोष्य तूपसंग्राद्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः॥” 

न 



सम्भाव 

सम्बोधन, क्ली. (सं+बध+ ल्यट्) ) रन्यत्र 
ष्या सक्ञस्य कार्व्घान्तरे नियोजनाथमाभिमुख्यः 
विधानम्। यथा हे विष्णो । इति व्याकरणम्॥ 
हे हत्त हे लते हे फल इत्यादावचेतने तूप- 
चारः। इति दुर्गादासः ॥ तत्पर्य्यायः । भाम- 
न्त्रणम् २। इति हेमचन्द्रः ॥ सम्बद्धिः २। इति 
मुग्धबोध: ॥ ( यथा, साहित्यदपंणे ।६।५१३। 
“सम्बोधनोकिप्रत्य॒क्तौ कुर्यादा काशभाषितेः॥ 

सम्भल, स्रो, कुटटनो । इत्यमरः । २ । ६ ।१९॥ 
“हे परपुरुषेण सड परनारी योजयन््ां कुट्नो 
इति ख्यातायाम् । कुद्यति छिनत्ति स्तोपुरुष- 
वैमल्यं कुड्नो नन्दयादिः। शं कल्याणं भलते 
निरूपयति शम्भलो भल ङ निरूपणे पचा- 
दित्वादन् नदादित्वादोप शश्भलो तालव्यादिः 
सम्यक् भलते सम्भलो दन्त्यादिरित्यन्धे ।*इति 
भरतः ॥ 

सश्चवः, पु, (सं +भू+ अप् ।) हेतुः । उत्वत्तिः। 
( यथा, भा्य्यासक्षशत्याम् । ४५८ । 
"महतः प्रियेण निभ्थितमप्रियमपि सुभग! 

सह्यतां याति) 
सुतसम्भवेन सौवनविनाशनं न खलु खेदाय ॥*) 
मेलकः । राधेयस्य भ्राधारानतिरिक्तत्वम् । 
इति मेदिनो ॥ सङ्ग लः । ् रपायः । इत्यजयः ॥ 
वत्तमानकल्पोयारङ् दः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

मम्भव्यःः पु, (सं+भरू+यत्।) कपिखः। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ सम्भवनोधे, चि॥ 

मम्भारः, पु, (सं+भर+घञ्।) सम्भतिः। 
समूहः । इति मेदिनो ॥ सरव्वपूशंत्वम् । इति 
विकार्डगेषः ॥ (यज्ञादि कार्य्योपकरणद्रव्यम् । | 
यथा, देवोभागवते ! १। १९ । २३ । 
हत्वा तस्य सख पूणे करिष्यामि तवापि वै। 

तावत् कुरुष्व राजेन्द्र सम्भारन्तु शने: शने; ॥ 
तथा तत्रेव । २।९।४। 
““विवाहाथच्च सम्भारं रचयामासतुव्वं ने ॥” 
भंग्रहः। इति मलिनाथः ॥ यथा, कुमारे । 
२।२६। 

“पयायसेवाएुत्ख्ज्य पुष्यसश्चारतत्पराः। 
उद्यानपालसामान्यश़्तवस्तमुपासते ॥”) 

सम्भावनं, क्ल, (सम्भावयत्यनेनेति । सं+भू+ 
रिच् +च्यट् । ) श्रलङ्ारविगेषः। यथा, 
“सम्भावनं यदौदं स्यादित्यह्ोऽन्यस्य सिदये। 
यदि शेषो भवेदक्ता कथिताः स्यगणास्तव ॥ 

इति चन्द्रालोकः॥ 
सन्मावनं क्रियासु योग्यताध्यवसायः। इति 
मुग्धवोधव्याकररम् ॥ (सम्भावके, वि ! यथा, 
आगवते। ४।१७।२६। । | 

“पुमान् योषिद् क्तौव च्रालसन्भावनोऽधमः। 
भरतेषु निरनुक्रोशो दृपाणां तदधोऽवधः॥*) 

मन्भरावना,स्तौ ,(मं + भू + णिच् + युच् । टाप् ।) 
उत्कटकोटिकमंग्रयः। संपूव्वेकात् भरू क शि 
चिन्तवोरित्यस्मात्। 
प्रत्ययनिष्यत्रा ! यथा, “एवं कोख ओे भ्रौत्कव्य- 

ए, 72 

सभ्धिनने 

२८५. 

सम्भूय 

रूपं सन्भावनात्वमपि विषयताविशेषः इति 
ध्यं यम् ।*इति स्रतिपक्चचिन्तामणिदौचिति- 
गादाधरौ ॥ धूमदैनानन्तरं वद्या दिव्यवहा- 
रस्तु सश्भावनामावादितिकुमुमाच्नलिटौ कायां 
इरिदासः। पौराणिकास्तु सश्भवनामकं प्रमा- 
शान्तरं मन्यन्ते त्ममाणजन्या प्रमितिः 
सम्भावना इति वदन्ति । तन्मतन्तु न चतुष्टय 
मैतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् इति 
सृवेणोपन्यस्य शब्द एेतिद्यानथौन्तरभावादनु- 
मानेऽ्थौपत्ति-सम्भवाभावानामनर्थान्तरभावा- 
प्रतिषेध इति सूत्रेण भगवदक्तपादपादै 
निराकृतम् । निश्चित्य ति उत्कवटकोटिकसग्ा- 
वनोपलक्षणं इति तिथ्यादितच्वं स्मात्तभट्य 
चाथलिखनन्तु सम्भावनाशब्दस्य संशयमाव- 
परतया सङ्गमनोयम्। इति नानाग्रन्यभ्यः 
संग्टहोतम् ॥ 

सश्भावितः, वि, (सं +भू + णिच् + क्तः ।)सम्बा- 
वनाविशिष्टः। सम्भवनयोग्यः 
यथा, भगवद्गोतायाम् । २ । ३४। 

बहमतः । | 

॥ 

सम्भूय 

| सव्व" वयमिदं क्न मिलिताः कुर्म इत्येवंरूपा 
सम्यतिपक्तिः ममवायम्तेन यै बणिडःनट नत्तक 
प्रश्टलयो लाभ्रलिपसवो भत्वा प्रातिस्विकं कश्य 
कुव्वं त तेषां लाभालाभावपचयौ यथाद्रव्य धन 
यावन पश्यग्रहणाद्यथे दत्त तटनस।रेशाव- 
भेयी । यदा । प्रधानगुणभावपय्ालोचनयास्य 
भागदयमस्यको भाग इत्येवंरूपयः संविदा सम- 
येन यथा संप्रतिपत्तौ तथा वेदितव्या! किद्ध। 
“प्रतिषिदमनादिष्ट प्रमादात् यच्च नाशितम्। 
स तदृद्यादिश्चवाच्च र्तिताद्दशमांशभाक् ॥' 
तेषां सशय प्रचरतां मध्यं पण्यमिदम्त्य न 

व्यवडत्त व्यमिति प्रतिषिहमाचरता यत्रार्तिं 
शअनन।दिषटमननुन्नातं दा कुव्वाणिन तथा प्रमा- 
दात् प्रक्नाहोनतया वा येन यन्रागितं स तत्- 
पण्यं बगिग्भ्यो दद्यात् । यः पुनस्तव मध्यं 
चौरराज्ञादिजनिलात् व्यसनात् पण्य पालयति 
स तस्माद्रक्षितात् पश्यात् दगममंश्ं लभत । 
“शर प्रक्तेपणाहि' शं भागं शुल्का नृपो हरेत् । 
व्यासिदं राजयोग्यञ्च विक्रोतं राजगामि तत् ॥ 

अकोत्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्य- ¦ इइ यतः; पण्यस्येय लयं इत्यघस्तस्य प्रन्ेपणात् 
याम् । 

सम्भावितस्य चाकौोत्तिश्धररणादतिरिच्यते॥“ 
““सभ्भा वितस्य बहमतस्य ।” इति तद्ौकायां 
खोधरस्ामो ॥ 

सम्भाषण, क्तौ,(सं + भाष + च्थ॒ट् । ) कथनम् । 
श्रालापनम् । यथा, 
“क्ते सम्भाषणादेव चतायां स्पशनेन तु। 
दारे त्वर्धंमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥* 

| 

| 
। 

इत्युदातत्वम् ॥ । 
सम्बाषा, स्वो, (सं+भाष~+शअ्ङ्। टाप्) 

सम्भाषणम् ॥ 
( सं+भिद् +क्तः।) सम्यगमेद- 

विशिष्टः। यथा,- 
सभ्भित्रकांस्यवन्वोषो निरेति वदनादयम् । 
कास इत्यच्यते लोके तालव्यान्तो न कौत्तितः॥ 

इति प्राचोनकारिका॥ 
सम्धुः, चि, (सं +भ + ̂ विप्रसंभ्यो इसज्ञायाम् 
३।२।१८० । ईइतिडः। ) सन्चवति यः। 
इति मुग्धबोधव्याकंरणम् ॥ 

सम्भतः, वि, (सं~+भु+क्तः।) उत्यन्नः। यथा 
माकण्डेयपुराणे । ८४ ।३४॥। 

देवी टेवशरौरेभ्यो ज गचयदहिते षिणो ॥ 

। शल्कग्रह शस्धानादापसरति 

राजनिरूपणादतोरसौ सल्याहिणतिनससगं 
श्र्कार्थः ग्टह्ोयात् । यत् पुनव्यासिदसध्यघ् न 
विक्र यमितिराज्ञा प्रतिपिहम् । यञ्च राजयोग्यं 
माणिक्याद्यप्रतिपिदमपितद्राज्न यनिवेद्य नाभ- 
लोभेन विक्रौतच्च द्राजगामिमून्यद्ननिरपेच्तं 
तत् सव्व पर्य राज्ापहरेदित्यथंः । 
“मिष्या वदन् परोमां शुन्कस्थानादपामरत्। 
दाप्यस्तवेष्टगुणं पञ्च सव्याजक्रयविक्रय) 4" 
य: पुनवणिक्शल्कवच्चनायःपरौमाणं निद्धते 

यञ्चास्टदमस्य 

वेत्येवं बिदादास्यदौभूलंपर्यंक्रौ णाति विक्रौगोने 
वाते सर्ववे पण्याषटगुणं दर्डनोयाः। भ्रपिच। 
“तरिकः स्थनजं शल्कं गह्णन् दाप्यः पर्णणन्दय। 
ब्राह्मण प्रातिकेष्यानामरलदेदानिमन््रे ॥* 
शुल्कं हि दि विधं खनलजं जलजच्च ¦ तच स्थन 
जमर्घप्रत्तेपशादिगं भागं गल्क' कृपो इर 
दित्यक्तम् । जलजन्तु मानवेःभिदितम् ; 

पणं यानं तरे दप्य पुरुषो;इ पणन्लरे ¦ 

पादं पश्च योषिच्च पाटाड' रिक्तकः पुमान् ॥ 
भार्डपूर्णानि यानानि ताय्यं दाप्यानि सारतः 

रिक्तभार्डानि यत्किञ्चित् पुमांमच्चापरि च्छदः" 
“इत्य तत् कथितं भूप सम्भता सा यथा पुरा शल्कदयेऽप्ययमपरो विशेषः| 

| 

सम्भतविज्यः. पं, (सम्भतो विजयो यस्य ।)ुत- । 
केवलिसंन्नकवौदइविद्ाषः इति हेमचन्द्रः ॥ 

सम्मयसमुयखाने, क्तौ,(सश्भय मिलित्वा समुल्धानं 

“नन् भिन्नकाषापणमस्ति शल्कः 
न शिल्दत्तौ न शिशौ ने दूति । 
न सैच्यलव्ध न हतावशषे 
न तिये प्रव्रजिते न यज्ञ ॥" इति। 

कश्यकरणः यत्र!) मिलितैकमत्या बणिजां तोओतेऽननेति तरो नावादिस्तज्नन्यशुल्कऽधि- 

कम्ममकरणम् । तत्त विवादपद विररेषः। यथा, कतस्तरिकः स यदा स्थनलोद्ववं शुल्कं ग्टह्वाति 
सश्च यससुल्यानं नाम विवादपदमिदानोमभि- | तदा दशपणान् दर्डनोयः। वेभो वेश्म प्रति- 

दधाति। वैश इतिखवेश्माभिमुखं स्लरवेश्मपाग्बस्थं चोच्यते 
“समवायेन बणिजां लाभार्थं कम कुव्वं ताम्। | तत्र भवाः प्रतिवैश्याः । ब्राह्मणाच ते प्राति- 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वासंविद्ा क्तौ” | वेश्वाञ् ब्राह्मणप्रातिवेश्यास्तं षां खुतहत्तसम्प- 



सम्भोगः 

चरानां शाहादिषु विभवे सत्यनिमन्त्ेणि एतदेव 
दशपणाकमकं दण्डनं वेदितव्यम् ॥*॥ देशा- 
न्लरख्तबखिग्िकथप्रत्यादइ। 
^टृशान्तरगते प्रते द्रव्य दायादबाश्चवाः। 
च्रातयो वा इरेयम्तदाःगतास्लेबिना दरपः॥ 
यदः सश्रयकारिणां मध्यं यः किदं शान्तरं 

गलो खतस्तदा तदोयमंशं दायादः पुच्चाद्यपत्य- 
वग: बान्धवाः मादटपत्तौयाः मातुलादया 
न्नानयोऽपत्यवगच्छतिरिक्नाः सपिष्डावाभ्ा- 

। ““द शनस्पशनादौनि निषेबेते विलासिनौ । 

५ 
स्द् ई 

सम्मानः 

सुरतम्। (यथा, महाभारते । ४।१३।२८। | 
रत्यन्मादसमारग्ाः साक्तात्कारकरा मम) 

भावमप्रदानसम्भोगात् मामुहत्त त्वमहसि ॥*) 
जिनशासनम् । इति मेदिनो ॥ हषः । इति शब्द् 
र्रावलो ॥ कैलिनागरः। इति जटाधरः ॥ | 
खङ्गारमेदः। इति विकाण्डगेषः ॥ तस्य लक्षणं | 
यथा, सादित्यदपशे ३ परिच्छदे । 

1 

यव्रानुरक्तावन्योन्यः सम्भोगः सम्दाद्ृतः 

सम्प्ानितः, वि, (सश्प्रानोऽस्य जातः । सम्मान + 

सम्मुवौ 
1) क~ 

जन्मरत्तयुक्तां यदि जन्ममासे 

यस्य भरव जन्मतियिभवेच । 
भवन्ति तदत्सरमेव याव- 

त्ररुज्यसम्प्रानसुखानि तस्य ॥” 

इतच् ।) समाटतः । गौरवितः । यथा, माक- 
श्डेयपुराशे । ८२ । ९० । 
अन्यंरपि सुरेर्दवो भूषणेरायुषैस्तथा । 

सम्प्रानिता ननादोेः साट्ृहासं मुहमडः ॥ 
गलाः सम्भूयव्यवद्धारिणो यै देशान्तरादाग- सश्नोगो,[न्] पु, (सम्भोगोऽस्यास्तोति । इनिः) सम्राज्लकः, णं, (सन््रा्जयतोति । सं + अज्ञ + 
तामस्तेवा ररह्वौयुस्तं विना दायाद्यभावे राजा 
ग्टद्धोयात् ! वाशब्देन च दायादौनां वेकल्यिकं 

कैलिनागरः। इति भूरिप्रयोगः ॥ सम्भोग- 
विशिष्ट, वि ॥ 

गवल् ¦ ) सम्प्रार्जनो। इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
सम्यङ्माजनकत्त रि, वि ॥ 

श्रधिकारं दशयति । पौ्व्वापथनियमस्तु पत्रो सम्भमः, पं, (सं +- भ्म + चञ् ।) भथादिजनित- सम्पा नं, क्तौ, (सं + खज + ल्यट् ।) संशोधनम्। 
इतर इत्यादि प्रतिपादित वाचापि 
विन्नयः। शिष्यमन्रह्मचारिव्राह्मणशनिषेधवबणिक् 
प्राभिञ्च वचनप्रधोजनम्। बकिजामपि मध्यं | 
यः पिरुडदानषदानादिसमघेः स चटह्धोयात् । । 
सामष्याविगेषे पुनः सव्वं बणिजः संख्ष्टिनो 
विभज्य गटह्लोयुस्तषामभावे दशवष दायाया- 
गमनं प्रतौच्यानागतषु खयमेव राजा ग्द्लो 
यात् तदिदं नारदन स्पष्टमुक्तम् । 
एकमस्य चत् स्यात् मरणं दायादोऽस्यतदाघ्र यात् 
परन्छो वासति दायादे शक्तञचत् सवणवते॥ 
नद्भावेत्ु गुप तत् कारयेदशवत्मर। त् । । 
शरस्वःमिकमद्ायादं दशवषखितं ततः ॥ 

त्वरा । (यथा, रषुः। ११।२५॥ 

“वोच्य वैदिमथ रक्तबिन्दुभि- | 
बन्धुजोवष्टयभिः प्रदूषिताम् । 
संभ्बमोऽभवदपोद्कम्प्रणां 
ऋत्विजां श्च, तवि कङ्कतस चाम् 1") 

तत्पर्य्यायः । संवेगः २ । इत्यमरः । १।७।३४ । 
श्रावेगः ३ । दति तटौका॥ प्रवेगः ४ त्वरा ५ 
त्वरिः ६ । इति वाचस्मतिः ॥ भयम् । (यथा 
रामायणे । ४।२।१४॥। 

। “सम्भमस्तयज्यतामेष सव्ववालिक्तते महान् ॥”) 
आदरः । इति मेदिनो ॥ महाश्चमः । सत्रम् । 
इत्यजयपालः ॥ 

राजा तदात्मसात् कुर्यात् एवं धर्मो न डोयते॥" सम्तिः, स्त्रो, (सं + मन + क्तिन् ।) भिलाषः, 
किञ्च) 

“ज्ञद्धं त्यजेयुनिलाभमशक्तोऽन्धे न कारयेत् ।” 
जिद्धो वद्धकः तं निीभं निमेतलाभं लाभमाः 
च्छिदाव्वजेवुः उद्धिष्कय्यः) यञ्च सम्भयक्तारिणां 
मध्व भार्डप्रत्यवैन्नखादिकं कत्तमसमर्थोऽसाव- 

। अनुज्ञा । इति मेदिनो ॥ (यथा, किरात । 
१०।२६। 

कथमिव तव सश््तिभविवौ 
समदखतुभिसनिनावधोौरितस्य ॥*) 

श्रात्मज्ञानम् । इत्यजयपालः ॥ 

न्न् स कम्प्र भार्डभारवाइनं तदायव्ययपरो-+सम्प्रदः, पं, (सम् + मद् + “प्रमदसंमदौ ₹र्धे । 
ंर!दिकं कारयेत् 1 इति भित्रा ॥ 

सन्भतः, ति, (सं~+च्े+ क्त ।)सम्यकपुष्टः। सम्यग् 
भ्त: । सम्यकप्रकारेण छतः । 

सम्भ: स्तौ, (सं ++ क्तिन् ।) सम्यक्पोषणम्। 
सम्यराभररम् ) मम्यगघारणम्। ( सम्भारः। 

युचः. क्चःमरित्सामरे। १०२। १७९१ । 

अन्यं यगणक. सूनोनग्नादहे निचित कृपः, 
चननारःमरदनोऽत्र तद्दिवादहाय सन्भृतिम् ॥") ` पतिरासोत् ॥” तइति, ति । इत्य मरः ।१।४।२४॥ 

३।३।६८1। इति अप् \ ) इषः। ( यथा, 
सादित्यदपणे । २३। १६) 

'मदसन््रदपोडाययं कंखव्व' गद्गदं विदुः ॥”) 
मद्य विशेषः । यधा, विष्णुपुराणे ।४।२।१९। 
बहन चञ्च सौभरिनाम महषिंरन्तज्ज से इाद- 

शाब्द कालमुवास । तत्र चान्त्नले मच्छ 
सश्मदो नामातिबड्प्रजोऽतिप्रमाणो मोनाधि- 

सम्पद, पु. सं~+ भिद् + चज.) सिन्धनद्योः सम्प्रहः, प. (लंखद्यतःऽत्रति। सं+ख्द् + घञ्)) 
मरम ¦ र्त्टमरः। २।\१०।२५॥ (यथा, 

र् २६६ । 

«परस्तं योऽ{भिवदेत् तोधःऽरणय वनेऽपि वा। 

नटन वापि नन्मदट स सम्रहणमान्र्,यात् ॥*) 

नम्! { वथा, सख्युते।२।५) 

कष्य गलिकत्तयो; ज्ञनं सम्बदः तच्तसपणम्॥ 

मेलनम् ¦ इति मदिनी) ॥ 

सख्मार,पु, (मं + भुज् ~ घञ!) भोगः । (यथाः 
सत् \८।२००) 

“सम्रोगो दृश्यते यन न दश्येलागमः क्रचित् । 
अगम कारस् तत्रन सम्भोग इति खितिः॥" 

¦ गुदम् । इति केचित् ॥ (यधा, मडइभारत। 
| ५।१६८।१०। 

“ज्ञवे प्रहार संमदं सव्व एवातिमानुषाः 

सम्प्रा्जनो, स्तो, (संखज्यतेऽनयेति । सं + खज + 

यथा, रब्रमालायाम् । 
““सम्प्राजनच्च संशुहिः संणोधनविशोधने ॥ 

ल्यट्। डिप्) धल्यादिमाजनसाधनो। 
कोस्ता इति भटा इतिच भाषा तत् 
पर्य्यायः। शोधनो २ । इत्यमरः । २।२। | 
ऊनो २ समूहनो ४। इति शब्दरन्नावलो ॥ 
वकरो ५ वहंमो ६ । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सण्रितः, चि, (सं+मा+क्तः)) समानपरि- 
माणः। सदृशः । इति जटाधरः ॥ 

सम्पिखः, वि, (सम्यक प्रकारेण मिखयतौति । 
मि मिश्रणे +अच् |) संयुक्तः। मिचितः। 
यथा, तिध्रादितत्वं । 
“सम्धरिश्रा या चतुद श्यः अमावस्या भषेत् 

कचित्) 

खर्व्वितां तां विदुः केचिद्पिष्वमिति चापरे ५ 
सममखः, वि, (सम्यक् समुखं यस्य ।) अभिमुखा- 
गतः। तत्पर्य्यायः । भग्नण्ृष्ठः२ । इति विकाण्ड- 
| शेषः ॥ (यथा, कथासरिक्छागर ।२७। १३८ । 

तस्यां विक्रमसिंहाख्यो बभूवान्वर्थयाख्यया । 
राजा वेरिषमा यख्य नवासन् सम्युखाः 

कचित् ॥ 
अभिमुखे. क्तौ । सुमुख इति भाषा ॥ यथा, ' 
कथासरित्सागरे । ४1 ७०। 
"नाशकत् सम्मुखे खातं कटो छ विनयक्रमः। 
तथा च साहत्यदपणि । २! १५४ । 
“दृशा दशयति ब्रोडां सश्युखं नव पश्यति ॥* 
सष्वं सुखमिति निपातनात् अन्तलोपे सम्पुख- 
मिति सिम् 1 इति शब्दां चिन्तामणिः ॥ 
समस्तमुखे च क्तौ । इति काशिका । ५।२।६॥) | 

सम्मखो, [न्] पं, (खम्मुखमस्यास्तोति । इनिः) ` 
स्ञ्जिता महोपाला दिग्ज्ञयेभरतवभ ॥*५॥ दपंणम् । इति केचित् ॥ 

परस्मरविमह : ¦ यथा, रषुः\ १५} १०१) 
““यद्ोप्रतरकल्पोऽभरत् संमहस्तत्र मल्नताम् । 
श्रतस्तदाख्यया तोच पावनं मुवि पण्य ॥*) 

।सश्प्रादः, पं, (सं + मद् + घञ् ।) सम्यकप्रकारण 

। मत्तता ॥ 
म्प्रानः, पु, (सम् + मन ~-घज ।) समादरः । 
' यथा, लिष्यादितच्वं । 

सम्पुखेानः, व्रि (सव्वस्य मुखस्य  दश्नः। 

। सम्मुख + “वथासुखसम्मुखस्य द शंनः खः । 
५।२।६। इति खः।) श्रभिमुखः, इति 
हेमचन्द्रः ।३।७३। (यथा, रुः । १५1 १७। 
| “श्रपशूलं तम्रासाद्य लवणं लच्छयणानुजः । 
रुरोध सम्मुखोनो हि जयो रन्धप्रहारि _ 

| णाम् ५"). 

4 च ९.८. । 



सम्राट् 

सन्पटः, वि, (सं+सुदह-+ क्रः) सम्यङ्मोह- 
युक्तः । मुग्धः । यथा. शितं । 
मानुष्ये कदनोस्तम्मे निःसारे सारमागणम्। 

यः करोतिससश्् दो जलवुद दसत्रिमे॥" . 
सम्प्र च्छजः.पु ,(सम्बकप्रकारेण मू च्छति व्थाघ्रो- 
तोति । मूच्छ व्यासो +अच् तथाविधःस 
जायते इति जन+डः।) ठशादिः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ 

सग्च्छनं, क्री, (सं + मूच्छ व्याप्तौ मोहे च~ 
ल्युट् ।) सव्व तो व्याधिः । तत्पर्व्यायः। भ्रभि- 
व्यासः २ । इत्यमरः ।३।२। ६ ॥ उच्छायः 

` मोहः इति मेदिनो ॥ 
सश्ुच्छनोद्धवः, पु, -( संमू च्छेनादुद्वतोति । 
उत् +भू +अच् । ) मच्छादिः। इति ईेम- ¦ 
चन्द्रः ॥ 

सम्र्टः, ति, (सं+खज-+ क्षः) संशोधितः। 
इत्यमरः । २।९।४६॥ इ मक्तिकाद्यपनय- सर 
नेन शोधिते व्यञ्जनादौ । इति भरतः ॥ 

सम्मोदः, पुः, (सं + मुद् + घज् ।) प्रीतिः । दषः! 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

सम्यक्, व्य, समुदयः । इति केचित् ॥ यथा, 
सम्यक् संसाधनं क कत्तेव्यमधिक्षारिणा। 

निष्कामेण सदा पाथ काम्यं कामान्वितेन च॥ 
इति प्रायञ्चित्ततत्छम् ॥ 

सम्यक्, [च्] .वि, (सं~+ अञ्च + ऋत्विगादिना 
क्किन्। “समः समि।*६।३।८३। इति 
सम्यादेशः ।) सत्यवचनम् । भर्थेन सइ सम 
ति सङ्गच्छते । इत्यमरभरतौ ॥ मनोज्ञः । 
सङ्गतः । इति मेदिनो ॥(यथा, ऋम्बेदे ।२।३।६। 

*तन्तु' ततं संवयन्तो समोचौ 
` यन्नस्य पेशः सुदुघे पयस्नतो ॥*) 

सम्राट्, [ज्] पु, (सम्यक् राजते इति । सं+ 
राज्ञ + क्रिप्। “मोराजिसमः क्षौ ८) 
२।२५। इति समो मकारस्य मादेशस्तेन 
नातुख्वारः। ) येन राजस्येन इष्टम् । यो 
मण्डलस्येश्वरः। भाञ्नया राज्ञः शास्तियः। 
इत्यमरः ॥ राजसूयञ्चक्रवर्तिसाध्यो याग- 
विशेषः । तैन येन इष्टं यागः । यो मण्ड 
लस्य इादशराजमण्डलस्य ईश्वरः । यद्च राज्ञो सरकः, पु, क्तौ, (सरतोति। + वन् ।) भोधु- | 
पान् श्राज्नया शास्ति त्यवद्यमापारेषु नियो- | 
जयति स सम्ब्राङ्च्ते। केचित्त समुच्चयेन | व्राध्वगपङ्क्तिः) इति मेदिनो ॥ मद्यपरिवेश 

्ोण्येतान्याइः । राजसूययाजो यः स सस््राट् 
चतुरब्धिसोमावच्छन्राया भूमेयं ईश्वर 
सोऽपि । यञ्च कियत्परिमाशाया भूमेः पतीः 
नान्नया शास्ति सोऽपि । इह परत्र च सम्यक् | किमद्य राव्रिपय्धाघषमस्ति नः सरकं न वा ॥") 
राजते इति किप् सम्राट् दन्ते म इत्यत्र 
सम्राड वज्जंनाव्रानुखारः । इति भरतः ॥(यथा 
रघुः । २।५। 

“शआरस्वादयद्धिः कवलेस्त णानां 
कण्डयनेदं शनिवार णे ख । 
अव्याइतेः खं रगतेः स तस्या 
सम्राट् समाराधनतत्परोऽभृत् ॥") 

३६८ 

रषट9 

सरघा 

पु (योनिभिः सह वत्तं मानः) इन्द्रः । 
इति केचित्॥ योन्या सड वत्तमाने समानोत्- 
पत्तिश्यानके च, चि ॥ (यथा ऋम्बेदटे ।३।१।६। 

“सना अत्र युवतयः सयोनो- 
र्कं गभे दधिरे शप्तवाणोः ॥ 

“समानमन्तरिन्नं योनिखानं यासां ताः ।* 
इति तद्धाष्ये सायणः ॥) ̀ 

सरं, क्तो, (खरतोति। ख +अच्) सरोवरः। 
इति शब्ट्रब्रावलो ॥ जलम् ॥ इति जटाधरः॥ 
रः, पु, (र गतौ + पचाद्यच् ।) दध्यग्रम्। 
तत्पर्य्यायः । 
“सरश्च दध्य त्तरगं दधिं स्तु कटुरम् 

इति रन्नमाला ॥ 
गतिः । इति मेदिनी ॥ बाणः । लवणः । इति 

। हेमचन्द्रः॥ निरे पु, स््रौ। इति भरतः 
| दिरूपकोषः ॥ 

, वि, (+अच् ) सारकः भेदकः 

यथा, राजवनज्ञभः। । 
“पिष्पलो मधुरा ठष्या कटका दोपनो सरा॥ 
गमनकत्तरि, वि ॥ 

सरः, [स्] ज्ञी, (सरतोति। ख + ^ सव्वं धातुभ्यो- 
$सुन् ।” उणा० ४।१८८। इति श्रन् ।) 

सरोवरः । इत्यमरः । १1 १० । २६ ॥ (यथा, 
महाभारते । ९1 १५६।२४१. 

“तथेव वनदुर्गेषु पुष्पितद्रुमसानुषु । 
सरःसु रम्णोयेषु पद्मो त्पलयुतेषु च ॥") 

भरस्य विवरणं तड़ागपद्माकरशब्दयोदरष्टव्यम् ॥ 
श्रस्य जलगुणाः । यथा, राजवल्लभः) 
“सारसं लघु ठष्णाच्र बल्यं खाद् कषायवत् ॥ 
नौरम् । यथा । सरो नोरे तडागे च । इति 
रुद्रः । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

सरःकाकः, पु, (सरसः काकः।) हसः! इति 
शब्दरन्नावलो ॥ 

सरःकाकौ, सनो, (सरसः काको ।) हंसौ । इति 
| शब्द्रब्रावलौ ॥ 
सरकं, को, (सरमेव । सार्थे कन् ।) सरोवरः । 
इति शब्द्रन्रावलो॥ आकाशम् इति 
सिदान्तकौमुद्यामुणादिहठत्तिः॥ 

पातम्। शोुपानम्। इच्ुशोधु। अच्छि 

नम् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ (वधा, कथा- 
सरित्सागरे ¦ ५४। १९८ । 
प्राप्तायां निशि पप्रच्छ निजं परिजनञ्च सः। 

सरकः, चि, (सृष्ट सरतोति) + “प्रख्लव 
समभिहारे वुन् ।* ३।१। २४९ । इति वन् ।) 

। गतिशोलः । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
सरघा, स्त्रो, (सर मधुविशेष इन्तोति । इन ~+ 
डः। निपातनात् साधुः । ) मधुमक्तिका। 
इत्यमरः; । २1 ५१२६ ॥ ( यथा, रषुः। ४। 

६२। 

सरटः 

“भल्लापवज्जितेस्तेषां शिरोभिः श्मश्युले म॑दहोम् ¦ 
तस्तार सरघाव्यासं ; सत्तौद्रपटलेरिव ॥*) 

सरङ्गः,पु (सरतोति । ख + अङ्गच्। ) चतुष्यात् । 
पक्तौ । इति संत्तिप्सारोणा दि हन्तिः ॥ 

सरजं, क्रो, (सरात् जायते इति । जन +डः !) 
नवनोतम् । ईयङ्गवोनम् । इति हारावलो ॥ 
(मलिनम् । यथा, भागवते । २।२३।२३२। 

सा तद्वत्तः समाटाय. वचः कुवलयेत्त णा । 
सरजं विश्वतो वासो वेणोभूतान् स्रमूहंजान् ॥ 

सरजाः, [स्] स्तो, ( रजसा सड वत्तमाना ! ) 
ऋतुमती स्रो । तत्पर्व्यायः। मलिष्ठा २ 
इति तिकार्डशेषः ॥ ( पड्जे, करौ । इलि 
काशिका। ५।४1अ७॥) 

सरट्, पु, सरतोति। ख गतौ + ^स्तेरटिः\" 
उणा० १।२३३। इतिश्रटिः।) वायुः) 
मेघः । इत्यणाकिकोषः ॥ मधुमत्तिका । इति 
सिडान्तकौमुद्ामुणादिहत्तिः ॥ कछकलासः। 
इत्यमरटोका ॥ 

सरटःपु,(सरतोति । खगतौ + शकादित्वादयन्। 
ककलासः । इत्यमरः ।२। ५। १२ ॥ गिरमगिर् 
इति काकलास इति च भाषा ॥ तत्पतनादि- 
फलं यथा,-- 
“वन्ञयाः प्रपाते च फलं सरटस्य प्ररो हे । 
शोचे राजश्ियोऽवासिभाल्ते चेश्ठव्यमेव च ॥ 
कणयोभषणावािनेतरयोबन्धुदशनम् । 
नासिकयाच्च सौगन्ध्य वक्तं मिष्टान्रभोजनम्॥ 
कण्ठं चव थियोऽवािभजयोविभवो भवेत् । 

धनलाभो बाइमूले करयोधनठदयः ॥ 
स्तनम्रूले च सौभाग्य हृदि सौख्यविहनम् 
षृष्ठं नित्यं महोलाभः पार््बयोबन्धुद शेनम् ॥ 
करिये वस््लाभो गद्ये खत्यसमागमः । 
जङ्ग चार्धच्तयौ नित्यं गुदे रोगभयं भवेत् ॥ 
ऊर्व्वीशच वाहनावासिर्जानुजङ्क ऽथं सं चयः 1 
वामदक्तिण्योः पादोश्ं मणं नियतं भवेत् ॥ 
व्ञया प्ररोहणे चैव पतने सरटस्य च , 
ग्यत्यासाच्च फल चेव तददेवं प्रजायते ॥ 

। बल्ला प्ररोदणं रात्रौ सरस्य प्रपातनम्। 
| निधनार्थाय भवति व्याधिपोडाविप्ययो ॥ 
पतनानन्तरं चवारोहणं यदि जायतं। 

पतने फलसुत्कष्टं रोहशेऽन्यत् फल भवेत् ॥ 
अआरोहणच्चाडइवक्त श्रधावक्त च पातनम् । 
भवेदिष्टफल तस्य तत्फल जायते भ्रुवम् ॥ 
खृष्टमाव्रेण यः सद्यः सचेलं जलम विशेत् । 
पञ्चगव्यप्रागनच्च कुर्य्याद कावलोकनम् ॥ 
वज्ञोरूपं सुवणस्य रज्ञवस्तरं ण वेष्टयेत् । 
पूजयेत् गन्ध पुष्यास्तदग्र पूर्ण कु्चके ॥ 
प्रञ्चगव्यं पञ्चरन पद्ाखतं रूपरज्ञवम् । 
पञ्चहच्कषायद्च निःचिप्यावायत्ततः ॥ 
पूजयेद् गन्धपुष्यादर्लोकपालांस्तया क्रमात्। 
खत्युच्नयेन मन्त ण समिद्धः खादिरे शमः ॥ 
तिलं्व्याह्ृतिभिर्होममष्टोत्तरसदस्तकम् ॥” 
बल्लो टहगोधिका । खत्युज्ञय मन्तस्त्ारब कमन्तः 



सरमा 

इति विद्याकरः इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ (वातः) 

इत्यशादिरौ काया सुच्वलद त्तः । ४ । १०५ ॥) 
सररिः, पु, सरतौति++भटिन् ।) .वाशुः। 

मेघः । इत्यणशादि कोषः ॥ 
सरटः, पु, (श +अटुः।) कछकलासः । इत्युणादि 
कोषः ॥ 

सरणं, क्र, (सरतीति । ख गतौ + “जुचङ्क्रम्य 

दन्दम्यरूग्टधोति ।*३।२। १५० । इति युच्!) 

लोहमलम्। इति हेमचन्द्रः ॥ (+ स्थुट् ।) 
गसनम् ॥ (यथा, महाभारते । १।२११।४। 
“"'अजातपन्ताखच सुता न शक्ताः सरणे मम ॥) 

सरशा.स््ो, (सरतीति + ख + युच्!) प्रसारण । 
इत्यमरः । २। ४ । १५२ ॥ गन्धभादालि इति 
भाषा ॥ विहता । `इति शब्दमाला ॥ तेडड़ 
दूति भाषा ॥ गमनकर््तरि, ति ॥ 

सरणिः, खनो, (सरन्त्यनयेति । ख गतौ + “अत्ति 

खृष्टधमोति ।» उणा० २।१०३। इति भनिः।) 
पङ्क्तिः । -पन्थाः । इति भेदिनौ ॥ ( यथा, 
राजतरद्धिश्याम् । २।४०१९। । 

“सरलां सरणिं त्यक्का जोवितस्एदया समम्। 
गुहा तेन ततः सान्द्रतमोभोमा व्यगाह्यत ॥*) 
प्रसारणौ । इत्यमरटौ कायां भरतः ॥ 
सरण, श्न, (सरणि + वा ङेष् ।) पडक्तिः। 
यन्धाः । इति मेदिनो ॥ प्रसारणौ । इत्यमर. 
रौकायां भरतः । २।४।१५॥ 

रण्डः, पु, (सरतोति । ख + “अण्डन् छभ- 
चज” उणा० १।१२८। इति भण्डन् । ) 
धर्तः । सरटः । भूषणमेदः। इति मेदिनो ॥ 
कामुकः। पच्चौ । इति शब्दरल्नावलो ॥ 

खरण्य, चि, (सरण + ष्यञ् । गम्यम् । गन्तव्यम् 
सरणशब्दात् ष्णयप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

रण्ड :, पु,(स रतीति । छ गतौ + “खयुवचि 
भ्योऽन्यजागजक्त चः!” उणा० ३।८१। इति 
अन्यच् । मेघः। वायुः । जलम्। इति शब्द् 
रब्रावलो ॥ वसन्तः । अग्निः । इत्यणादिकोषः। 

सरत्, ज्ञ, (ख + ढ़ ।) सत्रम् । इति शब्द् 
माला ॥ (गन्तरि, बि, ॥) 

खरन्निः, पुः खौ, रतिः । इति केचित् ॥ 
सरदान्,[त्]पुगौतमसुनिः। गोतमसुनिषठत्तः। 
इति पुराणम् ॥ तालब्यश्ादिष् ॥ 

सरपविका, स्त्रो, (सरपत्रं जलख्पव्रमस्यस्या 
इति। ठन्। टापि भरत इत्वम् । ) पद्मम् । 
पद्मपत्रम् । इति शब्दर त्रावलौ ॥ 

सरमा, खनो, (रमया शोभया सह वत्तमाना ।) 
राक्सोमेदः। साच विभौषणपन्नौ। (श्यं 
लङ्गवाखसमये सौतायाः प्रणयिनो भासोत्। 
पतहनत्तान्तस्तु रामाये लङ काण्डं । ३३ । 
2४ । भध्याययोदर्टव्यः ॥) कुक रौ । देवश्नो। 
इति मेदिनो ॥ (यथा, महाभारते ।१।३।११। 
जनमेजय एवसुक्ो देवश्न्धया सरमया भशं 

खश्भरान्तो विषखशासोत् ।” ) कश्यपपन्नो- 
विशेषः । तदपत््ानि चमरादयः। यथा, 

र्ट 

सरल 

“गोलाङ्लखकोरख चेत्यापत्यं तथव च। 
अपत्यं सरमायाख्च गणो वे ्यरादयः॥ 

दूति वद्किपुराशे काश्यपो यनामाध्यायः ॥ 

उणा ३।२२ । इति अयुः। ) वायुः। इति 
विकाण्डशेषः ॥ 

सरयु ) श्लो, (सरतोति । गतौ + “स्ते 

खरयुः 
सर्तेरयः ।” इति केचित् ) नदौ विशेषः । 

इत्यणादि कोषः । रस्या जलगुणाः । 
“सरय॒सखलिलं खादु बलपुष्टिप्रदायकम् । 

इति राजनिघण्ड; ॥ 
तस्या उत्पत्तिर्यथा, 
*एवं विवाद विधिवत् सौवर्णे मानसाचले । 
अश्न्धतीं वशिष्ठस्तु मोदमाप तया सड ॥ 
तव्र यत् पतितं तोयं मानसाचलक्षन्दरे । 

सप्तधा भूत्वा मानसाचलकन्दरात् ॥ 
हेमाद्रः कन्दरे सानौ सरस्याञ्च एथक् एथक्। 
यत्तोयं सङ्गतं कुयधाद सा वड़वसन्निधौ । 
तेनाभूत् सरयुर्नाखरा नदो पुख्डतमा शभा ॥ 

इति कालिकापुराशे २२ भरध्यायः॥ 
सरलः, पु, (सरतोति । + “हषादिभ्यञित् ।* 
उणा० १।१०८।१इति कलच् । बाइलकात् गुणः। 
इत्यच््वलदत्तः ।) इच्च विशेषः ।(यथा, कुमारे। 
१।९। 

कपोलकण्डः करिभिर्विनेतं 
विहितानां सरलदुमाणाम् । 
यत्र खुतच्चौरतया प्रस्त 
सान्नि गन्धः सुरभोकरोति ॥*) 

तत्प्व्यायः । पौतदहुः २ पूतिकाष्ठम् ३ । इत्य- 
मरः ।२।४।६० ॥; धूपहच्चकः ४ । इति शब्द् 

॥ पौतदाङः५ भद्रदारः६ मनोज्जः७। 
इति रत्रमाला ॥ पौतः ८ जिग्धदाशसं्नः € । 
ज्िग्धः १० मरिचपत्रकः ११९ पौतहक्ः १२ 
सुरभिदारः १३। भस्य गुणाः। कटुल्वम्। 
तिक्षत्वम् । उष्यत्वम् । 
कण्डति त्र नाशितम् । कोषश्यदिदाढतवम्। 
इति राजनिर्घरटः ॥ अन्यच्च भावप्रकाशे । 
“सरलः परौतहच्चः स्यात् तथा सुरभिदारुकः। 
सरलो मधकस्तिक्षः कटुपाकरसो लघुः 
जिग्धोष्णः कणंकण्ठाचिरोगरक्षोकरः खम तः 
कफानिलसदयूककामलाचित्रणापडः ॥ 

। अग्निः । इति धरणिः ॥ 
५ ति, (ष + कलच्! बाइलकात् शुणः ।) 
उदारः। भवक्रः। इति मेदिनो ॥ (यथा, 
कथासरित्ागरे। ४। 
“भ्रादिश्यानाययामास गणकान् सरलाशयः॥*) 

सरलद्रवः, पु, (सरलस्य द्रवः।) सरल च्चरसः। 
टारपौन इति भाषा । तत्पायः । पायसः २ 
शख्ोवासः ३ ठकधृपः ४ श्रोवेष्टः ४। इत्यमरः। 
२।६।१२९ ॥ तेलपर्थी ६ ओपिष्टः 9 । इति 

सरख 

= ११ दध्याहयः १२ कौराद्वयः १३ 
अवक्रः१४ सोरयोः१५ वायसः १६दति शब्द् 
रन्नावलौ ॥ भरस्य गुणाः खोवेष्टशब्दे द्रष्टव्याः ॥ 

सरयुः, पु, (सरतोति। गतौ + “सत्तेरयुः ।” सरला, खो, (सरल + टाप् । ) विपुटा । इत्व 
मरः ।२।४।१ ० ८।नदोभेदः । इति भूरिप्रयोगः॥ 

पु,(खरलः पौतदुरङ्गमस्य ।) चोवेष्टः । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

रयुः।» उणा० ३।२२। इति अयुः 1 ज्ञौ, (खरं रागं व्ययतोति । व्ये + डः ।) 
५४ । शत्यमरटोका ॥ तालव्यशादिश्च ॥ 

क्ली, ( रसेन जलेन सड वत्तेमानम्। ) 
सरोवरः । इति शब्ट्रन्नावलो ॥ रसयुकते, चि 
यथा,- 
“कविता कोमलवनिता भ्रायाता शुखदायिका 
बलादानोयमाना सा शरसा विरसा भवेत् ॥ 

इत्यङ्गटः ॥ 
यृतं्गो, चि कर्टडक्तः । तेकंटासिज् इति 

भाषा ॥ यथा, शब्दचद्दरिकायाम् । 
““विकण्डः पत्रगुप्तञ्च पेषण: सरसम्प तम् ॥ 

सरसा, स्तो, ( रसेन सह वत्त माना । ) श्ेत- 
विहता । इत्यमरटोकायां रायमुकुटः ॥ 

जे,क्गी, (सरसि जायते इति । जन + डः। 
सप्तम्या अलुक् ।) पद्मम् । इतिराजनिधेष्टः ॥ 
( यथा, थाङ्ुन्तले १ अङ्क । 
““सरखिजमनुविद्ध रेवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमांथोलंच्छ लच्छी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वौ 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकछतोनाम् ॥* 
सरोवरजाते, वि, । यथा, सुशुते । १।४६। 
“अधस्ताद्गुरवोन्ञया मत्सयाः सरसिजा 

सख्मताः। 
सर सौ,ख्ी,(ख + असुन् । गौरादित्वात् ङष् ।) 
सरोवरः । इत्यमरः । १। १०। २८ ॥(यथा, 
रषुः। १। ४३। 
“र सोष्वरविन्दानां वौ चिविच्लोभथौतलम् । 
भामोदसुपजिघ्रन्तौ खनिश्वासानु कारिणम् ॥*) 

सरसौकः,पु, (खरस्यां कायति शब्दायते इति। 
के+कः।.) सारसपक्लौ। इति शब्द्रन्ना- 
वलौ ॥ 

सरसौरद) क्त, ( सरस्यां रोहतोति । र्द 

कः।) पद्मम् । इत्यमरः। १।१०।४०॥ 
( यथा, गोतगोविन्दे । ८ । २। 
तामनुखर सरसोरुहलोचन या तव इरति 

विषादम् ॥*) 
सरखती,स््ौ, (खरो नोरं तद्त् रसो वाख्यस्या 
इति सरस् + मतुप् । मध्य वः। तसौ मत्वथे 
इति भलान्र पद कायम् । ) नदौ । ( यधा, 
महाभारते । १।२१४।३। 
“ते तया तेश्च सा वोरैः पतिभिः खड पञ्चभिः.) 
बभूव परमप्रोता नागेरिव सरखतो ॥') 
बाणो । यथा, रुः । १५.1४६ । 
““इश्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरद्मतो ॥” 

जटाधरः॥ शौदेशः ट यासः < यवासः १५ स््नोरन्म् । गौः । नदौमेदः । मनुपन्नौ । इति 

 , 



सरस्व 

मेदिनो ॥ ज्योतिष्रती । ब्राद्मी । ईति राज- 
निर्घण्टः ॥ सोमलता । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
जुदशक्तिविशेषः । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ दुर्गा । 
यथा, देवौपुराणे ४५ अध्याये । 
“खराः खरणशोलत्वात् गेयाख्याः सप 

कोत्तिंताः। 
अतिप्रापणदाने वा सेन देवौ सरखतौ ॥* 
वागदैवता । तत्पर्य्यायः । ब्राह्म २ भारतौ श 
भाषा ४ गौः५ वाक् ६ बाणो ऽ इत्यमरः॥ 
रार सारदा< भिरा१० भगिरांदेवौ ११ 
गोदंवौ १२ ईश्वरो १३ वाचा १४ वचसा- 
मोशा १५ वागदेवौ १६ वंमाढका १७। 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ गीः १८ शरौ: १९ । इति 

. जटाधरः ॥ वाक्ये खरौ २० भन्त्यसन्ध्ये वरो२१ 
सायं सन्ध्यादेवता २२ इति कविकल्पसता॥# 
तस्या उत्पत्तयादि यथा, ब्रह्मवैवत्त' ब्रह्मखण्डे 
२३ । ५२६२) 

सौतिरुवाच । 
“भ्राविब्बं भूव कन्ये का धस्य वामपाण्वतः। 
मुक्तिमत्ति मतो सानलात् दितौया 
अ्ाविन्ब भूव तत्मञ्चाश्म्् खतः परमातसनः। 
एका देवौ शुक्तवर्णा वौणापुस्तकधारिणौ ॥ 
कोटिपूर्ेन्दुणोभाव्या शरत्पङ्जलोचना । 
वद्िशदांशकाधाना रत्नाभरणभूषिता ॥ 
सस्मिता सुदतौ वामा सुन्दरोणाच्च सुन्दरौ । 
शेष्ठा ्ुतौनां शास्त्राणां विदुषां जननौ धरा ॥ 
वागधिष्ठाढदेवौ सा कवीनामिष्टदेवता । 
शचसत्छस्रूपा च शान्तरूपा सरस्वतो ॥ 
गोविन्द पुरतः खित्वा जगौ प्रथमतः सुखम्। 
तच्रामगुणकौत्ति च्च वौ णया सा ननर्त च ॥ 
छतानि यानि कश्ाणि कल्पं कल्पे युगे युगे । 
तानि सर्व्वाणि हरिणा तुष्टाव संपुटाज्ञलिः ॥ 

सरस्वतुपरवाच । 
रासमण्डलमध्यखं रासोज्ञाससमुत्सुकम् । 
रत्रसिंहासनस्थञ्च रत्रभरूषणभूषितम् ॥ 
रासैश्वरं रासकरं वरं रासेश्बरोश्वरम् । 
रासाधिष्टाटदेवच्च वन्दं रासविनोदिनम्॥ 
रासायाखपरिखान्तं रासे राजविहारिणम्। 
रासोत्सुकानां गोपोनां कान्तं शान्तं मनो- 

1 रम् ॥ 
प्रणम्य तं यामोतुगक्ता प्रद्रषटवदना सतौ । 
उवास सा सकामा च रल्नसिंहासने वरे ॥ 
इति बाणोछतं स्तो प्रातस्लथाय यः पठेत् । 
बुदिमान् सोऽपि विद्यावान् लच्छौवान् पुच- 

वान् सदा ॥ 
अपिन्व तत्रेव गणेश षर्डे । ४० । ६१-&७ । 
“साच शक्तिः खृ्टिकाले पञ्चधा चेश्वरेच्छया 
राधा पद्मा च सावित्रो दुर्गा देवौ सरख्रतौ ॥ 
प्राणाषिष्टात्रौ या देवो छष्णस्य परमाठमनः। 
प्राणाधिकप्रियतमा सा राधा परिकौत्तिता। 
रेष्वयधाधिष्टाढदेवौ सव्वंमङ्गल कारिणो । 
परमानन्दरूपा च सा लच््मोः परिकौत्तिता ॥ 

॥ 73. 

२८९ 

सरस्व 

विद्याधिष्ठाव्रो या देवौ परमेशस्य दुर्लभा । 
वैदशास्योगमाता सा सावित्रौ प्रकोत्तिंता॥ 
बुच्चाधिष्ठात्रो या देवौ सर्वव शक्तिखरूपिणौ । 
सव्वंन्नानात्मिका सर्व्वा सा दुगा दुगेनाशिनो 
वागधिष्ठातौ या देवौ शास््रन्नानप्रदा सदा । 
कष्णकणटीडदवा याच साच देवौ सरखतो ॥ 
पञ्चधादौ खयं देवो मूलप्रक्ञतिरोष्वरौ । 
ततः खष्टिक्रभेणव बडइधा कलया च सा ॥*५॥ 
तस्याः पृजादियथा, 

नारायण उवाच । 
भादौ सरख्तोपूजा योक्लष्णं न विनिरभिता। 

यग््रसादान्म् निशरेष्ठ सुर्खखो भवति पण्डितः ॥ 
भाविभता यदा देवी वक्ततः छष्णयोषितः। 
इयेष क्ष्ण' कामेन कामुकौ कामरूपिणौ ॥ 
स च विन्नाय तद्भावं सव्वं नः सव्वं मातरम् । 
तामुवाच हितं सत्वं परिणामसुखावहम् ॥ 

ओोक्लष्ण उवाच । 
भज नारायणं साध्वौ मदं तं चतुभुजम् । 
युवानं सुन्दरं सव्वंगुणयुक्तञ्च मत्समम् ॥ 
कामन्न' कामिनोनाञ्च तासाच्च कामपूरकम्। 
कोटिकन्दपंलावश्यलोलान्यकक्षतमौष्वरम् ॥ 
कान्ते कान्तच्च मां क्त्वा यदि | 
त्वत्तो बलवतौ राधा नते भद्रं भविष्यति॥ 
यो यस्मात् बलवान् वाणि ततोऽन्य रच्चितु 

ह त्षमः। 
कथं परान् साधयति यदि खयमनोश्वरः॥ 
सव्वं शः सवेशास्ताहं राधां वाधितुमनक्तमः। 
सेजसा मव्छमा सा च रूपेण च गुणेन च॥ 
प्राणाधिष्ठात्रौ देवो सा प्राणां स्यतत च कः चम 
प्राणशतोऽपि प्रियः कुर केषां वास्ति च कखन ॥ 
लवं भद्र गच्छ वेकुणठ तव भद्र भविष्यति। 
पतिं तमौश्वरं छत्वा मोदस् सुचिरं सुखम् ॥ 
लोभमोहकासकोपमानदिंसाविवजिंता । 
तैजसा तस्मा लच्छौ रूपेण च गुणेन च ॥ 
तया सादं तव प्रत्या शश्वत्कालं प्रयास्यति । 
गौरवं मदरात्तस्यं करिष्यति पति योः॥ 
प्रतिविश्वंषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विताः । 
माघस्य शक्ञपञ्चम्यां विद्यारभ्भ च न्दरि ॥ 
मानवा मनवो देवा सुनोन्द्राख सुसुच्चवः। 
सन्तश्च योगिनः सिदा नागगन्धव्व राच्चसाः ॥ 
महइरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे लय।वधि । 
भक्तियुक्ता दक्वा चैवोपचाराणि षोड़श । 
कागवशाण्ोक्तविधिना ध्यानेन स्तवनेन च ॥ 
जितेन्द्रियाः ख यताञ्च घटे च पुस्तकेऽपि च। 
छ्लत्वा सुवर्णगुटि कां गन्धचन्दनचर्चिताम् ॥ 
कवचं ते ग्रहोष्यन्ति कण्ठं वा दिशे भुजे । 
पटिग्यन्ति च विदांसखः पूजाकाले च पूजिते ॥ 
इतुप्रक्ता पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितः। 
ततस्तत्पूजनश्चक्र तर ह्य विष्णुमहे श्लराः ॥ 
अनन्तश्चापि ध्माख सुनोन्द्राः सनकादयः । 
सव्वं देवाञ्च मनवो दपाञ्च मानवादयः। 
बभूव पूजिता नित्बा सव्वं लोके: सरस्ततो ॥ 

सरख 

नारद उवाच । 
पूजाविधानं स्तवनं ध्यानं कवचमोष्ठितम्। 
पूजोपयुक्तन वेद्यं पुष्यञ्च चन्दनादिकम् ॥ 
वद वेदविदां खष्ठ ओतं कौतुहलं मम। 
वर्ते साम्यतं शश्तत् किमिदं खुतिखन्दरम् ॥ 

खौनारायण उवाच। 
शृणु नादद वच्छामि काणशाखोक्तपदतिम् | 
जगग्प्रातुः सरखत्याः पूजां विधिसमन्विताम् ॥ 
माघस्य शुक्तपञ्चम्यां विद्यारम्भदिनेऽपि च। 
पूर्व्वऽद्ि संयमं छत्वा तव्राङ्कि संयतः चिः ॥ 
खात्वा नित्यक्रियां क्त्वा घटं संखाप्य भक्तितः 
सं पूज्य देवषट् कञ्च नवेद्यादिभिरेव च ॥ 
गणेशश्च दिनेशञ्च वद्धि विष्णुं शिवं शिवाम्! 
संपूज्य संयतो गदो ततोऽभोष्ट' प्रपूजयेत् ॥ 
ध्यानेन वच्छमाखेन ध्यात्वावाद्य घटे बधः । 
ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेद्व्रतो ॥ 
पूजोपयुक्तं नेवेद्यं यद्यहं दे निरूपितम् । 
वच्यामि साम्यतं किञ्चित् यधाधोतं यथा- 

गमम् ॥ 
नवनोतं दधि सौरं लाज तिललडड्कम् । 
इुमित्तरसं शक्तवणंपक्षगुड़ः मधु ॥ 
सखस्तिकं शकरा शक्तधान्धस्यात्ततमन्ततम् । 
भखित्रशुक्धान्धस्य एथुकं णक्तमोदकम् ॥ 
छतसैन्धवसंस्कारेंविष्या तरच ष्यश्नेः । 
यवगोधूमचुर्णानां पिष्टकं हतसंरतम् ॥ 
पिटकं खस्तिकस्यापि पक्षरभ्भाफलस्य च । 
परमान्रश्च सष्टतं पिष्टान्र्च सुधोपमम् ॥ 
नारिकेलं तदुदकं केशरं मूलमाद्रं कम् । 
पक्षरम्भाफलं चाङ ोफलं वदर फलम् ॥ 
कालदेशोद्वं पक्षफलं शक्तं सुसंस्छतम् ॥ 
सुगन्धि शक्तपुष्यच्च सुगन्धि शक्तचन्दनम् । 
नवौनष्क्तवस््ञ्च शङ्कश्च सुन्दर सुने । 
माल्यञ्च शक्तपुष्याचि शक्तहारच्च भूषणम् ॥ 
यद्षटच्च श्तौ ध्यानं प्रशस्यं शुतिखुन्दरम् ४ 

महाभाग भयभच्ञनकारणम् ॥ 
सरस्वतीं शक्तवण सस्मितां सुमनोहराम् । 
कोटौचन्द्रप्रभासुषटपुष्टयोयुक्षविग्रहाम् ॥ 
बद्धिशुहांशकाधानां सस्मितां सुमनोहराम् ॥ 
रत्रसारेन्दरनिम्पाणवरभूषणभूषिताम् । 
सुपूजितां सुरगरे््रद्यविष्णुशिवादिभिः॥ 
वन्दे भक्तया च वन्द्यां तां सुनोन्द्रमलुमानवेः। 
एवं ध्यात्वा च मूलेन सव्वं ` दक्वा विचच्णः॥ 
संस्तय कवचं त्वा प्रणमेदण्डवङ्वि । 
येषां यैषाभिष्टदेवो तेषां नित्या क्रिया सुने ॥ 
विद्यारम्भे च वर्षान्ते स्वधां पश्चमोदिने । 
सर्व्वोपयुक्लो मूलख वैदिकाष्टाच्र परम् ॥ 
येषां येनोपदेशो वा तेषां समूल एव च । 
खरखतौ चतुष्यंन्तो वद्किजायान्त एव च ॥ 
लच्छोमायादिकखं व मन्छोऽयं कस्यपादपः । 
पुरा नारायणश्च मे वाख्मौकाय छपानिधिः ॥ 
प्रददौ जाछृवौतौरे पुख्यचेतं च भारते । 
धगुरददौ च शुकाय पुष्करे सूखपव्व णि # 



सरस्व 

चन्दरपर्व्वणि म।रोचो ददौ वाक्पतये सुदा। 
अगवेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा वद्रिकाशमे॥ 
श्रास्तौकाय जरत्कारुदंदौ चौरोदसन्निधौ। 
विभारडको ददौ मेरौ ऋष्यश्ह्गगय धोमते ॥ 
शिवः कणादसुनधे गौतमाय ददौ मुदा ।' 
सूययश्च यान्जवल्कयाय तथाकात्यायनाय च॥ 
ञओेषः पाणिनये चैव भरदाजाय धोमते। 
ददी शाकटायनायश्ुतले वलिसंसदि॥ 
चतन तजपेनेव मन्व: सिदो भवेचरुणाम्। 
यदि स्वात् सिडमन््ोऽपि हडइस्यतिशूसो भवेत् 
कवचं णु विप्रेन्द्र यदत्तं विधिना पुरा। 
विश्वश्च विश्वजयं गवे गन्धमादने ॥ 

शगुरुवाच । 
व्रह्मन् ब्रह्मविदां ष्ठ ब्रह्मन्ञानविशारद। 
सव्व न्न सव्व जनक सव्वं"श सव्व पूजित ॥ 
सरसखत्याञ्च कवचं ब्रुहि विश्वजयं प्रभो । 
भयातयाममन्राणां समरूहसंयुतं परम् ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
खण वत्स प्रवच्मि कवचं सव्व कामदम् । 
अतिसार शुतिसुखं खुत्य॒क्तं खुतिपरूजितम ॥ 
उक्ष कष्णन गोकुले मद्य छन्द! वने वने। 
रासेश्वरेण विभुना रासे च रासमण्डले ॥ 
रतोर्वमोपनोयञ्च कल्यहन्तपरं वरम् । 
श्रशयुताइतमन््ाणां समृ च समन्वितम् ॥ 
यत्वा पठनादृब्रह्मन् बदिमांश्च छदस्तिः। 

यत्वा भगवान् शुक्रः सव्वं देत्येषु पूजितः ॥ 
पठनाद्वारणाद्ाग्मो कवोन्द्रो वाल्मिको मुनिः 
सायम्भ् वो मनुश्च व यत्वा सव्व पूजितः ॥ 
कणादो गोतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । 
यरन्यञ्चकार यत्वा दन्तः कात्यायनः खयम् ॥ 
त्वा वेद विभाग पुराणान्यखिलानि च । 
चकार लोलामात्रेण कछष्णद् पायन: खयम् ॥ 
गातातपश्च संवर्त वशिष्ठञ्च पराशरः । 
यड त्वा पठनाद्ग्रन्यं यान्नवल्कयश्चकार सः॥ 
ऋष्यशृङ्गो भरदाजश्चास्तोको देवलस्तथा । 
जे गोषन्यो याजलिश्च यड त्वा सव्व पूजितः ॥ 
कवचस्यास्य विप्रन्द्र ऋषिरेव प्रजापतिः 
स्वयं छन्दश्च इहतो देवो रासे्ठर प्रभुः ॥ 
सव्व तत्वपरिन्नानसर्व्वार्धं साधनेषु च॑ । 
कवितासु च सव्नौङु विनियोमः प्रकोत्तितः ॥ 
खो ङ्टो सर्त्ये खाहा धिरो मेपातुसब्वतः 
चौ वाग्देवता खाहा भालं मे सव्वं दएवतु॥ 
ॐ मरस्वत्ये खादेति योव पातु निरन्तरम् । 
ॐ ओरौ डो भारत्यै खाहा नेवयुगम सदावतु 
ॐ दो वारादिन्वं खाइानाखांमे स्व्बतो- 

$वतु ॥ 
डौ विद्याचिष्टाढदेव्ये खा चो सट्!वतु॥ 
ॐयो ब्राह्मेण खादेति दन्तपल्लिं सदावतु, 
रैमित्येकान्तरा मन्त्रो मम कण्ठ सदावतु) 
यौ कोः पातुमेग्रोवां स्मन्धमेशो' खटा 

वतु । 
ॐ वगविष्ठाद्रदेग्यै सदाहा सव्वं सदावतु ॥ । थया विना जगत् सब्ब ` मूकमुन्म तवत् सदा । 

२८० 

सरस्व 

ॐ सव्यकण्डवासिन्सं खाहा प्राच्यां सदावतु | 
ॐ सञ्वजिद्धावासिन्यं खाहाग्निदिशि रत्तु ॥ 
अऊरेद्ोशोक्तों सरस्वत्यै बघजनन्यं खाहा 
सततं मन्तराजोऽयं दद्धिणे मां सदावतु ॥ 
रे दो खो चयक्तरो मन्तो नैकं त्यां सवदावत्॥ 
ॐ रे कविजिद्धाग्रवासिन्े खाहा मां वारणे 

ऽवतु ॥ 
सद्भ्बिकायै खाद च वायव्ये मां सदावतु । 
ॐ गद्यपदयवासिन्धं खाडा मामुत्तरेऽवतु ॥ . 
रैं सव्व शास्त्रवासिन्यं खाहेशान्यं सदावतु । 
ॐ ङं सव्व पूजितायै खाहा चों सदावतु ॥ 
ङो पुस्तकवासिन्यं सखाहाधो मां सदावतु 
ॐ श्रन्धवो जखरूपायै खाहा मां सवतोऽवतु ॥ 
इति तै कथितं विप्र सव्व मन््रौघदिग्रहम् । 
दद् विश्बजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपिणम् ॥ 
पुरा शरुतं धर्मावक्तात् पव्वेते गन्धमादने । 
तव स्रं हान्म्रयाख्यातं प्रवक्तव्यः न कस्यचित् ॥ 
गुरुमभ्यच्चप विधिवत् वस्त्राल्ारचन्दनेः । 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कवचं धारयेत् सुघोः॥ 
पञ्चलच्जपेनंव सदन्तु कवचं भवेत् । 
यदि स्थात् सिद्वकवचो ह डस्पमरतिसमो भवेत् ॥ 
महावाग्मौ कवोन्द्रश्च तैलोकयविजयो भवेत्। 
शक्रोति सव्व जेतु कवचस्य प्रसादतः ॥ 
इदच्च काणश्राखोक्ं कवचं कथितं मुने। 
स्तोत्र पूजाविधानञ्च ध्यानच्च वन्दनं तथा ॥” 
इति ब्रह्मवैवतत प्रकतिष्डश्डे सरस्तो कवचम्। 
४ । ५<--€१॥ * ॥ 

। ओओनारायण उवाच . ` 
“वाग देवतायाः स्तवनं य यतां सवकामदम्। 
महासुनिर्यान्ञवस्कयो येन तुष्टाव तां पुरा ॥ 
गुर्शापाज्च स मुनिहतविद्ो बभूव इ । 
तदा जगाम दुःखार्तो रविख्ान्च्च पुण्यदम् ॥ 
स प्राप तपसा स॒य्यं लोलाक दृष्टिगोचरे । 
तु८।व सुय्य शोकेन रुरोद च मुडमुडः ॥ 
सूचस्तं पाटयामास वैदवेदाङ्गमो श्वरः । 
उवाच स्तुहि वाग देवों भक्तया च स्म तिङेतबे। 
तमितुगक्ता दौननाथोऽप्यन्तर्दानं चकार सः। 
मुनि; खात्वा च तुष्टाव भक्तिनम्राकमकन्धरः 

याञ्नवल्कय उवाच । 
क्षपां कुरु जगश्मातग्ामिव इततेजसम् । 
गुरुभापात् नष्टस्म तिं विद्याहोनञ्च दुःखितम् 
ज्ञानं देहि स्म तिं देहि विद्यां विद्याधिदटेवते। 
प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकपम्॥ 
ग्रनकन्तुत्वशक्तिञ्च सच्छिष्य सुप्रतिष्ठितम् । 
प्रतिभां सत्सभायाञ्च विचारत्तमतां शुभाम् ॥ 
लुक खव" दे वदोषात् दूरोभूतं पुनः पुनः! 
यथाङ्क रं भस्मनि च करोति देवता पुन: ॥ 
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतोरूपा सनातनो । 
सव्व विद्याधिदेवो यां तस्यै बाणं नमो नमः ॥ 
यवा विना जमत् सव्व शण्वज्जोवद्य तं प्रम् । 
न्नानाधिदेवो या तस्यं सरस्वत्यै नमो नमः ॥ 

सरस्व 

वागधिष्ठाढदेवौ या तस्यं नित्वं नमो नमः॥ 
हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदान्भोजसत्निभा । 
वरणाधिदेवी या तस्यं चाक्तराये नमो नमः।॥ 
| विसगजिन्दुमावरासु यदधिष्टानमेव च। 
तदधिष्ठाढदेवौ या तस्यं बाणं नमो नमः ॥ 
यया विनाव्र संव्यावान् सख्यां कन्त न शक्तं 
कालसंख्याखख्या या तस्ये देव्य नमो नमः 
ब्याख्याखरूपा या देवो व्याख्याधिष्टाढ 

देवताः 
भ्मसिद्ान्तरूपा या तस्व देव्ये नमो नमः॥ 

तिशक्तिर्गानशक्तिददिशक्तिस्रूपिणो । 
तभाकल्यनाशक्ियां च तस्य नमो नमः ॥ 

सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञातं पप्रच्छ यत्र व। 
बभ्रुव जडवत् सोऽपि सिहान्त कत्त मक्तमः॥ 

:|. तद।जगाम भगवानाक्रा योक्लष्ण ईश्वरः । 
उवाच सततं स्तौहि ाणोमिति पज्ञापते ॥ 
सचतुष्टावलवां ब्रह्मा चाज्ञया परसात्नः। 
चकार त्वतप्रस।देन तदा सिदान्तसुत्तमः्॥ 
यदाप्यनन्त' पप्रच्छ न्नानमेकः' वसुन्धरा, 

बभूव मूकवत् सोऽपि सिहान्त कत्त मन्नमः॥ 
तदाल्वां खच तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपान्नया; 

ततञ्चकार सिदान्त निम्प्रलं श्चमभच्छनम् \ 
| व्यासः पुराणसूत्रख्च पप्रच्छ वाल्क यदा) 
मौनोभूतः स सस्मार त्वामेव जगदम्बिकाम् ॥ 
तदा चकार सिदान्त त्वरेण सुनोग्वरः 
संप्राप निगालं ज्ञानं भ्रमान्धध्व सदोपकम् ५ 
पुराणसूलं खुत्वा स व्यासः कष्णकलोहवः । 
त्वां सिषेवे च दध्यौ च शतवषञ्च पुष्करे ॥ 
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य'स कवोन्द्रौ बभूव इ। 
तदा! बैद विभागच्च पुराणञ्च चकार सः 
तदा महेन्द्रः पप्रच्छ तच्छ ज्ञानं शिवाशिवम् । 
णं त्वामेव सं चिन्तय तस्ते ज्ञान ददौ विभुः॥ 
पप्रच्छ शब्द् शास्त्रञ्च महेन्द्र ठडस्पतिम्, 
दिग्यवषंसदखञ्च स त्वं दध्यौ च एुष्करे ॥ 
तदा तत्तो वरं प्राप्य दिव्यः वषेसहस्रकम्। 
उवाच शब्द णास्तरच्च तदर्थच्च सुरेश्वरम् ॥ 
श्रध्यापिताञ्च ये शिष्या वैरधोतं सुनोष्वरेः । 
तेच त्वां परिसंचिन्तं प्रवत्तंन्ते सुरेश्वरि ॥ 
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनोन््रमतुमानतरैः 
देत्वंन्द्रच सुरेश्वापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः॥ 
जडीभूतः सहस्रास्यः पञचवक्त चतुग खः} 
यां स्तोतु किमहं स्तौमि त्वाभेकास्येने मनवः 
इतुगक्ता याज्ञवल्कय भक्तिनम्ब्रासकन्धरः । 
प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहम्हः॥ 
तदा ज्योतिःखरूप सा तेनादृष्टाप्य् वाच तम् 
सुकवोन्द्रो भवेत्का वेकुरणटञ्च जमाम इ ॥ 
यान्नवल्कयक्षत' बाणो स्तोत्रं यः संयतः पठेत्। 

नद महावाम्मो हहसतिसमो भवेत् ॥ 
महामूखख दुर्मेधा वषमेक' यद! जपेत् । 
स परण्डितञ्च मेधावो सुकविश्च भवेद् वम् ॥ 
इति बरह्मवैवत्त प्रकतिखण्ड सरस्वतुरपा 
स्थानम् । ५। ९--३५॥४॥ 

। 4 



सरस्व 

श्रपि च । “संवत्सरप्रदोपे । 
"पञ्चम्यां भूजयेल्नच्छीं पुष्यधूपात्रवारिभिः। 
मस्य धारं लेखनो ञ्च पूजयेन्न लिखेत्ततः ॥ 
माके मासि सिते पके पञ्चमो यः सिय प्रिया 
तस्याः पूर्वाह्न एवेह कायः सारस्वतोत्वः॥' 
सारस्वत इत्य॒पःदानात् यिय: सरस्छत्याः। 
तथा च व्याडः) 
"लच्डो सरस्वती धोचिवर्गसम्पदिभूतिशोभासु । 
उपक्षरणवेशरनाविधासु च ओरिति प्रथिता 
तथा चोक्तं गां टद्यादित्यादौ नानाथशब्दस्यापि 
प्रसिदार्धत्वेन व्यवहारः विपरौतार्यग्राहक 
वाक्चशेषसत्वे तु श्रप्रसिद्धाथतरेन च व्यवद्कियते 
सन्व॑दा नानार्थानां व्यवडारस्तु स्चेषकाव्यादा 
विति। 
'तरुणशकलमिन्दोरबिश्चती शुभ्चकान्तिः 
कुचभरनमिताङ्गौ सन्निषस्ा सिताजे। 
निजकरकमलोद्यज्ञं खनोपुस्तकयोः 
सकलविभवसिद्धा पातु वाग्देवता नः ॥' 

इति शारदोक्त ध्यायेत् ॥ 
पाद्यादिभिः पूजयित्वा । 
-भद्रकाल्ये नमो नित्यं सरश्वल्ये नमो नमः। 
वैदवेदान्तवैदङ्विदय)ख्ानेभ्य एव च खा 

इति ब्रह्मपुराणोयेन चिः पूजयेत् ॥ 
मव्यसक्त । 
“बन्धु जोयच्च द्रोणञ्च सरस्वत्यै न दापयेत् ॥' 
सरस्वतीं संपूज्य । 
व्यधा न देवो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामदः। 
त्वां परित्यज्य सन्तिष्ठं त्था भव वरप्रदा ॥ 
वेदा: शास््राणि सर्व्वाणि ृत्यमोतादिकंञ्च यत् 
न विद्धोनं त्वया देवि तथा मे सन्तु सिय: ॥ 
लच्छर्ेधा धरा पुरमसि तुष्टिः प्रभा इति 

एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिम्यां सरस्वति ॥ 
इति भद्छपुराणोयेः प्राथयेत् ॥ 

इति तिध्वादितत्छम् ॥ * ॥ अथ सरतो 
मन्तादि। 
“अद्विव्वंरुणसं रुहो दवाग्वादिनिटदयम् ) 
सरस्त्य! दशार्णोऽयं वणेोग्य्यफलप्रदः ॥* 
मन््ो यथा । वद वद वाग्वादिनि व्किव- 

ल्मेति दशाक्षरः । तथा निबन्धं । 

"भुवनेश्वरोसपुटोऽयं महासारस्नतप्रदः ॥‰॥ 

श्रस्य यन्त्रम्) 
“व्योमेन्दौ रसमाणकणिं कमचां इन्द: स्फ्,रत् 

केशरं 
पत्रान्तमं तपञ्चवर्मयग्रला वर्णादिवगे क्रमात् । 
भासाखथिषु लान्तलाङ्लियुज' क्षौणो- 

पुरे णाठतं 

यन्तं कल्पितमन्र पूजयतु तां दशौत्मिकां 
, देवताम् ॥* 

गौतमोधे । 

२९१ 

सरस्व 

कादिमान्ताः पञ्च पञ्च वर्गाः स्यर्माठटको दिताः। 
यादिवान्ताः शादिडहान्ता ल-त्षमौशे प्रवि- 

न्यसेत् । 
चतुरखर' चतुदारं दिक्ञुवंटठं विदित च॥५॥ 
अस्य परूजाप्रयोगः। प्रातःलछत्यादिपौटन्यासान्तं 
क्म विधाय केशरेषु मध्यं च पौटशक्तौन्यं सेत् 

सर 

पयेत् ॥*॥ भ्रस्य पूरश्चरणं दशलक्तजपः। 
तघा च । 
“ट् शलक्तं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुहयात्ततः । 
पुण्डरौ कः पयोऽभ्यक्तं स्तिलेस्िमधुरान्वितेः॥* 

इति ॥४\ 
मन्ान्तरम् । 

| 

"+करिंकायां प्रं तबोजं विधिना विलिखेत् गुरः 
ततः षोड़शकेशरेषु विलिखेत् षोड़ग स्वरान् ॥ 
तथाषटदलमध्ये च वर्गाषटकं यथाविपि । 

यथा, “ॐ मेधायै नमः। ॐ प्रज्ञायै नमः।  “छदयान्ते भगवति वदशब्दयुगं ततः । 
ॐ प्रभाये नमः । ॐ विद्यायं नमः । ॐ धियं  वागदे विवङ्किज्ञायान्त ब।ग्भवाद्यं समुच्चरेत् 
नमः। ॐ व्ये नमः। ॐ समत्य नमः। ॐ अस्य पूजाप्रयोगः । प्रातः कत्वादिपोढन्यासान्त 
बद्धा नमः। ॐ विद्येश्ठय्यं नमः । -मध्यं तद्- | क्म विधाय केशरेषु मध्ये च पूर््वोक्मेधादि 
परि ॐ पद्मासनाय नमः ।' प्रणवादिनमो- पौठशक्तौः पौटमनुञ्च न्यसेत् । ततः पूर्व्वो 
न्तेन पूजयेत् । तथा च सारदातिलकं । । सष्यादिन्यासं कला कराङ्गन्यासौ कुर्यात् तद्~ 
"अआधाशक्िमारभ्य पौटशक्तयन्तमच्येत् । | यया । एे' भरङृष्टाभ्यां नमः । नमस्तजेनोभ्यां 
मेधाप्रज्नाप्रभाविद्यापौष्टतिख्म तिबुहयः॥ | 
बद्ये्रौो च सम्प्रोक्ता ताराद्या नव शक्तयः । | 
वणाजेनासनं दद्यात् मूत्तिं मूलेन कल्पयेत् ॥ 
तत ऋष्यादिन्यास्लः। तद्यथा । शिरसि ॐ 
कग्वक्षये नमः । मायापुटितश्ेत् ॐ ह दइस्म- । 
तये ऋषये नमः । मुखे विराट्कछन्दसे नमः । | 
हृदि वागोश्लव्धं देवतायं नमः॥*॥ अत्र 

| मन्न्यासः । थिरसि वं नमः । खवखयोदं नम 
वं नमः: । चच्तषोदंः नमः; वां नमः। नासि 

कयोवां नमः दिं नमः। वदने निं नमः। 
लिङ्क स्वां नमः। गुह्य इहां नमः॥*॥ 

ततो माठकायाः कराङ्गन्यासौ छत्व ध्यायत् 
तथाच निबन्ध । 
“शिरःयवणटटङ्नास।वटनान्ुगुदेष्िमान् । 

न्यस्य वर्णान् षडङ्गानि मादकोक्तानि कल्प 
येत् ॥* 

ततो ध्यानम् । 
तरुणशकलमिन्दोर्विभ्रतौ शस कान्ति 

कुचभरनमिताङ्गौ स्रिषणा सतालं । 
निज्ञकरकमलोदज्ञे खनो पुस्तकयोः 
सकलविभवसिद्ध पातु वगदेवता नः ॥” 
एवं ध्यात्वा सानसैः संपूज्य शङ्खापनं कुर्य्यात् 
ततः पोठपूजां क्त्वा केशरेषु मध्य दिद्धु च 
मेधादिपोटमन्बन्तं संपूज्य पुनध्यात्वावाइनादि 
पद्धपुष्याञ्जलिद न पयन्तं क विधाय ्रव- 

रणपूजां कुव्यौत् । भ्रग्निकाणेभंकंखंशंघं 
ङः भ्रांषृदयायनमः। एवं नच्छतंडचङषङ्ज 

भं जं ई' शिरसे खाहा। वायुकीशे उरंदं 
ई ठंशं ऊ शिखायै वषट् । ईश्निषएतंयं 

दंधंनंरे कवचायड | म्ध्येश्वोंपंफं वं 

भेमंभ्रौ नेच्रत्रयाय वौषट् । दिच्ुभ्रंयंरंलं 
वंशंषंसं ड्ल त्तं भ्रः करतलष्ष्ठाभ्यां 

अच््राय फट् । ततः पत्रेषु पूर्वादिषु ॐ योगाय 

नमः । ॐ सत्धाये नमः: । ॐ विमलाय नमः। 

ॐ ऋ्रानायै नमः । ॐ बहे नम: । ॐ समत्य 
नमः। ॐ मेधायं नमः । ॐ प्रन्नायं नमः 

दलाग्रं षु । ब्राह्मादया मातरः पूज्याः प्रणवादि 

ममोऽन्तिकाः। तददिरिन्द्रादोन् वज्वादोंशच 

पृषत् \ ततो भरूपादिविसजेनान्तं कम्य समा- 

| खवाहा। भगवति मध्यमाभ्यां वषट् । वद वद 
अनामिकाभ्यां इ । वाग्देवि कनिहाभ्यां 
वौषट् । साहा करतलष्ष्टाभ्वां फट् ¦ एवं 
दयादिषु। तधा च निदन्धं , 
मनोः षड्भिः पदैः कुर्व्यात् जातियुक्त षड़- 

ङ्कम् ५५॥ 
ततो ध्वानम् | 
“शुभ्वा खच्छयविलेपमाल्यवसनां शोत गुखशर्डो- 

उज्वला 

व्याख्यामचगुणं सुधाव्यकलसं विद्याद्धे इस्ता 
स्युजः। 

विभ्चाणां कमलासनां कुचनतां वम्देवर्ता. 
सस्मितां 

वन्दे वागविभवप्ररां विनयनां सोभाग्यसम्पत्- 
करन् ॥ 

एवं ध्यात्वा मातसेः संपृज्य शङ्खा पनं कुब्यात् 
ततः पूर््वोक्घक्रमेण प्रजयेत्। किन्ङ्गमन्ते 
विशेषः । अस्य पुरथ्चरणमष्टखचजपः। तया च। 
“हविष्या्नो जपन््न्तं वरुलन्तमनन्यधोः। 
दशांशं जुहयादन्तं तिल राज्यपरिक्चतः॥ 
तारो मायाघरो जिन्दुः गक्तिस्तारः सरसतो। 
ङेऽन्तो नमोऽन्तका मन्तः प्रातं एकादमा- 

चद: 1} ५ 

अस्वाः पूजाप्रयोगः। प्रातःकत्वादिपूर्ववक्त- 
पौटमन्बन्त' विन्यस्य पूर्व्वाक्त ऋष्यादिन्यास 
कुर्य्यात् । ततो मन््न्यासः। ॐ नमो ब्रह्म 
रन्ध । दो नमो श्ृमध्वं । पे नमः डो नम- 
अत्ुषोः । ॐ नमः स नमः: कख्याः; रनम 
सं नमो नासिकयोः । व्येनमोमूखे।नंनमो 
लिङ्क । मं नमो गद्यं । ततः कराङ्न्यासा। 
रे अङ्क.षछठाभ्यां नमः । ए तज्जनोभ्यां खादः ¦ 
इत्यादि । एवं इदयादिषु । तथा च निबन्धं 1 
“"मन्त्रवर्णान् न्यसन्मन्ता वाग्भवेनाङ्गकल्यनाम्\” 

इत्यादि ॥८॥ 
तती ध्यानम् । 
“वाणी पूरनिशाकरोञ््यलमुखों कपू रङुन्द 

प्रभा- 

अन्दरादाद्धितमस्तकां निजकरैः संबिभितो- 
मादरात्। 



सरस 

वो शामच्तगुणं सुधाव्यकलसं विद्याश्च | 
दिव्यैराभररेविंभूषिततनु' हंसाधिरूढां भजे" 
एवं ध्यात्वा मानसैः संपूज्य शङ्ख्थापनं कुर्यात् 
ततः पोठपूजां विधाय केशरेषु मध्यं च पूर्व्गोक्त 
पौठशक्तषैः पौठमनुच्च यजेत् । ततः पुनध्यौत्वा 
आवाहनादि पञ्चपुष्याच्ञलिदानपय्थन्त कण 
समाप्य भावरणपूजां कुर्य्यात् । देव्या दधिषे 
ॐ संसछतायै वाञ्मय्यै नमः। वाभे ॐ प्राज्ञ- 
ताय वाद्चय्य ममः। ततः केशरेषु भमग्नि- 
कोणे पे द्ृदयाय नमः। नैते रे शिरसे 
सराहा वायव्ये रे' शिखायै वषट् \ ईशाने 
चेः कवचाय इ । सध्ये एे' नेचरचरयाय वौषट् 
दिच् रेः अस्त्राय फट् । ततः पूरव्वादिपनेषु ॐ 
भन्नायै नमः एवं मेधायै शत्य क्वं स्मत्यै 
वागौश्वयै मत्ये स्लस्तैव। ततः पत्राच्र 
ब्राद्मपाद्याः पूजयेत् । तथा च निबन्धं । 
“"देव्या दिषतः पूज्या संस्छता वाञ्मयो शभा 
मज्ञता वाश्यी पूज्या वामतः सर्वदा शभा॥ 
ष्टा पूर्व्ववदङ्गानि प्रन्नादयाः पूजयेत् पुनः । 
भ्रन्ना मेधा अतिः शक्तिः स्म तिर्व्वागोष्ठरो 

मतिः। 
खस्ति्च ति समाख्याता ब्राहयाद्यास्तदनन्त- 

रम् ॥” 
तददिरिन्द्रादौन् वच्वादींश् पूजयेत्! ततो 
धुपादिविसव्नं नान्त' कर्मी समापयेत् । भस्य 
सरश्चरणं इादशलत्तजपः । तथा च । 
“जपेत् दादशलक्षाणि तक्छडइसं सिताम्बजैः। 
नागचम्यकपुष्येव्वा जइयात् साधकोत्तमः॥"* 
मन्त्रान्तरम् शारदायाम् । 
“वाचख्पतैऽ खत भूयः षवश्ुरिति कौततेयेत् । 
वागादयो मनुराख्यातो रुद्रसंख्यात्तरोऽपरः ॥” 
अस्य पूजादिकं पृव्वैवत् । कराङ्न्धासन्तु रे 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । वाचस्पते तर्व्नोभ्यां 
स्वाहा । भरद्धते मध्यमाभ्यां वषट्! श्ुव 
अनाभिकाभ्यां इं । ञ्ज: कनिष्ठाभ्यां फट् । 
पवं छदयादिषु । तथा च निबन्धे । 
“कुादङ्ानि विधिवत् वागादयः पञ्चभिः पटदैः॥ 
ध्यानन्तु । 
““श्ासोना कमले करेजंपवटीं पद्मदयं पुस्तकं 
बिभ्चाणा तरुणेन्दुबदमुकुटा सुकषन्दुकुन्दप्रभा । 
भालोक्रौलितलो चना कुचभराक्रान्ताभव- 

ये 
भूयादइागधिदेवता मुनिगरेरासैव्यमाना- क 

निशम् ॥ 
एवं ध्यात्वा पृ्यैवत् पूजादिकं कुर्य्यात् । अस्य 
युरञ्चरणमेकाद शलच्जपः। तथा च। 
"सद्रलक्तं जपेन्मन्त्रं दशांश जुहुयाद् तेः ॥*५॥ 
मन्वन्तरं शारदायाम्। 
“लोयस्थं शयनं विष्णोः सकेवलचतुरु खम् । 
शर्ीेन्दुवुतो वह्किविन्दुमत्याम्बुमान् गुः । 
उक्तानि ब्रौखि बोजानि सदधि: सारखता- 

थिनाम्॥ 

२६२ 
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तोयं वक्तारः विष्णोः शयनमाकारः केवलेन 
आकाररडितेन ककारेण सहितः तेन वागिति 
सिद्द वाग्भवमित्यर्थः । केचित्तु लल्ितलत्तणा 
भयादेव वदन्ति भक्षारयुक्तो वकारः कै 
मस्तके वलते केवलोऽनुखरारः तद्युक्त न कका- 
रेण सड वर्तते तेन कामिति । तच । निरूद्- 
लच णायाः । शक्तितुख्यत्वात् । वाक वाग्भव 
इति पर्य्यायः । वस्तुतस्तु ठे स' खोम्। 
दादशस्ररमुद.त्य बिन्दुनादविभूषितम् । 
बिन्दुनादसमायुक्त वङ्किवोजं ससुदरेत् ॥ 
षष्ठस्रसमायुक्तं दितोयं बौजसुद्दरेत् । 
चन्द्रवौजं ससुदत्य बरुणं योजयेत्ततः । 
वयोदशस्रारूढ्ः बिन्दुनादविभूषितम् ॥” 
इति विश्वसारवचनात् वाग्भवबोजमेव। भस्य 
पूजादिकं पूर्व्ववत् । कराङ्गन्यासस्तु दिरुकल- 
स्तिभिर्ग्वीजविंधेयः । तथा च निबन्धे । 
“अङ्गानि कल्पयेन्मन्त्ो दिरकैर्जातिसंयुतेः॥” 
ध्यानन्तु । 
“मुक्घाहारावदातां शिरसि शशिकलालङ्घतां 

बाहुभिः सखे 
व्याख्यां वर्णाच्तमालां मणिमयकलसं पुस्तक- 

खोदहन्तोम् । 
भापोनोत्तङ्गवन्लोरुहभरविलसन्भध्यदेशा- 

मधोशां 
वाचामौड़े चिराय तिभुवनमितां पुण्डरोके 

निषर्माम् ॥” 
एवं ध्यात्वा पूवव वत् पूजादिकं कुर्य्यात् । भस्य 
पुरञ्चरणं चिलक्षजपः। तथा च 
^व्रिलच्वं प्रजपेन्मन्त्रं जुहयात्तदशां शतः । 
पायत्तेराज्यसंसिक्ं ; संस्कते इव्यवा इने ॥*५॥ 
अध पारिजातसरस्रतोमन््राः । मन्तदेवप्रका- 
शिकायम्। स च प्रणवद्नज्ञखा संपुटित- 
हकारसकारौकार बिन्दुयुक्तः सर्वतो ङेऽन्ता 
नतिश्च , अस्य पूजा । प्रातः छषत्यादिपौठमन्वेन्तं 
विन्यस्य ऋष्यादिन्यास कुर्य्यात् । शिरसि कर- 
ऋषये नमः । सुखे ठणष्णुपड्न्दसे नमः । छदि 
पारिजातसरसत्यै देवतायै नमः । ततो माढ- 
कोक्षकराङ्गन्यासौ कुर्य्यात् । महिं । 
कर्णनासापुट हयजिद्वालिङ्पायुषु एकादशा- 
च्षरन्धासः। ततो इसां अङ्गष्ठाभ्यां नम इत्या- 
दिना कराङ्गन्यासौ कुर्ग्यात्। भन्धत् सर्व्व "पूर्व्व 
वत्। दक्चिणामूत्तिं संहितायान्तु । 
“सम्पग्मदाया भैरव्या वाग्भवं बौजमाल्िखेत् 
तारेण परया देवि संपुटोल्लत्य मन्वित् । 
सरखत्ये ह दन्तोऽयं रद्रार्णो मनुरौरितः +” 
तथाच प्रपञ्चसारे। 

“शआआद्यन्तप्रणवशक्तिमध्यसंस्था 
वाक् भूयो भवति च सरखतौ ङेऽन्ता । 
नव्यन्तो मनुरयमौ शसंख्यवणेः 
संप्रोक्तौ भजमानः पारिजातः ॥ 

दक्तिणामूरत्तिक्छं षिः प्रोक्तो गायच्चौ च्छन्द 
ईरितम् । 

सरस 

पारिजातेश्वरौ बाणौ देवता परिकीर्तिता ॥ 
ढतोयच्च दितौयच्च बोलशक्तौ च तारकम् । 
कौलकं परमेशानि महासारस्तप्रदम् ॥ 
षड दौर्घसखरसंभित्रबोजेनाङ्गानि विन्यसेत्॥” 
ततो ध्यानम् । 
"इंसारूढ़ा इरहइसितहारेन्दुकुन्दावदाता 
बाणो मन्दस्मिततर मुखो मौलिबदेन्दुरेखा । 
विद्यावोणाख्तमयवटाच्चखजा दोपस्ता 
शुञ्नालसखया भवदभिमतप्राप्तयै भारतो स्यात्॥* 
अरस्य पूजादिकं पूर्वोक्ञेकादश्याचतरोवत् । पुर- 
खरणन्तु दादशलच्जपः। सितप्चैरनागचम्यकैर्वा ` 
जुडयादइादशसडहखमिति! इति तन्तसारः॥*॥ 
नदोविशेषस्य पर्य्यायः । अ्रचसमुद्धवा २ वाक- 
प्रदा ३ ब्रह्मसुता ४ भारतौ५ वेदाग्रणीः ६ 
प्रयोष्णिजाता ऽ बाणौ ८ विशाला< कुटिला 
१* । तव्नलगु णाः । खा दत्वम् । पूतत्वम् । सव्व 
रुजापत्वम्। स त्वम्। दोपनत्वम् । पथ्यत्वम् । 
देहकान्तिकरत्वम्। लघुत्वद्च । इति राज- 
नि्धंण्टः ॥१*॥ सा तु देशमेदे सप्तनाखौ यथा। 
पुष्करे पितामदयन्ने भाता सुप्रभा १ नैभि- 
षारण्येसत्रयाजिभिक् षिभिराहता काद्चनाक्तौ 
२ गयदेशे गयराजयन्नं भ्राह्कता विशाला ३ 
उत्तरकोणलायां अौदालकसुनियन्न समा- 
इता मनोरमा ऋषभदोपे कुरुते कुरराज- 
यज्ञ समाहता भरोघवतौ ५ गङ्गादारे दन्त 
प्रजापतियन्न समाहता सुरेशः ६ डिमालय- 
पर्व्वते ब्रह्मणः पुनर्यज्न समाहृता विमलोदा०। 
तत्र सप्तसरखत्यः समागताः ! अतएव तत् 
तीथे सघ्तख्ारखतनाच्रा ख्यातम् । इति महा- 
भारते शल्यपव्वं ॥१॥ 
तस्या उत्पत्तिब्रंह्मपन्नौत् कारणच्च यथा,- 

` नारायण उवाच । 

"सरख्रतौ सा वैकुण्ठं खयं नारायणान्तिके । 
गङ्गाशापेन कलया कलद्ाङ्ारते सरित् ॥ 
एष्यदा पुष्यजननो पुष्यतो्सखरूपिणौ । 
पुर्यवद्धिर्निषेव्या च खिति; पुण्यवतां सुने ॥ 
तपसख्िनां तपीरूपा तपस्याकषररूपिणौ । 
कतपापेष्मदाहइाय ज्वलदभ्निखरूपिणौ ॥ 
न्नाने सरखतोतोये मम्न' यै मानवर्भुवि । 
तषां खितिञ्च वं कुण्ठं सुचिरं इरिसं सदि ॥ 
भारते क्ञतपापौ च खात्वा तव्रावलौलया । 
सु च्यते सव्वं पापेभ्यो विष्छुलोके वसेचिरम् । 
चातुमास्यां पौणंमास्यामक्चयायां दिनच्तये । 
व्यतोपाते च ग्रहशेऽन्यस्मिन् पुण्य दिनेऽपि च ॥ 
अनुषङ्गेण यः ख्ञाति हेलया अद्यापि वा । 
सारूप्यं लभते नृनं वंक्ण्ठं स हरेरपि ॥ 
सरख्रतोमनुं तत्र मासमेकञ्च यो जपेत् । 
महामूखंः कवोन्दरञ् स भवेन्नात्र संशयः ॥ 
नित्यं सरसखतोतोये यः खाति सुण्डयेत्ररः। | 
न गर्भवास कुरते पुनरेव स मानवः ॥ 1 
इत्यं व कथितं किञ्चित् भारतोगुणकोत्त नम्। | 
सुखद' पष्यद सारं किं भयः ओ्रोतुभिच्छसि॥*॥ 



सरस्व 

नारद उवाच । 
कथं सरखतो देवो गङ्गाशापेन भारते । 
कलया कलेनेव बभूव पुण्यदा सरित् ॥ 

नारायण उवाच । 
शृणु नारद वच्छामि कथामेतां पुरातनोम् । 
यस्वा; यवणशमाव्रेण सव्वपाचैः प्रमुखते ॥ 
लच्छोः सरस्वतौ गङ्गा तिखो भाव्या हरेरपि । 
प्रेमृशा समास्तास्ति्ठन्ति सन्ततं इरिसब्रिधौ॥ 
चकार सेकदा गङ्ग विष्णोसुख्ठनिरौ्णम् ॥ 
सस्मिता च सकामा च सकटाक्तं पुनः पुनः। 
विभुल्जंहास तदक्त निरौच्य च षं मुदा । 
चमा चकार तद.ष्टा ल्मर्नेव सरस्तो ॥ 
बोधयामास तां पञ्चा स्वरूपा च सस्मिता । 
क्रोधाविष्टाचसाबाणौन च शान्ता बभूव इ॥ 
वाच गङ्गगं भर्तारं रक्तास्या रक्तलोचना । 
कभ्िता कोपवेगेन शण्वत्प्रस्,रिताधरा ॥ 

सरस्वत्युवाच । 
स्व॑ समता बदिः सदतु; कामिनीं प्रति । 
ध्थिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरोता खलस्य च ॥ 
ज्ञातं सौभाम्बमधिकं गङ्गायां तै गदाधर । 
कमलायाञ्च तत्तस्थं न च किच्चिन्मयि प्रभो ॥ 
मङ्गायाः पद्मया खार प्रोतिश्वास्ति सुसम्प्रता । 
मां चकार तेनेदं विपरोतं हरिप्रिया ॥ 
कि जोवनेन मेऽत्रेव दुभंगायाख्च साग््रतम्। 
निष्फलं जोवनं तस्या या पत्युः प्रेमवञ्चिता ॥ 
त्वां सव्व॑शं सत््वरूपं ये वदन्ति मनोषिखः। 
मैच मूर्खा नम वेदन्ना न जानन्ति मति तव ॥ 
सरस्तोवचः श्रुत्वा दृष्टा तां कोपसंयुताम् । 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम वहिःसभाम् ॥ 
मते नारायणे गङ्गासुवाच निभयं रुषा । 
वागधिष्ठाढदेवौ सा वाक्यं खवणदुष्करम् ॥ 
छ निलंञ्ने हे सकामे सामिगन्वै करोषि किम् 
अधिकं खामिसौभाग्यं विन्नापयितुमिच्छसि ॥ 

करिष्यामि तवाद्य इरिखन्निधौ । 
किं करिथति तै कान्तो ममैव कान्तवङ्गमे ॥ 
इत्येवमुक्ता गङ्गायाः केशं ग्रहोतुसुद्यता । 
वारयामास तां पश्चा मध्यदेशे खिता सतो ॥ 
अथाप बाणौ तां पञ्चा महाकोपवतौ सती । 
हच्चरूपा सरिद्र.पा भविष्यसि न संशयः ॥ 
अल्युब्रताञ्च तां द्रा कोपप्रस्फ्.रिताधरा । 
उवाच गङ्खग तां देवीं पद्मः रक्लोचना ॥ 

गङ्गोवाच । 

त्वमुत्खज मष्ोग्राश्च पञ्चे कि मे करिष्ति। 
वाग्दुष्टा वागधिष्ठात्री देवौयं कलदप्रिया ॥ 
इत्येवमुक्ता खा देवौ बाग्छं शापं ददाविति। 
रित्खरूपा भवतु साया त्वाच्च शश्चाप इ॥ 
अ्रधोमत्ये सा प्रयातु सन्ति यत्रैव पापिनः। 
कलौ तेषाञ्च पापांशं लभिष्यसि न संग्रयः॥ 
इत्ये वं वचनं श्युला तां शशाप खरस्लतो । 
त्वमेव याश्यसि महीं पापिपापं लभिष्यसि ॥ 
एतस्िन्र्तरे तच भगवानाजगाम इ । 
चतमूजखतर्भिच पां देख चतुभज: ॥ 
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सरखखतीं करे त्वा वाखयाभास वक्षसि । 
बोधयामास खव्वंश्नः सव्वंन्नानं पुरातनम् ॥ 

खोनारायण उवाच । 
लच्छि त्वं कलया गच्छ ध्मीष्वजब्टद्ं शमे । 
अरयोनिसग्भव। योनौ तस्य कन्धा भविष्चसि ॥ 
तत्रैव ैवदोरेण ठक्त्वश्च लभिष्वसि। 
मदं शस्यासुरस्येव शङ्कचुडस्य कामिनो ॥ 
भूत्वा पञ्चाच्च मतपन्नो भविष्यसि न संशयः । 
वेलोकपावनो नारा तुलसोति च भारते ॥ 
कलया च सरिद्भरूत्वा शोघ्र' गच्छ वरानने । 
भारते भारतोशापात् नान्न पञ्चावतौ भव ॥ 
गदः यास्यसि पञ्चा स्वमंओेन विष्डपावनो । 
भारतं भारतौशापात् पापदाडाय पापिनाम् ॥ 
भगोरवस्य तपसा तैन नोता सुदुष्क रात् । 
नाका भागौरथो पूता भविष्यसि महोतले ॥ 
मदंशस्य खमुद्रस्य जाया भव ममान्नया। 
मत्कलां शस्य तस्यैव श न्तनोख सुरेग्वरि ॥१॥ 
गङ्गाशापेन कलया भारतं गच्छ भारति । 
कलहस्य फलं भुङ्च्छ संपत्रोभ्यां सहाचुपते ॥ 
स्वयञ्च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनौ भव । 
गङ्ग यातु िवस्थानमत्र पञ्मं व तिष्ठतु ॥ 
शान्ता च क्रोधरहिता मद्धक्षा सत््वरूपिणौ । 
मडासाध्वो महाभाग। सुभोला धर्चारिशौ ॥ 
यदं शकलया सर्व्वा धभ्िष्ठाख पतित्रताः। 
शान्तरूपाः सुशौोलाख् प्रतिविश्वेषु योषितः ॥ 
तिखलो भार्य्याख्िशालाच व्रयो शत्या 

बान्धवाः। 

गच्छ गङ्गे शिवस्थानं ब्रह्मखानं सरस्वतो । 
अज्र तिष्ठतु महेहे सुशोला कमलालया ॥ 
इत्यक्का जगतां नाथो विरराम च नारद। 
अत्य खरदुदेव्यः समालि श्च परस्परम् ॥ 
ताञ्च सर्व्वाः समालोच्य क्रमेणोचुः खदोग्वरम्। 
कम्थिताः साचुनेचाञ्च शोकेन च भयेन च॥ 

सरस्त्युवाच । 
विदायं देहि भे नाथ दुष्टाया जन्मथोधनम् । 
सत्स्ामिना परित्यक्षा कुतो जोवन्ति काः 

स्यः ॥ 

देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते भर,वम्। 
अत्य च्छितो निपतनं प्रासुमहंति निितम् + 

गङ्गोवाच । 
अदं केनापराधेन त्वया त्यक्षा जगत्फरत । 
देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषिाया वधं लभ ॥ 
निर्दोषा कामिनीं त्याग करोति यो जनो भवै 
ख याति नरकं कल्प कि ते स्विश्वरस्य वा ॥ 

महालच्मोरवाच । 
नाय सश्वस्लरूपस्त्व' कोपः कथमहो तव । 
प्रसादं कुर भाव्यं हं सदौशस्य चमा वरम् ॥ 
भारतं भारतौशापात् यास्यामि कलया विभो 
कतिकालं खितिस्तज्र कदा द्रच्यामि तै पदम्॥ 
दाख्छन्ति पापिनः पापं मन्न खानावगाइनात् 

सरित् 
तुलसौरूपा धमोध्वजसुता सती । 

भूत्वा कदा लभिष्वामि तत्पादाम्ब्,ज म्यत ५ 
इच्चरूपा भविष्यामि त्वद॑धिष्टाढदेवता । 
मासुदरिष्यसि कदा तशं ब्रूहि छपानिधे॥ 
गङ्गा खरख्तोशापात् यदि यास्यति भारतम् । 
सा केन् सुका पापाञ्चकदालवांवालभि- 

च्यति॥ 
गङ्गाशापेन सा बाणौ यदि यास्यति भारतम् 
कदा शापादिनिर्मच्य लभिष्यति पदं तव ॥ 
तां बाणो ब्रह्मसदनं गङ्कां वा शिवमन्दिरम् । 
गन्तुं वदसि हे नाय तत् चमस च तै वचः ॥ 
इत्बुक्षा कमला कान्तपद शत्वा ननाम च । 
स्वकेरवें्टनं छत्वा ङरोद् च पुनः पुनः ।॥ 
उवाच पञ्ननाभस्तां पञ्चां क्त्वा खवच्तसि । 
ईषदास्यप्रसन्रास्यो भक्तानुग्रहकातरः॥ 

गेनारायख उवाच । 
व्वहाक्छमाचरिष्यामि खवाक्ष्च सुरेखरि । 
शमताश्च करिष्मामि अशु तत्क्रममेव च ॥ 
भारतो वातु कलया सरिद्रुपा च भारतम्। 
अहांशा ब्रह्मसदनं खयं तिष्ठतु मद्ग्यहे ॥ 
भगोरथेन नौता सा गङ्गा यास्यति भारतम् । 
पूतं कत्तं छिभुवन खयं तिष्ठतु मद्ग्टङे ४ 
तत्रैव चन्द्रमौलेख मौलिं प्राष्छाति दुलंभम् । 
ततः खभावतः पूताप्यतिपूता भविष्यति ॥ 
कलांशांओेन त्वं गच्छ भारतं कमले भव । 
पञ्चाबतौ सरिद्रपा तुलसौ ठच्चरूपिशौ ॥ 
कलेः पञ्चसरसे च गते वधे च मोचणम् । 
युभाकं सरितश्चैव मद्ग्टहश्चागमिष्यति ॥* 

ति ब्रह्मवेव्ते प्रकतिखण्डे ।६।१--८८॥ 
रसवान्, [त्] पुं, ( खरो नौरमश्वस्येति 
मतुप् । तसौ मत्वं इति भत्वा पदकाओम्।) 
समुद्रः । इत्थम रः । ६।१०।१॥ नदः । रसिके, 
बि। इति मेदिनो ॥ 

खरा, शजो, (सरति गच्छतोति। ख + अव् \ 
टाप् । ) निभारः। इति भरतदिरूपकोषः ॥ 
प्रखारिशौ। इति राजनिचंश्ठः ॥ 

|सरावः, पु, (खरात् सरथात् भवतोति । व 
रचे + भच्। शरावः। इति भरतदि- 
रूपकोषः॥ ६५ 

सरिः,पु खौ, (खरतौति। ख + न् ।) निरः । 
ष्ति न्द्रः ॥ 
भ शो, हिङ्पचौ । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
मञ्नक्ी च ॥ ` 

सरित्, खनो, (खरतोति । ष्ट गतौ + “इृरहि- 

युधिभ्यः इति ।"उणा० १।९८ । इति इतिः) 
नदौ । इत्यमरः। १।१०। २९६ ॥ (यथा, 
देवौमाहार्म 1 । 
“सरितो मार्गवाडिन्धस्तथासंस्तद्न पातिते ॥*) 

त्रम् । इति शब्दमाला ॥ दुगा । यथा,-- 

“क्रिया कारणरूपत्वात् खरणाचं स^ छता} 
सङ्गमादमभाद्रह्गा लोके देवौ विभाभ्यते ४” 

कैन तैन विसुक्षाहमागननिषमामि लत्यदम् । इति देवो पुराशे ४५ श्रध्यायः ६ 
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सरित्पतिः, पं, (सरितां पतिः।) समुद्रः। सरूपः, वि, (समानं रूपं यस्य । “ज्योति्जन- | रनब्रावलो ॥ तल्ञक्षशादि पुष्करिणोशण्दे द्रष्ट 
इत्यमरः । १।१.।१॥ (यथा, भागवते ।५।१७।७ | पदेति ।* ६ । १३ ।८५। इति समानस्य सः ।) व्यम् । तस्य जलगुणाः सरःगब्दे द्रव्याः ॥ 
“एवं माल्यवच्छिखरात्रिष्यतन्तो तत उपग्त- 
बेग! केतुमालमभि वंत्तः प्रतीच्यां दिशिसरि- 
त्पतिं प्रविशति ॥*) 

सरित्वान्, [त्] पुं सरितः सन्त्यस्येति । सरित् + 
मतुप् 1 मस्यवः। ) समुद्रः । इति केचित् ॥ 

सरित्दुतः.पु,(सरितो गङ्गायाः सतः) भौमः! 
गङ्गापुच्त्वात् ॥ 

सरितांनायः, पुं, (सरितां नदोनां नाथः। अलुक् 
समासः । ) समुद्रः! यथा- 

"त्वे देव सरितांनाथ ! त्वं देवि सरितां वरे। 
उभयोः सङ्गमे खात्वा मुञ्चामि दुरितानि वे ॥* 
इति प्राय्ित्ततत्तं गङ्गासागरल्नानमन्तः॥ 

सरिताम्यतिः,पं,(सरितां पतिः । लुक् समासः।) 

ममद्रः। इति शब्द्रन्नावल ॥ यथा, कुमारे। 
२।३७। 
““तस्योपायनयोम्यानि रन्नानि सरिताम्पतिः। 
कथसमप्यश्चसामन्तः अानिष्यत्तेः प्रतोच्तते ॥") 

सरिइरा, स्तौ, (सरित्स्, वरा चेष्ठा । ) गङ्गा 1 
इति डेमचन्द्रः ॥ (यया, महाभारते ।१।९६।८। 
महाभिषस्तु तं दृष्टा नदौ पैर्व्याज्चातं दपम्। 

तमेव मनसा ध्यायन्त्यपावत्तव्छरिदरा ॥ 
नदोस्रेष्ठो, चि । यथा.मडाभारते ।१।७८। ९ । 
सा तमग्निसमं विप्रमनुचिन्त्य सरिदरा। 

शतधा विद्रुता यस्माच्छछतदुरिति विद्युता ॥*) 

सरिन्राधथः, पु, (सरितां नायः)) समुद्रः इति 
राजनिघर्टः ॥ 

सरिमा [न्]पु, (षरतोति।ख + ह-.घ-स्त- 
भ्य इमनिच् ।* उणा० ४।१४७ । तति इम- 
निच्। ) गमनम् । वायुः! इत्युणादिकोषः ॥ 

शूरिलं क्तो, (सलिलम् । रलयोरेक्यात् लख्य रः) 
सलिलम् ! इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

सरिषपः, पं, (ष गतौ + अपः युगागमञ्च ! तत 
षषोदरादित्वात् साधुः । इत्यशादिटोकायां 
उञ््वलदत्तः। ३।१४१) सषपः। इति तिका 
शगषः ॥ 

सरो, सनो,(सरि+छदिकारादितिवा ङष्।) 
निश्रः । इति भरतदिरूपकोषः ॥ 

सरोपः, पु, (कुटिलं सपतौति । ष् + यड् 
लुक् + पचाद्यच् । ) सपः । इत्यमरः ।१।८ ७ 
(यथा, महाभारते । २।२।३। 
“वनच्च दोषब हलं ब इव्यालसरोषखपम् । 
परिक्तंशख्चवो मन्य प्रवं तद्र भविष्यति ॥**॥ 
जङ्गमे, बि । इति सखामो ॥ सथा, भागवते । 
५ । १८। २७। 

“पातं न कुडि पदतुष्यदः । 
सरोदपं स्थाणु यदत्र दश्यते ॥”) 

सरः, पु, (+उन्।) तसरुः। खड्मु्टिः। 
इन्यमरटोकासारसुन्दरौ ॥ 

सरः, चि, (ख-+उन्।) सच्छः। इति भूरि- 
प्रयोगः| 

सुणडकोपनिषदि । २।१।१। 
“यथा सुदौप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः 
तथात्तरादिविधाः सोम्य भावाः 

प्रजायन्ते तव्र चैवापि यन्ति ॥") 
सरूपता, स्त्रो, (सरूपस्य भावः! तल् । टाप् ।) 
समरूपत्वम् । तुल्यता । सरूपशब्दात् तप्रत्य- 
येनापा निष्यन्रा॥ 

सरोजं, करौ, (सरसि जायते इति । जन + डः । 
पद्मम्। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, कुमारे) 
५।२७। 

“मुखेन सा पद्चसगन्धिना निशि 
प्रवेपमानाधरपव्रशोभिना । 
तुषारहरशिच्तपद्मसम्पदां 
सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम् ॥*) 

सरोवरजाते, वि ॥ 
सरोजन्ध्, [न्] क्तौ.(सरसः जन उत्प्र्तियंस्य ।) 

पद्मम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
सरोजिनो, सनो, ( सरोजानि सन्त्यस्यामिति । 
खरोज + “पुष्करादिभ्यो देशे।* ५। २।१३५। 
इतिश्निः।  कमलाकरः। पड्मम्। इति 
भेदिनो ॥ पद्मसमूहः । इति रत्रमाला॥ 
( यथा, साहित्वदर्पे । १०। ०३। 
“निसगसौरभोदुभ्वान्त्चद्ग सङ्गो तशा लनो । 
उदिते वाख्षराधौे स्म राजनि सरोजिनो ॥*) 

सरोजो,[न्] पुं,(सरोजं उत्पत्तिखानत्वेनास्त्य- 
स्येति । इनिः। ) ब्रह्मा । इति शब्द्रत्रावलो 
चिकाणर्डञ्ेषौ ॥ 

सरोक्छवः, प, ( सरे सरोवरे उ्छवो यस्य । ) 
प । इति शब्द्रब्रावलौ ॥ 
सरोषः, वि. रः । रोधेन सह वत्तमानः । इति 
बड्रोहिसमासनिष्यन्नः ॥ 

सगोरट्, [इ] क्तौ, (सर रोहतोति । रह + 
क्किप् । ) यश्मम् । इति हेमचन्द्रः # 

सरोरहं, क्रो, (सरसि रोहतीति । रुह + कः ।) 
पद्मम् । इति रन्नमाला ॥ ( यथा, भागवते । 
१।१५।२८। 
“एवं चिन्तयतो जिष्णोः क्ष्णपादसरोरुहम् । 

सरोख्हासनः, प, (सरोडहमासनं यस्य! ) 
ब्रह्मा । इति हेमचन्द्रः ४ 

सरोवरः, युं, (सरः वरः ष्ठः पञ्माकरत्वात् \) 
जलाशयविेषः । (यथा, भागवते ।८।२४।२१। 
“तत भादाय षा रान्ना चिता राजन् 

सरोवरे) 
तदाहत्घामना सोऽयं महामौनोऽन्बवद् त ॥ 
तत्प््थायः। पञ्चाकरः २ कासारः २ तडागः 
तड़ाकः ५ तटाक; -६ सरखः ७ सरसो 
सरः ¢ सरम् ९ सरकम् ११। इतिशब्द 

सौष्ार्हेनातिगादेन शान्तासोदिमला मतिः ॥" 

सटशः । ससानरूपः। इति जटाधरः ॥ (यथा, सकः, पं, वायुः । मनः। प्रजापतिः । इति 
संच्िप्रसारोणादिहत्तिः ॥ 

सगः, पु, (खज् + घञ् ।) खभावः । निर्मोकः । 
। ( यथा, महाभारते १३। १६२ । ३५। 
“राजमार्गे गवां मध्ये धान्यमध्ये चधर्िणः। 
नोपसेवन्ति राजेन्द्र सगे मूतरपुरोषयोः ॥") 
निश्चयः । (यथा, रघुः । ३।५१) 

ग्टहाण शस्त्र यदिसग एषते 

न खस्बनिजित्य रघु कतौ भवान् ॥ 
प्रध्याय: । (यथा, सादहित्यदपरे।! ६ । ५५९८ 
“नातिखल्पा नातिदोर्घाः सर्ग भ्रष्टाधिका 

द्द ॥” ) 
खष्टिः इत्यमरः 1 ३।३।२२॥ (यथा, 
मनुः । १।२९॥ 
“हिंसादिंख ख्दुक्रुरे ध्राघम्पराहतानृते। 

संसारः । यथा, गोतावाम् । ५।१९। 
इडेव तेजितः सर्मो चेषां साम्ये खितं मनः॥ 

मोहः । उच्छाहः । इति मेदिनो ॥ अनुमतिः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ * ॥ सगविवरणं यथा,-- 
“अव्याकछलतगुणक्तोभात् महतस्िहतोऽहमः । 
भ्रूतसच्छन्द्रियार्यानां सम्भवः सगं उच्यते ॥“ 

इति खोभागवतम् ॥ 
नवधासर्गो यथा,-- 
“सर्गो नवविधस्तस्य प्राक्ततो वैक्रतस्तु यः। 
कालद्रव्यगुखेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥. 
श्रादयस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः । 
दितोयस्त्रहमो यतर द्रव्यन्नानक्रियोदयः॥ 
भूतसगंस्त तौयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्! 
चतुथ न्द्रियः सर्मा यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः ॥ 
वकारिको देवसगः पञ्चमो यन्मयं मनः । 
षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्वबदिक्ततः प्रभोः ॥ 
षड़ि प्राज्ञता: सर्मा वैक्लतानपिमे खश) 
रजोभाजो भगवतो लोलेयं हरिमेधसः # 
सप्तमो मुख्यसगस्तु कड विधस्तखषाच्च यः 
वनस्मत्योषधिलतात्वक.सारा वोरुधो हुमा; । 
उतख्लोतसस्तमःघ्राया अ्न्त.स्पर्शा विशेषिणः । 
तिरञखामष्टमः सगं: सोऽष्टाविंश्हिधो मत 
भ्रविदो भूरितमसो प्राणन्ना दद्यवेदिनः। 
गौरजो, महिषः छष्णः शूकरो गवयो ररः ॥ 
दिशफाः पशवश्ेमे अविरष्ख सत्तम) 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरो तथा ॥ 
एते चेकशफाः चत्तः खण पञ्चनखान् पशून् । 
श्वा गालो ठको व्याघ्रो मार्जारः शशगक्ञकौ। 
सिंहः कपिगजः कर्न गोधा च मकरादयः, 
कङ्कब्टघ्रवकश्येनभासभज्ञकवडिणः ॥ 
इंसखसारसचक्राद्काकोल कादयः खगाः। 
भर्व्वाक सोस्तु नवमः चत्तरेकविधो कृशाम् ॥ 
रजोऽधिकाः क्मापरा दुःखे च सुखमानिनः 
वक्तास्य एवते देवसगद्च सत्तम ॥ 

यद्यस्य सोऽदधात् सर्गे तत्तस्य खयमा विशत्#“ 

[गक कका + प व चक 1 क श 
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सच्जनि 

वैकारिकस्तु यः मोक्षः कौमारस्तुभयातकः। 
देवसगेख्ाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्तरक्ांसि चारणाः । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याघ्नाः कित्नरादयः॥ 
दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वटक्क्षताः। 
अतः परं प्रवच्छामि वंशं मन्वन्तराणि च॥ 
णवं रजः त: खष्टा कल्पादिष्वामभूहरिः। 
खछजत्यमोचघसं कल्प भ्रात्म वालस।नमातमना ॥ 

इति च ओौभागवते। २।१०। १४-२६॥ 
(विष्णुः । इति महाभारतम् । १३।१४१।३०॥ 
शिवः। इति च तत्रव । १३ । १७। १४८ ॥) 

सर्गबन्धः, पु, (सर्गेरध्यायैबंन्धो.यस्य ।) महा- 
काव्यम् । इति भूरिप्रयोगः ॥ तल्लक्षणं यधा,-- 
“सर्गबन्धो महा काग्यसुच्यते तस्य लक्षणम् । 
अआशोनेम ष्कया वस्तुनिदशो वापि तन्मुखम् ॥ 

तदहासकथोद्भ्रूतमितरदा तदायम् । 
चतुञ्वं गफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम् ॥ 
नगराणवशे लत्त चन्दरार्कोदयवणनंः। 
उद्यानसलिलक्रौडामधपानरतोस्सवैः ॥ 
विप्रलम्भ विवादे कुमारोदथवर्णनेः 
मन््रदूतप्रयाणाजिनायकभ्युदयेरपि ॥ 
अलङ्क तमसंचिघ' रसखभावनिरन्तरम् | 
सर्गेरनतिविस्तोर्शेः अव्यहत्तेः सुसम्धिभिः॥ 
सव्व व्र भिब्रहत्तान्तरुपेते लोकरच्नम् । 
काव्यं कल्यान्तरखायि जायते सदलद्धति॥” 

इति दण्डो ॥ 
सं, भर्जने । इति कविकल्यदुमः ॥ ( भ्ना०- 
पर ०-सक०-सेट् ।) सिसज्जयिषति । सञ्जति 
धनं लोकः। इति दुर्गादासः ॥ 

सञ्जः, पु, खजति निर्व्यासादौनिति। खज + 
श्रव् ।) शालहनत्तः । इत्थमरः । २। ४। ४४ ॥ 
सज्जरसः। इति भरतः ॥ पौतशान्तः। इति 
शब्द रन्नावलौ ॥ (यथा, ऋतुसं हारे । २। १७ 

-रदमबसननो पतक 
्विंकम्पयंस्तत्कुसुमाधिवासितः । 
सभोकराग्भोधरसङ्गगोतलः, 
समौरणः कं न करोति सोत्सुकम् ॥") 

सञ्जकः, पु, ( सन्नं एव । सार्थे कन् । ) पौत- 
शालः! इत्यमरः । २।४। ४४ ५: ( यथा, 
भावप्रकाथे। १।१। 
“सजंकोऽजककणं; स्यात् शालो मरिच- 

प्रज्ञः ४”) 

शालः! इति जटाधरः ॥ 
स्जगन्धा, स्तो, ( सन्नेस्येव -गन्धो यस्याः । ) 
रखा | इति रन्नमाला ॥ 

खव्न॑नं, ज्गौ, (खज + व्यट् । ) सेन्यपञ्चाद्धामः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ विसज्जनम्। खष्टिः । 
इति खजधात्वथैदशनात् ॥ (यथा, सव्व दशेन- 
संग्रहे अच्तपाददर्भने। 
तस्म्रादोश्वरस्य जगव्सव्नंं न युज्यते ॥”) 

सञ्ज॑निर्यासकः, पं, ( सल्नस्य निर्य्याखः । खाये 
कन्!) राल; । इति राजनिषष्डः 

३६९ 

२९५. 
स्ख 

सब्नमणिः, पुं, (सन्न स्य मणिरिव ।) धूनकः। 
इति तिकार्डशेषः ॥ 

सज्जरसः, पु, (लज्ज स्य रसः ।) शालहक्तनिर्यासः। 
धुना इति भाषा । ( यथा, महाभारते । १। 
१४१५। ९ । 
“अणसन्जेरसादोनि यानि द्रव्याणि कानिचित् 
आग्नयान्यत सन्तो तानि तत्र प्रदापय ॥*) 
तत्पर्यायः । यन्तधूपः २ अरालः ३ सव्व रसः8 
बडइरूपः ५। इत्यमरः । २।६।१२७ ॥ रालः ६ 
व्किवकल्ञभः9 । इति भरत्टतरभसः ॥ शालजः 
८ शालनिर्यासः< सन्नयः १० धुनकः११ 
सारः १२ इति रत्रमाला॥ विरूपः १२) 
इति शब्द्रत्नावलो ॥ शालवेष्टः १४ भग्नि- 
वज्ञभः १५ स्न मणिः १६। इति ₹ेमचन्द्रः ॥ 
रांजनिर्घर्टोक्तप्यीयगुणौ रालशण्दे द्रव्यो ॥ 
| स्तो, (सन्नं भर्वन ने + इन् ।) सन्नि का- 

चतारः । इति रन्नमाला ॥ 
ज्जि का,स््नो, (सज्निं रेव । स्वाथे कन् । टाप् । 
सन्नि काच्तारः। इति जटाधरः ॥ ८ नदो- 
विशेषः । इति भरतः ॥ ) 

सज्निकान्षारः, प, ( सर््निंका एव क्षारः) 
यदा, सज्जिं काया नखाः क्षारः । इति भरतः। 
साचिच्चार इति साजिमाटि इति च भाषा॥ 
तत्पर्य्यायः। कापोतः २ सुखवञ्चकः ३ सौव- 
जलम् ४ रुचकम् ५। इत्यमरः । २।८।१९०९ ॥ 
खजिकाक्षारः ६ सन्निंका 9 क्षारः ८। इति 
तदौका । खरव्जका < खव्निंका१०। इति 
शब्द्र न्नावलो ॥ सुरवच्ंकः ११। इति जटा- 
धरः ॥ सजि चारः१२ सन्नि कः १२ सर्व्लं१४ 
सुखोज्निं कः १५ सुव्चिंकः १६ सुवर्चीं १७ 
सुखवर्चाः १८। अस्य गुणाः। पटुत्वम्। 
| । उष्णत्वम् । कफवातोदरात्तिनागि- 

त्व्ख । इति राजनिघर्टः ॥ भपिच। 
पाक्यच्चारो थवन्वारो यावशूको यवाग्रजः। 

कथितः सज्निं काभेदो विशेषन्नेः सुवचि का । 
यवक्षारो लघुः जग्धः सुखुच्छो विदो पनः ॥ 

नि्न्ति शूलं वातामश्चेखश्वागलामयान् ॥ 
पाण्डर्गोग्रहणौगुल्प्ानाद्नोडष्ृदामयान् ॥ 
सज्नि काल्यगुखा तस्मादिथेषाद्गुल्मशूलद्भत्। 

सुवर्चिका सन्नि काएवदादव्या गुखतो जनः॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

सजि चारः, पं, (सर्जि रेव चारः) सज्जिका 
च्ारः। इति राजनिघण्टः ॥ 

सर्व्नी सो, (सर्जि + वा ङष्।) सजिकान्तारः 
इति. राजनिघष्टः । 

,पं,(सज्जं ति उपाज्जं यतौति। सञ्ज अव्न ने 
बणिक्। इति भेदिन्य् णादिकोषौ ॥ 

५ (सन्न तोति । सन्न + “छषिचमि 

तनिधनोति \” उणशा० १ ८रे । इति ऊः!) 

वित् । इति मेदिनो ॥ अभिसारः । इारः। 
इति शब्दरज्नावलो ॥ 

सर्व्नि कोऽपि स्मृतः चारः कापोतः सुखवच्चैकः 
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सपः 

सज्यः, प, (संज्नस्य दमिति । यत् )) सर्जरसः 
इति रत्नमाला ॥ अरजंनोये, वरि ॥ 

सपः, पु, (खप्यते इति । ख्प+घञ् ।) नाग- 

कैशरः। इति रत्नमाला ॥ (षप + भावे चञ्! ) 
गमनम् । इति छपधाल्वथद शनात् । ( सपति 
इतस्ततो गच्छतोति । प + अच । ) श्मखरु- 
धारो च्छं च्छजातिविशेषः । पुरा भ्यं चचिय 
भासत् । सगरराजेन भस्य बेदयागादौ अन- 
धिकारित्व ज्ञत्वा बैशान्यत्व धर्मानाशच्च चकार 
यथा, महाभारते इरिवंओे २४ अध्याये । 
“सगरः खां प्रतिच्नान्तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च। 
धम्म जघान तेषां वं वेशान्यत्व' च॑कार इ ॥ 
अदं शकानां शिरसो सुख्डयित्वा व्यसजयत् । 
यवनानां शिरः सव्व काम्बोजानां तथेव च ॥ 

सुक्षक शास्तु पवान् श्मखुधारिणः । 
निःखाध्यायवषटे काराः कतास्तेन महात्मना ॥ 
शका यवनकाम्बोजाः पारदा; पड्कवास्तथा । 
कोलिसर्पा माहिषका दार्व्वाञ्चोलाः सकेरलः.॥ 
सब्ब ते चन्ियास्तात धम्यस्तषां निराक्लतः । 
बशिष्टवचनाद्राजन् सगरेण महामना ॥* 
हिंखलजन्तुविशेषः । साप इति भाषा । तत्- 
पर्य्यायः । दाङकः २ भुजगः ३ भुजङ्गः ४ 
अदिः ५ भुजङ्गमः & राशो विषः ७ विषधरः 
८ चक्रो < व्यालः १० सरोपः ११ कुण्डलो 
१२ गृूदृपात्१३ चच्तुःखवाः १४ काकोदरः१५ 
फनो १६ दर्व्वीकरः १७ दौर्घणृष्ठः १८ दन्द ` 
शूकः १९ विकतेथयः २० उरगः २१ पन्नगः रर 
भोगो २३ जिह्मगः २४ पवनाशनः २५। त्य- 
मरः।१।८। ३॥ विलशयः २६ कुम्भो नसः 
२७ हिरसनः २८ भैकभुक् २९ शवसनोतृसुकः 
३ फणाधरः ३१ फणधरः ३२ फणावान् २३ 
फण्व न् २४ फणाकरः २५ फणकरः २६ सम- 
कोलः २० व्याडः इय दषो ३< विषास्यः ४० 
गोकणः ४१ उरङ्गमः ४२ गूढपादः ४२ विल- 
वासौ ४8 दर्विंत् ४५ इरिः ४६। ४ति शब्द- 
रब्रावलो ॥ प्रचलाक ४७ हिजिद्धः ४८ जल- 
रुण्डः ४८ कञ्चुको ५० चिकुरः ५१ भुजः५२। 
इति जटाधरः ॥ भस्योत्पत्तिव्युत्पत्तो यथा, 
“श्प्रियेणास्य तान् दष्टा केशाः शो यन्त वेधसः 
होना: खशिरसो भूयः समरोडन् ततः शिरः। 
सरप॑णान्तेःभवन् सर्पा होनत्वादहयः स्मृताः ॥* 
इति बह्किपुराणे सगं कथननामाध्यायः ॥*॥ 
सर्पाशासु्वतिधि्यधा,-- 

सुमन्तुरुवाच । 
पञ्चमो दयिता राजन् नागानां नन्दिवर्चिनो । 

पञ्चम्यां किल नागानां भवतो ल्युत्सवो महान् ॥ 
वासुकिस्तक्षकथं व कालोयो मणिभद्रकः, 
रेरावतो तराष्टः कर्कोटकधनच्ञयौ ॥ 
एते प्रयच्छन्त्यभयं प्राणिनां प्राणजोविनाम् । 
पञ्चम्यां खापयन्तोड नागान् च्षोरेख ये नराः॥ 
तेषां कुले प्रयच्छन्ति भ्रभयं प्राणदद्िणम् । 
शसा नागा यदा माद्रा दद्यमाना दिवानिशम्। 



सर्प 
निर्व्वसयन्ति ख्नपनेगंवां सौरेण | ॥ 
ये ् ञापयन्ति बै नागान् भक्तया खदासमन्विताः॥ 

शतानोक उवाच । 
मात्रा शप्ताः कथं नागाः कारणं संवदख्छ वै । 
कथं वानन्दकरणं कस्य वा संप्रसादजम्॥ 

सुमन्तुरुवाच । 
उच्च .शवा भरश्वरन्न खेतो जातोऽखतोडवः। 
तं हृष्टा चात्रवोत् कटनागानां जननो खसा ॥ 
अश्वरन्नमिदं शेतं संपश्येऽख्तसग्भवम् । 
क्ष्णं पश्यसे वालान् स वै शेत: इता इयैः॥ 

विनतोवाच । 
सर्व्वश्वेतो हयवरो नास्य छष्णो न लोहितः 
कथं त्व पश्यसे क्ष्ण विनतोवाच तां खसा ॥ 

कटुरुवाच। 
पश्ये$हमेकनयना छष्णबालसमन्वितम् । 
हिनवा त्वन्तु विनते न पश्यसि परणं कुर् ॥ 

विनोतोवाच। 
अहं दासौ भवित्री ते कष्ण केशे प्रदभिते। 
न चेदशेनतो कद्ुमम दासो भविष्यसि ॥ 
णवं तेऽविनयं ज्ञत्वा गते क्रोधसमन्विते। 
विनतास्वसा च शयने कदुजिंद्यम चिन्तयत् ॥ 
शराह्य पुचान् प्रोवाच बाला भूत्वा इयातने। 
तिष्ठध्व' विपणे जेष्ये विनतां जयग्टदिनोम् ॥ 
प्रोचुस्तां जिद्यबुदिन्तं नामा मातां विग्टद्य तु 
अधम्यमेतन्पातोऽतो न करिष्याम तै वचः॥ 
लान् शशाप रुषा कटुः पावको वः प्रधच्छति । 
गते बडइतिथे काले पाण्डवो जनमेजयः ॥ 
सर्पसत्रं स कर्ता वै भुवि अन्यैः सुदुष्करम् । 
तस्मिन् सत्रे ख तिम्मांशुः पावको वः प्रधच्यति॥ 
णवं शा रुषा कटुः प्रोक्तवात्नैव किञ्चन । 
मात्रा शप्तास्ता नागाः कन्तव्यं नान्वपद्यत ॥ 
वासुकिं दुःखितं न्नाला ब्रह्मा प्रोवाच सा 
मा शचो वासुकैऽत्यथे सृणु महचनं परम् ॥ 
पराथरकुले जातो जरत्कारुरिति दिजः । 
भविष्यति मडातेजास्तस्मिन् काले तपोनिधिः 
भगिनौच्च जरत्कारु तस्य त्वं प्रति दास्यति । 
भविता तस्य पुचचोऽसौ भास्तौक इति विखुतः॥ 
स तत् सवर प्रह वे नागानां भयदं महत् । 
निषेषिष्यति स सुनिर्न्वाग्भिरग्रयाभिस्तोष्यति॥ 
तदिमां भगिनीं राजन् तस्य तव प्रतिदास्यति । 
जरत्कन्धां जरत्कारो; प्रद दाद विचारयन् ॥ 
यदासौ प्रा्थतेऽरण्यं य्किच्चिदिवदिष्यति 1 
तत् कर््तव्यमशङ्क न यदौच्छः यमानः ॥ 
पितामहवचः खुत्वा वासुकिः प्रणिपत्य च । 
तथाकरोद्यधा चोक्त यन्नच्च परमाखितः ॥ 
तच्छ, त्वा परत्रगाः सरवे प्रहर्षोत्फक्ञलोचनाः। 
घनजातभिवात्मानं मेनिरे भुजगोत्तमाः ॥ 
तच्च मन्व महाबाहो तव पित्रा प्रवर्तितम् । 
ऋत्विग्भिः सहितेन सव्वं लोकेषु दुष्करम् ॥ 
ग्रोक्षच्च विष्णुना प्व धरपुच्चस्य धमतः । 
अवश्य तस्य भविता नागानां भयकार कम् ॥ 

२६.६९ 

सपः 
तत् सवं भविता चोरं नागानां < ॥ 
यास्यन्त्यधम्परमरितां दन्दशूका विषोखूषणाः । 
कोरिसंख्या महाराज निपति्यन्त्य तिं शम् ॥ 
श्राञ्चवे तु निमग्नानां घोरे रौद्रा ग्निसागरे। 
श्रास्तोकस्तव्र भविता तेषां नौव ङ्िसागरे ॥ 
स्तुत्वा स चाभ्निं राजानर्विजस्तदनन्तरम् । 
निवत्तयिष्यति तद्यागं नागानां मोहनं षरम् 
पञ्चम्यां तञ्च भविता ब्रह्मा प्रोवाच बोहितान 
तस्मादियं महाबाहो पञ्चमो दयिता खदा । 
नागानामानन्दकरौ दत्ता वै ब्रह्मणा घुरा ॥ 
छत्वा तु भोजनं पूलवे ब्राह्मणानान्तु कामतः। 
विज्य नामा प्रीयन्तां ये केचित् एथिवोतले॥ 
ये च हेलिमरोचिखा येऽन्तरोचचे दिवि खिताः 
ये नदोषु महानागा ये सरखखतिमामिनः। 
ये च वापौतडागेषु तेषु सर्व्वेषु वै नमः ॥ 
नागान् विप्रां संपूज्य विद्धज्य च यथार्थतः । 
ततः पश्चात्तु भुच्लोयात् सड शल्यैनंराधिपः ॥ 
प्रथमं मधुरमश्रोयात् इितोयं भुज्य कामतः। 
एवं नियमयुक्ञस्य यत् फलं तन्निबोध मे ॥ 
खतो नागपुरं याति पूज्यमानोऽष्वरोगलेः। 
विमानवरमारूढो रमते कालमौष्ठितम् ॥ 
इह चागत्य राजासौ अयुतानां वरो भवेत् । 
सर्ववरत्रसमुः स्यात् वा हनाव्यश्च जायते ॥ 
पञ्चजन्मन्यसौ राजा इापरे दापरे भवेत् । 
अधिव्याधिविनिग्मर कञः पलोपुच्तसद्ायवान् । 
तस्मात् पूज्या्चमाणाच्च ्तपायसगुग्गुलैः॥*॥ 

शतानोक उवाच । 
दशन्ति यं नरं विप्र नागाः क्रोधसमन्िताः। 
भवेत् किं तस्य दष्टस्य विस्तरात् प्रत्रवोदहि मे ॥ 

खुमन्तुरवाच । 
दं शक्ताचकछष्णा चरक्तापोता च दका 
खमासेन त वच्यामि यथा वे वशतः खता: ॥ 
शक्तातुब्राह्मणोौन्नया रक्ञातु चचिया खता 
वश्यातु पोतिकान्नया छलष्णा शूद्रा तु कष्यते॥* 
भतः पर प्रवच्यामि दंष्ाणां विषलक्षशम् । 
दंष्ाणान्तु विषं नास्ति नित्यमेव भुजङ्गमे ॥ 
दक्िशं नेव्रमासाद्य विषं खपंस्य तिष्ठति । 
संक्र चस्येव सर्पस्य विषं गच्छति मस्तके ॥ 
मस्तकादमनीं याति ततो नाडौषु तिष्ठति । 
नाड़ोभ्यां गच्छते दं दरं विषं तन्न प्रवत्तते ॥ 
तत् सव्वं' कथयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
अर्टभिः कारणे; सर्पो दशते नाजर संशयः ॥*५॥ 
आक्रान्तो दशते पृष्व ̀ दितोयं पूवव वैरिणम् । 
ढतोयं दशते भौत्चतुथे मददपिंतः ॥ 
पञ्चमन्तु त्षथाविष्टः बष्टश्चेह विषोखणः । 
समं फुचरक्षाथे अष्टमं कालचोदितम् ॥ 
यस्तु सर्पो इ शित्वा तु उदर" परिवर्तयेत्। 
बलभुग्नाक्लतिदेष्रा भाक्रान्तं तं विनिर्दिशेत् ॥ 
यस्य सपण दष्टस्य गन्भोर' दभ्यते त्र णम् । 
वेरदष्टं विजानोयात् कश्यपस्य वचो यथा ॥ 
एकदं ष्टा पदे यस्य भव्यक्षं न च कूपितम् । 

तस्मात् कालान्तर।द्राजन् साग्र वंशते गते । भोतदष्टं विजानोयात् यथोवाच प्रजापतिः ॥ 

सर्पः 
यस्य स्पश दष्टस्य रेखा दन्तस्य जायते । 
मददष्टं विजानोयात् कश्यपस्य वचो यथा ॥ 
देच दष पदे यस्य दृश्येते च महाक्षतम्। 
क्षधाविष्टं विजानोयात् यथोवाच प्रजापतिः ॥ 
इं दषं यस्य दृश्यंते कचिदुधिरसंकुले । 
विषोख्णं विजानोयाहशन्त नात्र संशयः । 
अपत्यरल्षशाधीय जानोयाच्राच्र संशयः ॥ 
यत्तु काकपदाकारं चिभिरनतेरव्िच्छिद्ितम्। 
महानाग इति प्रोक्तः कालदष्टं विनिर्दिंशेत्॥१) 
विविधं दष्टजातेस्तु लक्षणं खमुदादतम्। 
दृष्टंदष्टातु पौतश्च दष्टोदतं तथैव च॥ 
यस्तु सर्पो दशित्वा तु पिबते तु विचच्चणः । 
दष्ातु पौतं विन्नयं कश्यपस्य वचो यथा ॥ 
विषभागौ तु रूपंस्य वरिभागस्तव संक्रमेत् । 
उदरं द रंयेद्यम्तु उडतं तं विनि ओेत् ॥ 
छदि तं विषबेगेन निवि घः पन्नगो भवेत् । 
भसाध्यख्ापि विन्नं ययतुदैषाभिपोडितः॥ 
्रोवाभष्ो भवेत् किञ्चित् संदष्टो विषयोगतः। 
भाद्राञचेषामवाभरणोकछत्तिकाञ्च विशेषतः ॥ 
विशाखा त्रिषु पूर्न्वास् मूलाख्वातिशथतालके । 
सपंदष्टा न जओोवन्ति विषं पौतच्च वैस्तथा ॥ 
शून्यागारे श्मशाने च शुष्क हच्चे तथेव च । 
न जोवन्ति नरा दष्टा नच्चत्रे तिधिसंयुते । 
हतो द'शस्ततः शदव्यन्तरः परिकौ तितः ॥” 
इति भदिष्ययुराथे शतसादसखारसं हिताया 

पञ्चमो कल्ये ॥*॥ 
कश्यप उ वाच । 

“ततः परं प्रवच्मि कालदष्टस्य लक्षणम् । 
अणु गौतम तत्वं न यादृशो भवते नरः ॥ 
जिद्भाभङ्गो छदि शूलं चचुभ्याच्च न पश्यति । 
दश्च दग्धसङ्ाशं पक्षजम्बुफलोपमम् ॥ 
ववर्य चेव दन्तानां श्यामो भवति व्ण॑तः। 
सव्व ष्वङ्गेषु ओेथिष्यं पुरौ षस्य च भेदनम् ॥ 
भग्नस्कन्धकटोग्रोव ऊदटृशटिरधोमुखः । 
दश्चते वेपते चेव स्पते च मुग्रं इः ॥ 
शसन ख छिद्यमानस्य रुधिरं न प्रवर्तते । 
दर्छेन ताद्यमानस्य दर्रा न जायते ॥ 
दे काकपदे बफलाभं चनं 
उच्छनं रुधिराङसेकबहइलं छच्छरात्रिरोधो 

भवेत् । 
हिक्षाश्डासगलग्रहख सुमहान् या दुखू्वचा 

दश्यते 

४.६ -विदुः ॥ 4 

द शे यस्याथ शोथः प्रवलितवलितं मण्डलं वा 
सुनोलं 

प्रखेटो गावरभेदः खवति च रुधिरं सानुनासश्च 
जल्पेत् । 

दन्तोष्ठाभ्यां वियोगो भ्रमति च इदयं सञ्जि. 



सर्पः 
दन्ते न्तान् स्छशति बहशो दृष्टिरायासखिन्रा 
खलो दषः सरवति रुधिरं केकरं चच्चुरेकम् । 
प्रत्यादिष्टः खसिति सततं सानुनासञ्च भावेत् 
यद्यदब्रूते सकलगदितं कालदष्टं तमाइः ॥ 
वेपते वेदना तीव्रा रक्तनेतञ्च जायते। 
ग्रो वाभङ्गख लालाभिः कालदष्ट' दिनिदहि 
दपणे सलिले वापि भालच्छायां न पश्यति । 
मन्दरभ्ि तथा दौपं तेजोदोनं दिवाकरम् ॥ 
वेपते वेदनातस्तु रक्षने वश्च जायते । 
ख याति निधनं जन्तुः कालदष्टं विनि्दिशेत्॥ 
अष्टम्याञ्च नवम्याञ्च छष्णपत्ते चतुडं शोम्। 
नागपच्चमोदष्टानां जोवितस्य च संशयः । 
आद्राकचेषामघाभर णोक्तत्तिकासु विशेषतः । 
विशाखा त्रिषु पूर्व्वाश्च मूलास्वातिशतातके ॥ 
खपदष्टा न जोवन्ति विषं पोतच्च येस्तथा । 
शून्यागारे शाने च शुष्कठच्चे तथेव च । 
न जौवन्ति नरा दष्टा न्त्रं तिथिसंयुते ॥ 
अष्टोत्तरं मन्यतं प्राणिनां समुदाद्तम् । 
तेषां मध्यं तु मगाण दश देचापि कौर्तिते॥ 
शद्धे नेवं भ वोग्यष्यं वस्तिभ्यां हषणान्तरे । 
कच्चे स्कन्धे दि मध्यं तालुके चिबुके गुदे ॥ 
एषु इादशमम्प षु दष्टः शस्त्रं ण वा इतः । 
न जौवन्ति नरा लोके कालदष्टं विनिर्दिशेत्॥* 
भ्र-क-च-ट-त-प-म-य-गान् वदन्ति प्रोक्तयान 

जोवन्ति त्तस्य मतम् । 
ब्ूवात् यदि खुबलति गिरा तस्य संप्रा्तकानः। 
भवति च यदि दूत उत्तमस्याधमो वा 
यदि भवति च दूत उत्तमो वाधमस्य ॥ 
आदौ दष्टस्य नाम यदि वदति कविदक्ति 

तस्याथ पञ्चात् 
वर्णान्तं व्ंमेदो यदि भवति समः प्राप्तकालस्य 

॥ 
दूतो वा दण्डहस्तो भवति च युगलं क 

इस्तस्तथा वा 
रक वस्त्रञ्च कष्ण भ्रथ शिरसि गतं एक- 

वस्त्रञ्च दूतः । 
तैलाभ्यक्त तदत् यदि तवरितगति्मुककशखच 

याति 
यः कर्ग्यात् घोरशब्दं करचरणयुनेः प्राप्त 

कालस्य दूतः ॥५॥ 
नागोदयं प्रवच्यामि ईशानेन तु भाषितम्) 
हणातु पुरा ख्ष्टा ग्रहा नागास्त्वनेकशः॥ 

अनन्तं भास्करं विद्यात् सोमं विद्यात्त् वासुकिम् 
लक्तकं भूमिपुचन्तु कर्कटञ्च बुधं विदुः ॥ 
पद्म छदस्मरतिं विद्यान्महापद्मच्च भार्गवम् । 
कुलिकः शङ्कपालच इावेतौ तु शनैश्चरः ॥ 
पूर्व्व पादः शङ्पालो दवितीयः कुलिकोऽस्य च। 
नेवभाग यमौ दिष्टौ दिनरात्रौ तथव च ॥ 
शुक्रसोमौ च मध्याक्क उदये तु क्षमासुतम् | 
प्राः प्रागष्टमे भागी दिवासन्धाविद्ोच्यते॥ 
ग्रहाञ्च भुष्ते राजन् पथि सत्यं व्रजत्यधः ¦ 
अधो गत्वा भवेत् सर्पो निबिषो नात्र संश्यः। 

॥ | 75 

२९७ 

सपः 
शतानोक उवाच । 

नागदष्टः पिता यस्य श्चातावा दुडितापिवा 
माता पुच्ोऽथवा भार्या किं कन्तव्यं वदस्छ वे॥ 
मोक्षाय तस्य विग्र न्द्र दानं ब्रतसुपोषितम् । 
ब्रूहि मे दिजशाष्ल येन तदे करोम्यहम् ॥ 

सुमन्तुरुवाच । 
उपोष्या पञ्चमो राजन् नामानां युष्टिवर्दिनो । 
शुम कभेकं राजेन्द्र विधानं शृणु भारत ! ॥ 
मासि भाद्रपदेयातु शक्तपक्चे मश्ोपते। 
सातु पुणा महाप्रोक्ता ग्रा्मापि च महोपते॥ 
भनया हादश संवत्तं पञ्चम्यां भरतवेभ। 
चतुरधयामिकभक्तन्तु तस्यां नक्त प्रकौ्तितम् ॥ 
भूरिचन्द्रमयं नागसमथवा कलपौतकम्। 
छत्वा दारुमयं वापि अथवा खृखसयं दप ॥ 
पञ्चम्याम्चयेद्क्धा नागं पञ्चफणं दप । 
करवीरे; शतपवेर्नातिपुष्पै च सुव्रत ॥ 
तथा गन्धप्रधूपेच पूज्यं पब्रगसुत्तमम्। 
ज्ाद्मणं भोजयेत् पञ्चात् इतपायसमोदकः ॥ 
नन्त वासुकिं शङ्कं पञ्च कम्बलमेव च। 
तथा कर्कोटकं नागं नागं वाश्वतरं ठप ॥ 
छतराङ् शङ्कपालं कालियं तक्षकं तथा । 
पिङ्कलच्च तथा नागं मामि मालि च कौत्तितम् 
संवर्तान्तं पारणं स्यान्मडात्राह्य भोजनम् । 
इतिहासविदे नागं गैरिकेण कतं कृप ॥ 
तथाज्न नौ प्रदातव्या वाचकस्य महोपते। 
एष पारणके वापि विधिः प्रोक्तो बुधेनृप॥ 
तव पिव्रा क्रतञ्च व पितुर्मोक्चाय भारत। 
शुभासिकेयं वेधो च पञ्चमो भरतषभ ॥ 
सुवभारनिष्यन्नं नां दत्वा तथा च गाम् । 
व्याप्तस्य कुरुशाहल पितुरादष्य म्यात् ॥ 
तव पिव्रा छतन्छे वं पञ्चम्योपासनं दष । 
उत्ख्ज्य नागतां वोर तव पूव्व पितामहः ॥ 
पुष्यं तरखदो गत्वा तथा पुष्यसदो दप । 
सुनासौरसदो गत्वा तथा भङ्गसदौ गतः ॥ 
भूपसदस्ततो गत्वा कच्ञकस्य सदो गतः । 
अन्येऽपि यै करिष्यन्ति इद् व्रतमनुत्तमम्। 
द्टकात् मोचते तेषां शुभं ख्थानमवाष्डयति ॥ 
येदं खणुयाबित्यं नरः अद्वासमन्वितः। 
कुले तस्य न नागीभ्यो भयं भवति कुच्रचित् 

इति भविष्यपुराणे पञ्चमौ कल्ये ॥ * ॥ 
शतानौक उवाच । 

न सर्पाणां कति रूपाणि के वर्णाः किञ्च लक्षणम् 
का जातिस्तु भवेत्तेषां केषु योनिः कुलेषु वा॥ 

सुमन्तुरूवाच। 
श्रत ते वच्मि संवादं कश्यपस्य मदात्नः। 
यथासौद्गो तमेनेह णु पूव्वं' हिमाचले ॥ 
इताग्निहो्रमासोनं कश्यपन्तु हिमाचले । 
प्रणम्य शिरसा भक्तया गौतमो वाक्वमव्रवोत् ॥ 
सर्पाणां कति रूपाणि किञ्चिङ्क किञ्च लक्षणम् 
जातिं कुलं तथा वर्णान् ब्रूहि सव्वं प्रजापते । 
कथं वा जायते सपं: कथं सुञ्चेदिषं प्रभो । 
विषवेगाः कति प्रोक्ताः कत्येव विषनाडिकाः ॥ 

सपः 
द॑ष्राः कतिविधाः प्रोक्ताः किं प्रमाश' विषागसे 
कदा तु ् टद्लोते गभे कथं वेड प्रसूयते ॥ 
कोटशो स्तो पुमांश व कोटगच्च नपुंसकम् । 
किंनाम दशनं चव एतत् कथय त्रत । 
तस्य तइ चनं खुत्वा कश्यपः प्रत्यभाषत । 
शशु गौतम तत्व न सर्पाणामि ह ल्तणम् ॥*॥ 
मास्याषाटु तथा ज्येष्ठं प्रमाद्यन्ति भुजङ्गमाः । 
ततो नामो नागिन च मैथन संप्रपद्यते ॥ 
चतुरो वाषिकान् मासान् नागो गभमधारयत् 
ततः कात्तिकमासे तु अण्डकानि प्रसूयते ॥ 
भरण्डकानान्तु विज्यं हे शते डे च विंशतौ। 
तान्ये व भक्तयेत् सा तु भागैकं णया त्यजेत् ॥ 
सुव्णाकंवणेनिभात् पुमान् संजायतेऽ्डकात् 
तानेव खादते सर्पो अहोराचाणि विंशतिम् ॥ 
भर्ादकसुवर्णाभात् दोघराजोवसब्िभात्। 
तस्मादुत्पाद्यते स्तौ वे अर्डादून्राह्मण- 

सत्तम ॥ 
शिरौषपुष्यव्णाभादण्ड कात् स्यान्नपु सकम् । 
ततो भिनत्ति चार्डानि षरमासेन तु गौतम ॥ 
ततस्ते प्रोतिसंबन्धात् खं इं वभ्रन्ति बालकाः । 
ततोऽसौ सप्रात्रेण छष्णो भवति यन्नतः ॥५॥ 
श्रायुःप्रमाणं सर्पाणां शतं विंशोत्तरं स्म तम् । 
खत्य॒खाटविधो ज्ञ यः शणुष्वात्र यथाक्रमम् ॥ 
मयुरात् मानुषादापि चकोराोखुरात्तथा। 
विडालान्रकुलाचेव वर1हाहशिकात्तथा ॥ 
एतेषां यदि मुच्य त जोवेिं शोत्तरं शतम् । 
सप्ताहे तु ततः परे दंष्ाणान्तु विरोहणम् ॥ 
विषस्यागमनं तत्र विच्ेपञ्च पुनः पुनः। 
एवं ज्नात्वा तु तच्छं न विषकम समारमेत् ॥ 
एकविंश्रतिराबेण विषं दशासु जाथते। 
नागौपाश्ठंसमावत्तो बालसर्पस्तु उच्यते ॥ 
पञ्चविंशतिराचरस्तु सद्यः प्राणहरो भवेत् । 
षर्मासाच्नातमात्रसतु कञ्चुकं वे "मु ख्ति ॥ 
पादानाञ्चापि विन्या हे शते दे च विंशतौ । 
गोलोमसदशाः पादाः प्रविशन्ति क्रमन्ति च ॥ 
सन्धीनां चास्य विन्नयं हे शते विंशतौ तथा! 
पां शस्यञ्चापि विन्या इ शते विंशतिस्तथा ॥ 
भरकालजाता ये सर्पा निबिंषास्ते प्रकौत्तिताः । 
पञ्चसपतिवर्षाणि श्रायुस्तेषां प्रकौत्तितम् ॥ 
रक्तपोतश्क्रदन्ता भ्रानोला मन्दवेगिनः। 
एते चाल्पायुषो ज्नेया अल्याहाराख भौ रवः ॥ 
एकञ्चास्य भवेदक्तं ह जिन्व च प्रकोर्भिते। 
प्रथमा ब्रह्मदेवत्या दितौया विष्णुदेवता ॥ 
ढतौया र्द्रदैवत्या चतुर्थी यमदैवता । 
दोना प्रमाणतः सा तु वामने समाचिता ॥ 
नास्यां मन्वा: प्रयोक्तव्या नौषधं नैव मेषजम् । 
वेद्यः पराद्लुखो घाति खल्युस्तस्या विलेख्नात्॥ 
चिकिसा न बधः कार्य्या तदन्तं तस्य जौ वितन् 
मकरीं माधिकीं विद्यात् करालोच्च दिमा- 

सकम् । 
कालरात्रौ भवेत् बौणि चतुरो यमदूतिका ॥ 
मकरोशस्त्रकं विद्यात् करालो काकपादिका। 



सपः 
दकाराकतिः कालरात्रो याम्या कूवाक्लतिः 

स्ता ॥ 
मकरौ वातुला ज्ञा करालो पेत्तिकौ स्मृत। 
कफात्मिका कालरातरौ यमदूतौ सान्निपातिक 
शुक्तातु मकरोज्ञया करालो रक्तसब्रिभा। 
कालराज्ौ भवेत् पोता छष्णा च यमदूतिका॥” 

इति भविष्यपुराणे पञ्च मौकल्पे ॥ # ॥ 
कश्यप उव।च । 

“सविषा दंष्योरध्ये यमदूत तु चेडषेत्। 
न विकिस्सा बुः काव्या तं गतायु" विनि- 

दिशेत् ॥ 
प्रहरादै' दिवारात्रौ एकेकं भुच्ञते अहिः । 
णकस्य च समानस्य हितोयं षोडशं तथा ॥ 
नागोदये ययुद्टो इतो विद्वो विदारितः । 
कालदष्टं विज्ञानोयात् कश्यपस्य वचो यथा ॥ 
यग्प्राव्रं पतते बिन्दुव्वालाग्रसलिलोहतम् । 
तश्रा खवते दंष्राविषं सरप॑स्य दारुणम् ॥ 
ज्वालाशते तु संपू देहे संक्रमते विषम् । 
यावत् संक्रामयेदाइ' कुच्ितं वा प्रसारयेत् ॥ 
श्रनेन चणमात्रं ण विषं गच्छति मस्तके । 
वेधते विषवेगस्तु शतशोऽथ सदखशः ॥ 
वते रक्तमासाद्य ततो वाते शिख यथा। 
तेलविन्दुल्लं प्राप्य यथा वैगीन वैते ॥ 
शिखण्ड भ्रा श्रयं प्राप्य मारुतेन समोरितः। 
ततस्तालाशतं प्राप्य त्वचाखानं विचेष्टितम् ॥ 
त्वचासु दिगुण' विद्याच्छो निषु चतुर्गुणम् । 
पित्तेतु विगुणं याति सें वे षोडशं भवेत् ॥ 
वायौ वि शद्गुणद्चेव मज्ने ष्टि गुणं तथा । 
प्राणे चैकाणवोभूते सव्व॑स्लोतान्निरो धयेत् ॥ 
सोतेन रुष्यमानेन याति साध्यमसाध्यताम् । 
ततोऽसौ श्वियते जन्तुनिंश्वसोच्छासवल्जितः ॥ 
निष्कान्ते तु ततो जोवे भूते पञ्चत्वमागते । 
तानि भूतानि गच्छन्ति यस्य यस्य यथालयम्॥ 
सृधिष्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
इत्येषामेव संघातः शरोरमभिधौयते ॥ 
परथिवी एथिवीं याति भापस्तोधेषु लोयते। 
तेजो गच्छति चादित्यं मारतो मारुतं व्रजेत्॥ 
अाकाश्द्धेव भराकाशे सडह तेव गच्छति । 
सखख्ानं ते प्रपद्यन्तं पररस्मरवियोजिताः ॥ 
न जोवेदागतः कञ्िदिह जग्नि सुव्रत) 
विषा न उपेचचेत त्वरितं तु चिकित्छयेत् ॥५॥ 
एकमस्ति विषं लोके दितोयज्चोपघद्यके । 
यथा चलविषेञ्धेव स्थावरन्तु तदैव च ॥ 
प्रमे विषवेग तु रोमडइषं प्रजायते । 
दितोधे विष्षेगेतु खेदो माचंषु जायते॥ 
ढतौये विषबेगे तु कम्यो गाव्रे षु जायते । 
चतुथे विषबेगे तु श्रोव्रान्तरनि रोधक्ञत् ॥ 
पञ्चमे विषवेगे तु हिका गात्रषु जायते। 
षष्ठं तु विषबेगे तु ग्रौवाभङ्गस्तु जायते ॥ 
सपमे विष्ेग तु प्राशेभ्यो विप्रमुच्यते । 
सप्तधातुवहा श्चेते वेनतेयेन भाषिताः ॥*॥ 
ल्व चख्थाने विषै प्राते तस्य पाणि मे ख्णु। 

रद्द 

सर्पः 
ङ्गानि तिमिरायन्तं यतन्तं च मुदं इः ॥ 
एतानि यस्य चिद्धानि तस्य त्वचगतं विषम् । 
तस्यागद प्रवच्यामि यैन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
अकंमूलमपामागं प्रियज्ग तगरं तथा ॥ 
एतदालोद्य दातव्य ततः सम्पद्यते सुष्ठम् ॥ 
ततस्तस्मिन् छते विप्रा न निवर्तेत चेदिषम् । 
त्वचख्थानं ततो भिच्वा रक्षस्थानं प्रधावति ॥५॥ 
विषे च रक्संप्राघ्तं तस्य रूपाणि मे ख्णु। 
दद्यते मुद्ते चेव शौतलं बड मन्यते ॥ 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य रक्तं विषं मतम् । 
तव्रागदं प्रवच्छामि येन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
शोर चन्दनं कुष्ठमुत्पलं तगरं तथा । 
महाकालस्य स्ूलानि सिग्ुवार खगस्य च ॥ 
हष्ग,.च मरि च्चैव पूव्ववेग तु दापयेत् । 
हहतो हचिकालो च इन्द्रवारुणिमूलकम् ॥ 
सर्प॑गन्धा तं चेव इतोये परिकौ तितम् । 
सिन्दुवारं तथा दिङ्ग, ठतोये कारयेद्बुधः ॥ 
नस्यं पानञ्च कुर्वत अच्नं लेपनं तथा † 
एतैनेवोपचारेण ततः सम्पद्यते सुखम् ॥ * ॥ 
रक्स्थानं ततो गत्वा पित्तख्यान प्रधावति । 
पित्तख्ानगते विप्र विषे रूपाणि मे णु ॥ 
उत्तिष्ठते निपतते द द्यते सुद्यते तथा । 
गावत पौतता स्याहं दिशः पश्यति पौतिकाः॥ 
धवलाञ्च भवेनमन्च्टा न चातानं विजानते । 
विषक्रियां तस्य कर्व्यात् यथा सम्पदयते 

सुखम् ॥ 

पिप्पलं मधुकं चैव मधुषठण्डष्टतं तथा । 
मधुसारमलाबु्चं जातिश्करवालुकाम् ॥ 
इन्द्रवारणिम्रूलच्च गवां सूत्रेण पेषयेत् । 
नस्यं तस्य प्रयुच्नोत पानमालेपमाव्नं नम् ॥ 
एतेनवोपचार्ण ततः सम्पद्यते सुखम् । 
पित्तख्यानमतिक्रम्य सरेमखानच्च गच्छति ॥५॥ 
स्ेभस्थाने ततः प्राप्तं तस्य रूपाणि मे खण । 
गात्राणि तस्य सन््यन्तं निश्वा सञ्च न जायते ॥ 
लाला च खवते तस्य कणठं ुरघुरायते । 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य स्ञेभगतं विषम् ॥ 
तस्यागद प्रवच्यामि येन सम्पद्यते सुखम् । 
विकटुकच्च कोशातको लोघ्रमधुसारकम् ॥ 
एतेषां सप्तभागानि गवां मूत्रेण पेषयेत् । 
नस्यं पानञ्च कुर्व्वीत अन्न लेपन तथा ॥ 
एतैनेवोपचारेण ततः सम्पद्यते सुखम् । 
खेभख्यानमतिक्रम्य चायुस्थानञ्च मच्छति ॥‰॥ 
तब्र रूपाणि वच्छामि वायुखानगते विषे । 
श्राश्रायते च जठरं यज्ञवांञ्च न पश्यति ॥ 
ईशं कुरते रूपं ्टिभङ्गख जायते । 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य वायुगतं विषम् ॥ 
तस्यागद् प्रवच्छामि येन सम्पद्यते सुखम् । 
शोणस्नरूलं पियालच्च रक्ता च गजपिष्यलौ ॥ 

भार्म वचा पिष्यलिदेवरास्- 
मधूकखारं सह सिन्दुवारम् । 
डिङ्कच्च पिष्टा गुड्काच्च कुर्या 
दव्य तस्याच्ननलेपयादोन् ॥ 

सर्पः 
एषोऽगदः सव्वविषाणि इन्यात् 
ख्रयन्भृवा देववरेण खटः ॥ 

अष््ननञ्चेव नस्यञ्च स्तिप्र दद्यादिषान्विते। 
वायुखान ततो सुक्ता मज्जस्थान' प्रधावति॥१॥ 
विषे मज्नगते विप्र तस्य रूपाणि मे खृणु । 
दृष्टिश्च होयते तस्य शमङ्गानि सुञ्चति॥ 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य मञ्जगत विषम् । 
तस्य गदं प्रवच्यामि येन सम्प्दयते सुखम् ॥ 
तं मधु णक॑राच्च उशोरं चन्दन तथा । 
एतदालोदय दातव्य' पान तस्य च सुब्रत ॥ 
ततः प्रणश्यते दुःखं ततः सम्पद्यते सुखम् । 
भथ तस्मिन् क्षते योगे विषं तस्व निवत्तते ॥५॥ 
मन्नस्थान ततो गत्वा ममस्थान प्रधावति । 
विषैतु मग्सप्राप्तं शृणु रूपं यथा भवेत् ॥ 
निश्च टः पतते भूमौ कर्णाभ्यां वधिरो भवेत् । 
करिणा सिच्यमानस्व रोमहर्षो न जायते ॥ 
दण्डेन इन्यमानस्य दर्डराजो न जायते । 
शस्त्र श छिद्यमानस्य रुधिरं न प्रवत्तंते ॥ 
केशेषु लुव्वमानेषु मैव क्तोशप्रवेदने । 
यस्य कर्णौ च पारडी च इनु पादौ च सन्धयः॥ 
अिधिलानि भवन्तोह स गतासुरिति खुतिः। 
एतानि यस्य रूपाणि विपरोतानि गौतम ॥ 
खतन्तु तं विजानोयात् कश्यपस्य वचो वथा । 
वैद्यास्तस्य न पश्यन्ति ये पश्यन्ति कुशित्तिताः॥ 
विचक्तणास्तु पण्यन्ति मन्तौषधिसमन्विताः। 
तस्यागद् प्रवच्यामि खयं सुदरेश भाषितम् ॥ 
मयुरपित्तं माज्जारपित्त नङुलपित्तकम् । 
मव्छमादिषपित्तञ्च धानालोमूलमेव च ॥ 
कुङः.मं मामेवं कुष्ट क)श्मरौ च त्वचं तथा । 
उत्पलस्य च किच्ञल्क पद्मस्य कुमुदस्य च ॥ 
एतानि समभागानि गोमूत्रेण तु शोषयेत् । 
एषोऽगदो यस्य इस्तं दष्टेन स्यते न वै । 
कालादिनापि दष्टोऽपि छतिप्र भवति निड्दिषः॥ 
चिप्रमेव प्रदातव्य ख्तसच््ौवनौषधम् । 
अच्ननश्चेव नस्यञ्च सिप्र दयात् विचक्षणः ॥ 
इति भविष्यपुराणे ब्रह्मपव्वं णि पञ्चमोधातु- 
गतविषक्रिया ॥*॥ 

गौतम उवाच । 
“कौशं एतदाख्याहि सव्वं ̀ दष्टस्य लक्षणम् ॥ 

कश्यप उवाच । 
भतः परं प्रवच्छामि नागानां रूषलन्षणम् । 
सपेदषटस्य च तथा समसादिजयुङ्गव ! ॥ 
अथ सपण दष्टस्य ऊहा दष्टिः प्रजायते । 
स्या दष्टस्य च तथा ्रधोटृष्टिः प्रजायते ॥ 
नपुंसकेन दष्टस्य अङ्गम; प्रजायते । 
रुषा दष्टस्य वा साम्या इष्टिं जवरोत्तम ॥ 
कुमारेणापि दष्टस्य दक्िणा एव जायते 
गुं ख्या वाथ दष्टस्य तथाखंदख जायते। 
रोमाञ्चः चतिकयिाञख वेपथुखापि जायते । 
पन्नगो प्रभवेद्रा्रौ दिवा र्पो विषाधिकः॥ 
नपुंखकन्तु सन्ध्यायां कश्यपेन तु भाषितम् । 
अन्धकारे तु दष्टानामुदके गहने वने॥ 



सर्पः 
सु्षस्यं वे प्रमत्तस्य पदे सर्पो न दश्यते। 
इष्टरूपाण्यजानन् वै कथं वैदाशिकित्सति ॥ 
चतुर्विधा रहः प्रोक्ताः पन्रगास्तु महातना। 
दर्व्वौकरा मण्डलिनो राजिला व्यन्तरास्तथा ॥ 
टर्वींकरा वातविष। मण्डलाः पे ्तिकाः स्मृताः । 
श्येला राजिला न्ञेया व्यन्तरा: सात्रिपातिकाः 
रक्तं परोच्तयेद्ाडं सर्पाणान्तु एथक् एथक्। 
छष्णं दर्व्वीकराणान्तु जायते वातसुलवणम् ॥ 
रकां घनञ्च बडइशः शोणितं मण्डलोछते। 
पिच्छिलं राजिले खल्प' तदष्यन्तरके तथा॥*॥ 
न्नयाः सर्पास्तु चत्वारः पञ्चमो नोपलभ्यते । 
ब्राह्मणः स्षच्ियो वेश्यः शूद्र व चतुधकः ॥ 

शे मर्ध्रं दयात् तिक्ञं ददात्तथोत्तरे। 
वैश्यं कषंफलं ददात् शूद्रं चिफलमेव वा ॥ 
ब्राह्मणेन तु दष्टस्य दाहो गातेषु जायते । 
स्ट च प्रबला स्याहं न ज्ञानमभिजायते॥ 
श्या मवणे मुखच्च स्य न्मनस्तम्भख्च जायते । 
तस्य कुर्य्यात् प्रतौ कारं येन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
अश्वगन्धामपामागं सिन्दुवारं सुरालयम् । 
एतत् सपिःसमायुक्त' पानं नस्यञ्च दापयेत् । 
एतैनवोपचारेण सुखो भवति मानवः ॥*॥ 
्च्ियेण तु दष्टस्य कम्यो गातेषु जायते । 
सू च्छट मोहस्तथा स्यां न न्नञानमभिजायते॥ 
जायते वेदना तस्य ऊद्ञ्चेव निरौच्तते । 
तस्य कुरव्ात् प्रतो कारं येन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
अर्कसूलमपामागे प्रियङ्ग.मथ वारुणोम् । 
तत् सपिःसमायुक्ञ' पानं तस्य प्रदापयेत्, 
शएतेनैवोपचारेण सुखो भवति मानवः ॥*॥ 
वैश्ये नापि हिदष्टस्य शु रूपाणि यानि तु। 
खे्मप्रकोपो लाला च नवोडइडति वेदना ॥ 
मूच्छ च प्रबला यस्य भतान नाभिनन्दति। 
तस्य कुर्यात् प्रतौ कारं येन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
अष्वगन्धां सगोमूचां गटहधूमं सयुग् गुलुम् । 
शिरौषाकंपलाशञ्च वतां च गिरिक णिंकाम्॥ 
गोमूत्रेण समायुक्त पानं नस्यञ्च दापयेत् । 
एष वैश्येन दष्टानामगदः परिको तितः ॥*॥ 
श्र णापि हि दष्टस्य खृणु तचल न गोतम । 
कुष्यते वेपते चैव ज्वरः भोतच्च जायते ॥ 
अङ्गानि चुलुचुलायन्ते शृद्रदष्टस्य लक्षणम् । 
तस्यागदं प्रवच्यामि येन सम्पद्यते सुखम् ॥ 
पद्मञ्च लोघ्रकञ्चेव चौद्र' पद्मस्य केशरम् । 
मधु मधुकसारञ्च श्वेता च गिरिकणिंका॥ 
एतानि समभागानि पेषयेत् शोतवारिणा । 
पानं लेपाच्ननं नस्यं सुखो भवति मानवः ॥*॥ 
पूव्वह्णे चरते विप्रो मध्या चचिय्रेत् । 
अपराह्न चरेद श्यः शूद्रः सन््याचरो भवेत् ॥ 
आहारा पुष्यारि, ब्राह्मणानां विदुबुघाः। 
मूषिकाः चचियाणाञच् धाडहारो दिजसत्तम ॥ 
वेश्या मण्डुकभच्याखच शूद्राः सर्व्वा शिनस्तथा ॥ 
भग्रतो दशते विप्रः चच्चियो दक्िणेन तु । 
वामपाश्वं सदा वं श्यः पश्चा शूद्र भादगेत् ॥ 
मदकाले तु संप्राप पौख्यमाना मडानिषा;। 

२९९ 

सपः 
अबेलायां दशन्ते वे मेयनात्ता भुजङ्गमाः ॥५॥ 
युष्यगन्धाः स्मृता विप्राः चच्ियाख्न्दमावहाः। 
वेश्याञ्च तगन्धा वे शूद्राः कम्पस्य गन्धिनः ॥* 
वासं तैषां प्रवच्यामि यथावदनुपूव्वश्ः । 

नदोकूपतडागेषु गिरिप्रश्षवणेषु च ॥ 
आरामेषु पवित्रेषु खुचिष्वायतनेषु च ॥ 
वसन्ति ब्राह्मणाः सपा; ग्रामह।रे चतुष्यये ॥ 
्च्ियो वसते नित्य तोरखेषु पुरेषु च । 
गोशालाखण्वशालाषु पलालेषु तटेषु च॥ 
गोष षु पथि हचचेषु विप्र वेश्या वसन्ति च। 
अविविक्तषु खनेषु निभारेषु वनेषु च। 
शून्यागारे श्मशाने च शूद्रा विप्र वसन्ति च॥ 
श्वेताञ्च कपिलाश्चंव ये सर्पार्बनलप्रभाः। 
सास्िका मनखिनो विप्र ब्राह्मणास्ते वधैः 

स्मता; ॥ 
रक्तव्सुवर्णाभप्रवालमणिसत्निभाः। 
सूप्रभास्तथा विप्र चचियास्तं भुजङ्माः॥ 
नानाविचित्रराजोभिरतसोवर्णसत्निभा। 
बाणयुष्यसव भा वेश्यास्तं च भुजङ्माः ॥ 
काकोदरनिभाः केचित् ये च भरच्ननसन्रिभाः 
काकवर्णा धृञ्चवर्णास्तं शूद्राः परिको त्तिताः ॥ 
यस्य सर्पेण दष्टस्य दंशमङ्लमन्तरम् । 
बालदष्ट विजानोयात् कश्यपस्य वचो यथा ॥ 
यस्य सर्पेण दष्टस्य दं शं दाङ्गलमन्तरम् । 
सौवनसख्येन दष्टस्य एतद्भवति लक्षणम् ॥ 
यस्य सर्पेण दष्टस्य साद्दङ्लमन्तरम् । 
हददष्ट विजानोयात् कश्यपस्य वचो यथा॥*॥ 
अनन्तः प्र चते पूव्वं वामपा तु वासुकिः। 
तक्को दच्चिणे पारं कर्कोटः एष्ठतस्तथा ॥ 
बलेन भ्नमते पञ्चो महापद्मो निमन्नति। 
विमज्नंस्तिष्ठते चव शङ्गपालो सुदग्प इः ॥ 
सर्व्वेषां कुरते रुपं कुलिकः पन्नगोत्तमः 
अनन्तस्य दिशा पूववा वाुकेस्तु इता शनः ॥ 
दच्िणा तच्तकस्योक्ता कर्कोटस्य तु नक्तो । 
पश्चिमा पद्मनाभस्य महापद्मस्य वायुजा ॥ 
उत्तरा शङ्पालस्य वैशानो कुलिकस्य तु । 
अनन्तस्य भवेत् पद्मं वासुकेः स्यात्तथोत्वलम् ॥ 
खस्तिकं तच्तकस्योक्त करकोटस्य तिरेष्ठकम्। 
पञ्चस्य तु भवेत् पञ्च शूलमण्वतरस्य तु ॥ 
शङ्जातेभे वे च्छत्र' कुलि कस्यां चन्दर कम् । 
अनन्तः कुलिको विप्र; च्षचियौ शङ्कवासुको ॥ 
महा पद्यस्त्षकशच वेश्यो विप्र प्रकौत्तितः। 
पद्मकर्कोटकौ शूद्रौ सदा ज्यौ मनोषिभिः॥ 
भनन्तङ्गुलिकौ शक्तौ वणं तो ब्रह्य सम्भवौ । 
वासुकिः शङ्पालख रक्तौ छ्य ग्निक्षसुद्धवौ ॥ 
तकच्तकञ्च महापद्म इन्द्रात् पोतौ बभूवतुः । 
पद्मकर्ञोटकौ विप खरप ष्णौ बभूवतुः ॥५॥ 
इयं यानं हषं इत्र राजानमथ पावकम् | 
धरणोमुत्पाद्य तानेतान् सिदहिकरान् विदुः ॥ 
पूणङ्म्भ पताका च काञ्चनं मणयस्तधा। 

शरसो मालिका कम्बुजो वच्ञोषेति सुव्रता ॥ 
एतेषां दनं श्रेष्ठः कन्धा च प्रातिरूतिका। 
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चतुःष्टिः समाख्याता भोगिनो मत्तपन्नगाः ॥ 
भटश्यास्तेषु षड्विंश अष्टविंशः महोधराः । 
वंशास्तु कुलित; प्रोक्ता सप्त मर्डलिनस्तथा । 
राजौवस्तु दश प्रोक्ता दत्ताः षोड़श पञ्चच) 
इन्दुभो दुन्दुभिश्च व चेडभः खेष्ठवाइनः॥ 
नागयपुष्यसुवर्णाख्या निवि षा थे च पन्नगाः । 
एवभेवन्तु सर्पाणां शतदिनवति स्म तम् ॥ 

वराहकण' गजपिषप्पलिच्च 
गान्धारिका पिष्यलदेवद1र । 
मधूुकसारं सह सिन्धुवार 
हङ्कचच पिद्धा गुडिका च काव्यो ॥६॥ 

सुमन्तुरुवाच । 
इत्यक्ञवान् पुरा वोर गौतमस्य प्रजापतिः । 
र्षणं सव्वं नागानां रूपवणं विषैस्तथा ॥ 
तस्मात् संपरूजयीत्रागान् सदा भक्तया समन्वितः 
विशेषतस्तु पञ्चम्यां पयसा पायसेन च ॥ 
श्रावणे मासि पञ्चम्यां शुक्तपच्ते नराधिप । 
दारस्थोभयतो ले्ठा गोमयेन विषोलणाः ॥ 
पूजयेदिधिवदोर दधिदूर्व्वा क्तेः कुशैः । 
गन्धपुष्योपहारेश ब्राद्मणानाच्च तप णे; ॥ 
ये त्वस्यां पूजयन्तो नाग्रान् भक्तिपुरःसराः 
न तेषां सपतो वोर भयं भवति किचित् ॥ 

इति भविष्ये पञ्चमो कल्पे ॥५*॥ 
सुमन्तुरुवाच । 

तथा भाद्रपदे मसि .पञ्चम्बां खदयान्वितः। 
तथालिख्य नरो नागान् छष्णवर्णादिवख कंः ॥ 
पूजयेहन्धपुष्यञ्च सखपिःपायसगुग्गुलः । 
तस्य तुष्टिं समायान्ति पन्रगास्तचकादयः॥ 
श्रासप्तमात् कुलात्तस्य न भयं नागतो भवेत् । 
तस्मात् सव्व प्रयन्ने न नागान् वे पूजयेद्ढधः ॥ 

इति भविष्ये पद्चमोकल्य ॥: 
सुमन्तुरुवाच । 

“तथा चाश्वयुजे मासि पञ्चम्यां कुरुनन्दन । 
कत्वा कुशसयान्नागान् इन्द्रान्या सइ पूजयेत् ॥ 
तोदकाभ्यां पयसा ज्ञापयित्वा विशाम्पते । 
गोधूमेः पयसा खिन्नेभच्येख विविधेस्तथा ॥ 
यस्त्वस्यां विधिवन्रागान् एचिभक्या समन्वित 
पूजयेत् कुरुशादृल तस्य शेषादयो दप ॥ 
नागाः प्रौता भवन्तोह शान्तिमाप्नोति मानव 
सशान्तिलोकमासाद्य मोदते शाश्वतो समाः॥ 
इत्येतत् कथितं विप्र पञ्चमो कल्पसुत्तमम् ) 
पन्रगाग्म्.चते मन्तं सव्व सपनिषेघकम् ॥* 
ॐ कुर् कुले नः फट् खाहा । इति भविष्य- 
घराणे शतसाइष्पां संहितायां पञ्चमौकल्ये ॥* - 
अन्यच्च । 

खत उवाच । 

“प्राणेश्वरं गास्ड्ञ्च शिवोक्त प्रवद। म्यद्धम् ) 
खानान्यादौ प्रवच्यामि नव्यां दष्टो न जोवति 
चितावस्पौकगेलादौ कूप च विवरे तशः ¦ 
दंशे रेखात्रयं यस्य प्राच्छन्रंसनजोवति॥ 
षष्टयाच्च कक टे मेषे सूलाक्ञेषामघादिषु। 
कक्षाश्रोणिगले सन्धौ शङकर्णोदरादिवु॥ 



सः 
दण्डौ शस्त्रधरो भिच्र्लम्नादिः कालदूतकः । 

बाहौ च भ्रौवायां पृष्टे च नहि जौवति॥ 
पब्ब ` दिनपतिभुङक्तं इयामन्ततोऽपरे । 
शेषा रहा: प्रतिदिनं षट् सधा परिवत्तेने : ॥ 
नागभोगक्रमो ज्ञेयो रात्रौ वाशविवर्तने :। 
शेषोऽक॑ः फणिपशन्द्रस्तचको भोम ईरितः ॥ 
कर्कोटो न्नो गुरुः पञ्चो महापद्मश्च भागेवः। 
शङ्खः शने खरो रादु: कुलिकश्चाहयो ग्रहाः ॥ 
रातौ दिवा सुरगुरोभोगि स्यादमरान्तकः 
पङ्के: कालो दिवा राड: कुलिकेन सड 

खितः ॥ 
यामा सन्धिसंख्यः स वेलां कालयतोञ्चरेत् । 
वाणदिषड़ वङ्किवाजियुगभूरेकभागतः ॥ 
दिवा षड़वेदनेत्रादिपञ्चचिवस् खां शकः। 
पादाङ्ग ठ पादष््ठं गुल्फे जानुनि लिङ्गके ॥ 
नाभौ हदि स्तनतटे कण्ठं नासापुटेक्षणे । 
कणयोख श्नुवोः शद्धे मस्तक प्रतिपत्क्रमात् ॥ 
तिष्ठं चन्द्रश्च जोषेन पुंसो द्िणभागके । 
कायस्य वामभागे तु ख्या वायुवदात् करात् 
अमवक्वक्लतो मोहो निवर्तेत च मह नात् । 
आतमनः परमं बोजं हेसाख्य स्फाटिकामलम्॥ 
ज्ञातव्यं विषपायन्नं बोजं तस्य चतुष्विं धम्। 
विन्दुपञ्चस्रयुतमा मुकं दितौयकम् ॥ 
षष्ठारूढं ढतौयं स्यात् सविसगे' चतुष्विं धम् । 
ॐ कुरु कुन्द खाडहा॥ 
विद्याव्रैलोक्यरच्ा्धं गरुडं न ता पुरा । 
वधेप्सना च नागानां मुखेऽथ प्रणवं न्यसेत् ॥ 
गले कुर न्धसेत् पञ्चात् छदि चेव विशेषतः । 
कुन्दं सखा गुद्ययोः पादयुगे इान्धास ईरितः । 
ग्टहेऽपि लिखित्वा यत्र तच्रागाः संत्यजन्ति च॥ 
सदखमन्रजषन्तु सद्र करें तं तथा । 
यदृग्छहे शकरा जसा चिपा नागासूयजन्ति च। 
सप्तल्तस्य जप्या सिचि: प्राप्ता सरासरेः ॥ 
ॐ सवर्ण॑रेखे कुक्कटविग्रहरूपिणि खाडा ॥ 
पवश्चाष्टदले पचे दले वंयुगं लिखेत् । 
नामेतत् वारिधाराभिः ज्ञातो दष्टो विषं 

त्बजेत् ॥ 
ॐ पच्चि खाडहा | 
अङ्ग छादि कनिष्टान्त' करे न्धस्याय देके । 
कै वक्त छदि लिङ्ग च पादयो्गरुडी हि खः 
नाक्रामन्ति च तच्छायां खद्न ऽपि विषपब्रगाः 
यस्तु लनं जपेचास्याः स द्रा नाशयेदिषम् ॥ 
ॐ डां ङौ छो भिरुष्डाये नमः ॥ 
कणं जसा त्वियं विद्या दष्टकस्य विष इरेत्। 
अ-श्रा न्यसेत्त् पादाग्रे इ-ई गुलफेऽथ जानुनि ॥ 
उ-ऊ ए. कटितटे भरो नाभौ विन्धसेत् 

सधौः। 
छदि भौ वक्घदेभे च भङ्ग भः हंससंयुताः ॥ 
छंसो विष्रादि च इरेत् जपो ध्यातोऽथ पूजितः 
गरुडोऽहमिति ध्यालवा कुव्यादिषदरां क्रियाम् 
हं मन्तरं गाव्रविन्धस्तः विषादिडरमौरितम्। 
न्यस्य इंसं वामकरे नासामुखनिरोधक्ञत् ॥ 
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मन्तो हरेत् दष्टकस्य तवस्भांसादिगतं विषम् । 
स वायुना समाक्लष्य दन्तानां गरलं इरे । 
तनौ न्यसेदृष्टकैव नोल कण्ठादि संस्मरेत् ॥५॥ 
पौतं प्रत्यङ्किरामूलं तण्ड ला हिषिवंषापहम् । 
पुननंवाफलिनोनां मूलं चक्रजमोदटशम् ॥ 
मूलं शुक््ठदत्यास्तु कर्कोच्या गेरिकणिकम् । 
भरद्धिष्ट ट टलोपेतलेपोऽयं विषमहनः ॥ 
विषश्दिं न व्रजेच्च उष्ण पिबति यो इतम् । 
प्श्चाङ्न्तु शिरोषस्य जलं ग्टश्ञनजन्तथा । 
सब्वीङ्लेपतञ्चापि पानादा विषद्रङ्भवेत् ॥ 
छो गोनसादिविषद्ृत् ॥ 
छल्ललाटविसर्गान्त' ध्या तं वश्यादिक्लदडवेत् । 
न्यस्तं योनौ वेत् कन्यां कुाअदजलाविलाम् 
जपा सपाष्टसाइसख' गर्लमानिव सब्वगः। 
कविः स्यात् शुतिधारो ख्यादश्यस्नोखायुरा- 

भ्रयात् । 
विषद्त् स्यात् कथा तदम निर्वा सन्मतो 

भवम् ॥* 
ति मार्ड़ प्राणेष्वर' गाड़ समाप्तं १९ 
अध्याय; ॥*॥*॥ अपरञ्च । 

अग्निरुवाच । 
“नागादयोऽथ ताखदिदशख्ानानि मन्ध च। 
सूतकं दष्टचेष्टेति सषलक्षणमुच्यते ॥ 
शेषवासुकितन्नाख्याः कक्क टोऽनो मडाम्बुजः। 
शङ्पालख कुलिक इत्यष्टौ नागवयकाः ॥ 
दशाष्टपञ्चनिगुणशतमूान्विताः क्रमात् । 
विप्रौ पौ विभौ शूद्रौ हौ दौ नागेषु कौत्तितौ॥ 
तदन्वयाः पञ्चशतं तेभ्यो जाता छसड्यकाः। 
फणिमण्डलिराजोलवातपित्तकफालकाः ॥ 
व्यन्तरा दोषमिश्रास्तं सर्पा दर्वींकरा; स्मताः। 
रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रसखस्तिकाङ्क शधारिणः ॥ 
गोनसा मन्दगा दोघ मख्डलर्विविषैः खिताः 
राजोलाचिविताः जिग्धास्तिगूद्च 

राजिभिः॥ 
व्यन्तरा मिखचिङ्काख्च भूवर्षाम्ने यवायवः। 
चतुब्वि धास्ते बड़ विंश मेदाः षोडश गोनसाः॥ 
वर्योदश च राजौोला व्यन्तरा एकविंशतिः। 
येऽनुक्ञकाले जायन्ते सर्पास्ते व्यन्तरा: स्मृताः॥ 
भ्राषाढ़ादित्िमासेः स्यादर्भो मासचतुषटये । 
अण्डकानां शते इं च चत्वारिं शत् प्रसूयते । 
सपा ग्रषन्ति सूतौ तान् विनास्नौपुनपुंसकान् । 
उग्रो लतेऽचि सपाडात् ष्टो मासाइवैददिः ॥ 
इ(दशादहात् खबोधः स्याइन्ताः स्यः सूय 

दर्शनात् । 
दाविंशदिनविंशत्याखतस्स्तेषु दंद्िकाः ॥ 
करालो मकरो कालरात्रौ च यमदूतिकाः। 
एतास्ताः सविषा दं वामदच्िखपाशवगाः॥ 
षर्मा सन्म चते कत्तिं जोवेत् ष्टिसमादयम्, 
नागाः सूयादिवारेशाः सप्र उक्ता दिवानिभि। 
तेषां षट् प्रतिवारेषु कुलिकः सर्व्वं सन्धिषु । 
शङ्धेन वा महाल्ेन सडह तस्योदयोऽथवा ॥ 
इयोव्वा नाड्कामन््रमन्तर कुलिकोदयः। 

सर्पः 

दुष्टः सकालः सव्यैत् स्वदे विनि ओेत् ॥ 
कत्तिका भरणौ स्वातौ मूलं पूर्व्वात्रयाश्विनो । 
विशाण्ाद्रौ मघा्चेषा चित्रा खवशरोहिणौ ॥ 
इस्ता मन्दकुजौ वारौ पञ्चमो चाष्टमोतिधिः। 
षष्ठौ रिक्ता शिवा निन्या पञ्चमो च चतुद शो॥ 
सन््याचतुषटयं दुष्टं दग्धयोगाञ्च राशयः। 
एकदिवदइवो दंशा दष्टविदञ्च खण्डितम् ॥ 
भ्रदंशमवगुपतं स्याह शमेव चतुव्विं धम् । 
त्रयो इ गककच्ततादंशा वेदना रुधिरो दृशाम् ॥ 
नक्त हं कादि कृर््माभिा दंथाख यमचोदिताः॥ 
दाहो पिपोलिकास्पर्भीं कण्डशोषरुजान्वितः । 
खतोदो ग्रन्थिलो दंशः सविषो न्यस्तनिव्ि षः॥ 
देवालये शृन्यग्टडे वल्मौ कोद्ानकोटरे । 
रथया सन्ध्या श्मशाने च ्मशाने सिन्धुसङ्गमे ॥ 
दोपे चतुष्यधे सौधे ग्टडेऽने पव्व ताग्रतः । 
विलदारे जोशंकूपि जो णं वेश्मनि कुद्यके ॥ 
शिग्रञ्चेतकाचतेषु जम्बडम्बरणेषु च । 
वटे च जोणप्राकारे खास्यद्ृत्कतच्तजत्रणि ॥ 
तालौ शङ्खं गले महिं चिवुके नाभिपादयोः। | 
दंशोऽ्ठभः शुभो भूतः युष्यदहस्तः सवाक सुधोः॥ 
लिङ्गवणं समानश्च शुक्तवस्त्रोऽमलः शुचिः। 
अपदारागतः शस्तौ प्रमादो भूगतेन्तणः ॥ 
विवशेवासाः पाशादिहस्तो गद्ृदवणभ्ाक् । 
शष्क काष्ठाितः खिन्रस्तिलाक्तककरांशुकः ॥ 
श्राद्र वासाः क्ष्णरक्तयुष्यो हेमशिरोरहः। ` 
कुचमरीं नखच्छेदौ गुदस्छक् पादलेखकः ॥ 
केशलुद्चौ ठणच्छेदो दुष्टा दूतास्त यैकलः। 
इङ्ान्धावाहयद्वघा यदि दूतस्य चातन: ॥ 
अभ्यां म्यां एटयान्धान् विद्यात् स्नोपु नपु- 

सकान्। 
दूतः स्छशति यदु गावं तख्छिन् दं शमुदाहइरेत् ॥ 
दूताङ्किचिलनं दुष्टं सख्िभिनिंखला शभा) 
जोवपा््बे शुभो दूतो दु्टोऽन्यच्र समागतः ॥ 
जवो गतागते दुष्टः भो दृ तनिवैदने । 
दूतस्य वाक् प्रदुष्टा सा पूव्वौमजादेनिन्दिता॥ 
विभक्तीस्तस्य वाक्यान्तं व्वि षनिष्वि षकालता। 
भादः खरे कादयंख वर्गेभिंब्रलिपिदिधा॥ 
स्रजोवसुमान् वीं इति केप्यख्च माढकाः। 
वाताम्नौन्द्रजलालानो वशेषु च चतुष्टयम् ॥ 
नपु सकाः पञ्चमाः स्युः खराः शक्राग्बुयोनयः । 
दुष्टौ दूतस्य वाक्पादौ वाताम्नौ मध्यभो इरिः॥ 
परस्ता वारुणा वणौ अतिदुष्टा नपु खकाः। 
प्रस्थाने मङ्गलं वाक्य गज्ज तं मेघहस्तिनोः ॥ 
प्रदक्िणं फले हर्षे चासस्य च रतं जितम्! 
शभा गौोतादिशब्दाः स्यरोटशं स्यादसि्ये ॥ 
भनथेगोताथाक्रन्दो दिशे विरुतं षतम् । 
वेश्या विप्रो पः कन्धा गौर्दन्तौ मुरजष्वजौ ॥ 
त्ोराज्यदधिशद्ाम्ब् च्छते मेरौ फलं खराः । 
तण्ड ला हेमरूप्यच्च सिदहयेऽभिसुखा भमो ॥ 
सकाष्टः खानलः कारग्यलिनाग्बरभारयत् । 
मलखटङ्खो गोमायण्टंप्रोलककपर्िं काः ॥ 
तलं कपालकार्पासा निषे भस्मनष्टये ¦ 

५५ 
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विषबैगाञ्च सप्त सयुर्धातोतवन्तराितः ॥ 
विषदंशो ललाटं यात्यतो नेतं ततो मुखम् । 
श्रास्याचचरणनाभो हौ धातून् प्राप्रोति दहि 

क्रमात् ॥* 
इत्याग्नेये २९४ श्रध्याये लक्तणानि ॥*॥ 

भ्ग्निरुवाच। 
^मन्ध्यानौषौपैदं्टवचिकित्सां प्रवदामि ते। 
ॐ नमो भगवते नोलकण्ठायेति ॥ 
जपनादिषहानिः स्याटौषधं जोवर क्षणम् । 
साज्य सक्लद्रसं पेयं हिविधं विषमुच्यते ॥ 
जङ्गमं सपमरषादि शुङ्गादि स्थावरं विषम् । 
शान्तस्वरान्वितो ब्रह्मा रोहितं तारकः शिवः॥ 
विषते नाम मन्त्रोऽयं तातः शब्दमय: स्मतः । 
ज्वल महामते दयाय । गस्डविलासशिरसे। 
गरुडशिखाये । गरु इविषभच्ञन रे प्रमेदन २। 
वित्रास्य ३ विमहयर कवचाय। अप्रति 
इतशासमं वं इह फट् भस्त्राय। उग्ररूप 
धारक सव्वभयङ्कर भौोषय २ सव्वं दहर 
भस्मोकुर कुरु सखाहा नेत्राय । 
सप्तवर्णान्तयुम्माष्टदिग्दलस्वरकेशरात् । 
वणर बदहिच्चाभूत् कथिंकं माठ काम्वुजम् । 
क्त्वा दिसं तन्मन््ौ वाम हस्ततले स्मरेत् ॥ 
शअङ््टादौ न्यसेदणान् विषभेदोदिताः कलाः । 
णाव्र वच्चचतुष्कोणं पार्थिवं शक्रदेवतम् ॥ 
इत्ताइमाप्यं पद्माहं शुक्त वरणदेवलम् । 
व्यसर स्रस्तिकयुक्रच्च भेषजं वड्किटेवतम् ॥ 
ठत्तचिन्दुढतं वायुदेवतं कणमानिलम् । ` 
अद्ःठाद्यङ्कलो मध्ये पर्यास्तेषु खवेश्मसु ॥ 
सवणंनागवाइनवैष्टितेषु न्यसेत् क्रमात्। 
विषते चतुरो णान् सखमण्डलसम त्विषः । 
अरूपे वरतन््ाते च्राकाशे शिवदेवते॥ 
कनिष्ठामध्यपर्व्वान्ते न्यसेत्तस्यादययमक्रम्। 
मागानामादिवणींञ्च खमरूडलगताच्सेत् ॥ 
भरूतादिवर्णन् विन्यस्य अङ्ग. छाद्यन्तपव्व सु । 
तन्म्ाव्रादिगुणार्णानङ्ग लषु न्यसेदबधः ॥ 
स्यशनादेव तच्छ य इस्ते हन्यादिषदइयम्। 
मण्डलादिषु तान् वर्णान् विषते | 
खंष्टादयङ्ग लिभिदंइनाभिखानेषु पव्व॑ सु । 
खजोव्रतः सवर्णाभमानामे स्तुडिनप्रभम्॥ 
कुड, मारुणमा कण्ठाद् के शान्तात् सितेतरम्। 
जर हया ण्डव्यापिनं ताच्छ ` चन्दराख्यं नागभूषणम् ॥ 
नोलाग्रनासमातानं महापन्तं स्मरेद् वधः । 
एवं ताचात्मनो वाक्यानन्त्रः स्यासअन्तिणो विषे 
खस्ति ताच्चाकरस्यान्तःखिताङ्ग विषापहा । 
तान्षादस्तं समुद्यम्य तत्प्रश्चाङ्ग लिचालनात्॥ 
कुरग्यादिषस्य स्तम्भादोंस्तदुक्तमदवोषया । 
भ्राकाशादेशभूबोजः पशाद्गगधिपतिमीनुः ॥ 
संस्त्मयेति वोषातो भाषया स्तन्भयेदिषम्। 
व्यत्य स्तश्रुषथा बोजो मन्त्रोऽयं साधुसाधितः 
छञ्चवः ब्ञावयशसः शब्दादयः सं हरेदिषम्। 
दष्टमुखापयेदेष्ं खजप्ताश्भोऽभिषेकतः ॥ 
श्वजप गङ्कमेय्या दिनिखनशवशेन वा । 
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संददात्येव संयुक्तो भरतेजोव्यत्ययात् स्थितः॥ 
भूवायुव्यत्यय)नऋन््ो विषं संक्रामयत्यसौ। 
अन्तस्थ निजवेश्मस्थो बो जागनोन्दुजलाम्बभि 
एतत् कमम नयेन्मन्तो गरुडा क्षतिविग्रद्रः । 
ताद्य वार णगेदस्थस्तजंनात्रा शये दिषम् ॥ 
जानुदर्डौन्दुमुदितं सखधागोबोजलाच्छितम्। 
सख्रानपानात् सव्वविषजरारोगापसल्युजित् ॥ 
पत्ति पक्ठिमिहापक्ति महापत्ति विवि खाहा। 
परिपतति महापलति महापत्ति चौत्तौ खाडा 
इावेतौ पक्िराङ्मन्तौ विषन्नावभिमन्तणात्। 
पक्षिराजाय विद्महे परिदेवाय धोमहि तन्न 

गरुडः प्रचोदयात् ॥ 
वद्किस्यौ पाख तत्पूर््वौ दन्तयोकौ च दन्तितरौ 
सकलो लाङ्गलो चेति नौलकराद्यमोरितः ॥ 
वत्तःकरट शि ख। शवेतं न्यसेत् स्तम्भे सुसंस्कतौ। 
हर इर हृदयाय नमः कपर्दिने च शिरसे 

नोलकण्डाय वैशिखाम् ॥ 
कालकूटविष भक्षणाय स्ाहाथव्वं वर्म च। 
कर्ठिनेव्र छत्तिवासं नेत्रं: प्रत्येकशस्तिभिः। 

पू वादे राननेयु तं श्व तपौ तारुणा सितैः ॥ 
श्रभयं वरदच्चापं वासुकिञ्च दधड्जः। 

यज्ञो पवौतपा्वं न्तु मौरौ सद्रोऽस् देवता ॥ 
पादजानुगुहानाभिद्ृत् कण्डाननसूसु । 
मन्तर्णाच्यस्य करयोरङ्ष्ठादाङ्गलोषु च ॥ 
तज्जन्धादितदन्तासु सव्व मङ््योन्ये सेत् । 
ध्यातवं वं संहरेत् ्िप्र बया सरूलमुद्रया ॥ 
कनिष्ठा ज्येष्ठया बडा तिख्लोऽन्या; प्रतिजंवः। 
विषनाशो वामहस्तमन्यस्मिन् दक्िणं करम् ॥ 
नभो भगवते नोलकण्डठाय विः। भरमलकर्डाय 
चिः सव्वन्नकण्डाय चिः चिप भ्रोम् खाहा॥ 

रुद्रमन्यव इति सम्प्राज्लनादिषं विनश्यति ॥ 
न सन्देहः कणजाप्या उपनेत्रा विधानतः । 
यजञैदुद्रविधानेन नोलब्रोवं महेश्वरम् । 
विषव्याधिविनाशः स्यात् कत्वा सद्र विधानतः। 
इत्यागन यै महापुराणे दषटविकिन्छा नाम१९५ 
भ्रध्यायः॥*॥*॥ याव्राकाज्ञे तस्य शुभा- 
श्भस्चकतं यथा,- 

“गोनासदर्व्वीकरराजिलादया 
जात्यैव स्वं भयदा भुजङ्गाः । 
विलोक्य सपं यदि निव्विं कल्या 
निहत्तविप्रस्य शएभं विचिन्त्यम् ॥ 
पाषाणसंस्तभ्भितकण्टकेषु 
दत्वा पद् यान्ति विनष्टविघ्राः। 
सपे च्छया पञ्चनखाभिधैयः 
प्रयाणकाले सतु वामभागी। 
ष्टः शमे: सिदिक्लदुब्रताग्र 
स्ति त् पथो यदि राज्यलाभः॥ 

इति सर्पः इति वसन्तराजशाक्ुने १५ वगः ॥ 
सपंकङ्ालिकः, स्तो, (सपं कड्गालौ एव । खला 
कन् । ) हच्षविशेषः । तत्पर्य्यायः। तोचणा २ 
विषदं २ विषापहा ४। इतिरन्रमाला ॥ 
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५ सपकड्ालो & विनाशिनो 9। इति 
शब्दचन्द्रिका न 

सपकङ्ासो, स्तौ,(सपस्य कड्ालमिवाङ्गं यस्याः! 
ङगष )) सर्पंकङ्ालिका । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सपगन्धा, स्रो, (सपं गन्धयते हिनस्तौति । गन्ध 

हिंसने + भरण । टाप् । ) हत्तविशेषः । यथा, 
"चाक सपेगन्धा च रसना च पलङ्कषा ॥” 

इति जटाधरः ॥ 
घातिनौ,स्त,(सपं इन्तोति। इन + णिनिः) 

ङगेष् ।) सपंकङ्गालोमेदः। यथा,-- 
“सर्पसडहा सपनामां सर्पाङ्गो सर्पधातिनौ ॥* 

नमो नोलकण्डाय नेकसर्व्वविषापदाय। नमस्त 

इति रन्नमाला ॥ 
सपटठणः, पु, ( सप्रस्तणमिव च्छेदयो यस्य । ) 
नकुलः । इति हेम चन्द्रः ॥ 
सपद, पु, (सपस्य द्रष्ट व पुष्यमस्य ।)दन्दौ- 
हत्त; । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

स्पदंषटा, सनौ, ( सर्पस्य द्रष्रेव।) ठथिकाली। 
इति रत्नमाला ॥ 

सपंटंषिका,स््नो,(सपंदं रा + खां कन् । टापि 
अत इत्वम् ।) अजगङ्गो । इति राजनिर्घ॑ष्ट॥ 

सपंदण्डा.स्त्रो, (सर्प दण्डयतोति । दण्ड + अ्रक्। 
टाप् । ) सहलो । इति राजनि; ॥ 

सर्पदण्ड,स्तो,(घपं' दण्डयतोति। दण्ड + अश् । 
ङेष्।) गोरतो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सपंटन्तो, स्तौ, ( सर्पस्य दन्त इव पुष्यमस्यीः । 
गौरादित्वात् ङेष् ।) नागदन्तो । इति राज्- 
निघण्टः ॥ 
| स्त्री, (सर्पस्य दमनमस्याः  ङष् ¦} 

वश्ध्याकर्ोटको । इति राजनिघण्टः ॥ 
सपनामा, स्लो, ( सपेस्य नाम नाम यस्याः । } 
सर्पकङ्ालोमेदः । इति रत्माला ॥ 

सर्पपुष्य, स्तो, (सपंस्य दन्त इव पुष्पमस्याः । 
ङष् डनेष् ।) नागदन्तो । इति राजनिर्टः ॥ 

फणजः, पु, (सपस्य फणात् जायते इति १ 
जन +- डः । ) सपफणजातमणिः । इति शब्द् 
रनावलो 

१, [ज]पु,(मपै भुङे इति । भुज + किप्। 
1 इति हेमचन्द्रः ॥ सर्पभक्तके, वि, ॥ 

सपमाला, स्तो, (सपस्य मालेव ।) सपंकङ्ालो 
मेदः। इति काचित् रत्नमाला ॥ सर्पंनामा 
इति साधुपाटः ॥ 

सर्पराजः, पु, ( सर्पाणां राजा समासे टच्।) 
वासुकिः । इत्यमरः । १।८।४॥ (सर्पयेष्ठ, 
वि। यधा, हरिवंशे ६८।१५। 
^एष मोदं गतः कणो मम्नो वै कालिये इदे । 
भच्यते सर्पराजेन तदागच्छत मारिचम् ॥") 
लता, स्रौ, ( सर्पं इव लता । ) नागवज्ञो । 

ति राजनि्धंर्टः ॥ 
सर्प॑सवर क्तौ, (सर्पनाशकं सत्रम् ।)सर्पनाश्रक- 
यन्ञविशेषः । यथा, श्रोभागवते ।१२।६।१६-२८। 
“जनमेजयः खपितरं श्रुत्वा तच्तकभक्तितम् । 
यथा जुहाव संक्र हः सपीन् सते सह दिजैः॥ 



पास 
१.१ 
सव्वः 

सर्पच् समिदाग्नौ दद्यमानान् महोरगान् । सर्पारिः, पु, ( सर्पस्य अरिः । ) नकुलः । इति 
दृष्नद्रं भयसं विग्नस्तक्तकः शरणं ययौ ॥ 
अपग्यंस्त चषकं तत्र राजा पारोचितो दिजान्। 
डव।!च तक्षकः कस्माच दद्येतोरगाधमः ॥ 
तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम् । 

- ॥ गर्ड्ञ्च ॥ ( यथा, इरिवंशे। 
६८। ३७ 

तं दृष्टा पञ्चमूर्हानं सर्प" सर्पारिकैतनः। 
अक्रुद एव भगवान् प्रष्युवाचोरगीश्वरम् ॥") 

वैन संस्तभ्मितः सप॑स्त स्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ॥ सं,क्तो,(सर्प॑स्य भरावासो यत्र ।) चन्दनम् । 
पारौचित इति शुतवा प्राइतिवंज उदारधीः । 
सदन्द्रस्ततच्तको विप्रा नाम्नौ किमिति पात्यते ।॥ 

तच्छ्रत्वा जुहवविप्राः सेन्द्रं तचकं मखे । 
तच्चकार पतस्व इ सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥ 
ति ब्रह्मोदिताचपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः 
वभूव खंभ्वान्तमतिः सविमानः सतच्चकः ॥ 
तं पतन्तं विस्लानेन सड तत्तकमम्बरात् । 

इति राजनिषेष्टः ॥ सपंस्थानै, पुं ॥ ( यथा, 
हरिवंशे । ६८। २५। 
“यशोदामनुगच्छन्त्यः सर्पावासमिमं कदम्। 
प्रविशामो न यास्यामो विना दामोदरं 

व्रजम् ॥*) 
सर्पाशनः, पं, ( स्पमश्रातोति। भ्रश~+ल्यः।) 
मयरः । इति हलायुधः ॥ गरूडख ॥ 

विलोक्धाङ्गिरसः प्राह राजानं त॑ हहस्यतिः॥ कपिः, [स्]क्लौ,(सर्वतौति । प गतौ +“ 
नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधम हेति सर्पराय्। 
अनेन पौतमद्धतमथवा अजरामरः ॥ 
लोवितं मरण जन्तोगंतिः खे नैव कमणा । 
राजंस्ततोऽन्यो नासूयस्य प्रदाता खखदुःखयोः। 
सर्पचौरारिवङ्कयभ्ब सुत्तड व्याध्यादिभिन्प। 
पश्चत्वमिच्छते जन्तुभङ्क्त आरब्ध कमो तत् ॥ 

शचिडइूपोति ।* उणशा० २।१०८। इति 
इखि; । ) छतम् । इत्यमरः । २ । ५२॥ 
( यथा, मनु; । ३। २७४ ॥ 
“भअपिनःसङकुले जायात् यो बो दद्यात् 

चयोदशोम्। 
पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राक्क्ाये कुच्ञरस्य च ॥ 

तस्मात् सव्रमिद राजन् = उदकम् । इति निधर्ट;।१।१२॥) 
स्पा अनागसो दग्धा जने ट' डि भुज्यते ॥ 
त्यक्तः स तथेत्याह म इ मौनयन् वचः । 
सपसव्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम् ॥ 
(जरत्कारुपुचस्यास्तौकस्य वचनादेव जनमेजय 
सर्पसव्रात् विररामेति पुराणान्तरमतम् ॥ ) 

सपंसव्रो, [न्] प्, (स्प श्रत्रमस्यास्तोति। इनिः) 
जनमेजयराजः । इति शब्दरन्नावलो 
सपश, सो, (सप रहते इति । सड + अच्) 
सर्पकङ्ालौभेदः। इति रत्नमाला ॥ 

सपंडा, [न्] पु, (सप इन्तोति । इन् + क्षिप्) 
नङ्खुलः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

खो, (-सर्पतोति। प् + शिनिः। 
ङोप्) सपभाखा। सापिनो इति भाषा 
यथा, शब्दरन्नावस्ाम् । 
अशोराभो सर्पदंद्रा ततस्रो सर्पी च 

सपिंणो ॥" 
शुद्र ु पभेदः । तत्पर्य्यायः । भुजगो २ भोगौर 
कुण्डलो ४ पच्रगौ ५ फणो ६ । तस्या गुणौ । 
विषन्नत्वम् । कुचवद्ैनत्वच्च। इति राज- 
निघण्टः ॥ 
पी, स्लो, ( सपं + जातौ ङोष्। ) सपिंणो । 
इति शब्दरब्रावलो ॥ 

सर्पा, ज्ञो, (सर्पस्य अन्नोव शङ्कं यस्य। षच् ।) सर्पी, [न्] वि, गमनकत्ता। खपधातोनिंण्- 
रुद्रा्षम् । इति राजनिधंष्टः ॥ 

सर्पाच्चो,स््ो, (खपंस्य अक्तौव पुष्यं यस्याः। अच्! 
ङ्गेप्। ) गन्धनाङ्लो । इति राजनिघण्टः ॥ 

प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ ( यथा, किराते । ५।३५। 
सएष कलास उपान्तसरपिंण 

करोत्यकालेऽस्तमयं विवस्वतः ॥* ) 

इच्चविशेषः, सहचरो इति गख्डिनो इति च सर्पी्टः क्तौ, ( सर्पीणां खपंभायाणामिष्टम् । ) 
डिन्दि भाषा । तत्पायः) गण्डालौ २ नाडो ल । इति रन्नमाला ॥ 

कलापकः ३। भस्य गुणाः) कटत्वम् । तिक्ञ- [स्पे र,क्तो,(सर्पाणामिष्टम् ।) योखण्डचन्दनम् । 
त्वम् । उष्णत्वम् । क्षभिनाशित्वम् । ठिक इति जटाधरः ॥ 

न्दु सर्पाणां विषना शित्वम् । त्रणरोपणत्वश्च । सव्व, खपणे । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा ०-पर ° 
इति भावप्रकाशः ॥ 

सर्पाख्यः, पं, ( सपस्य भ्राख्या भाख्या यख्य । ) 
मदिषकन्दमेदः। इति दाजनिर्घण्ः। नाम +पु,(खब्वं स्मिन् सब्ब तोति सव्व | 
केशरः | इति रन्नमाला ॥ सपनामके, चि ॥ 
स्ौङ्गे, स्त्रो, (सपंस्ये व अङ्गं यस्थाः । ङोष् ।) 
सपंकङ्ालोमेदः ! इति रब्रमाला ॥ हलो । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सर्पीदनो, स्तो, ( सर्पस्य तदिषस्य अटनं भक्षणं 
यस्यः, ङेप् )) नाकुलो । इति राजनिचंण्टः॥ 

स्पार तिः, पु, (सपंस्य अरातिः ।) ग्ड: । इति 

सक०-सेट् \) दन्त्यादिः । भराष्ठवर्गंशेषोपधः । 
सब्देति सिसव्वंयिषति । इति दुगादासः ॥ 

द्यच् । यदा, ख गतौ + “सव्व निष्टष्वे ति । 
उणा० १।१५२। इति बनूप्रत्ययेन साधुः ।) 
शिवः । इत्यमरः । १।१।३२ ॥ क्तितिमूर्तिरयम्। 
यथा, विसजंनात् पूव भवियपुराणोक्तं खभाव- 
सिदप्राच्े शान्यादिदिच्चु वामावर्तेन पूजनम् । 
यथा, स्वीय चितिमूत्तये नम इत्यादि 
तिष्यादितच्छम् ॥ विष्णुः । यथा, 

ष्टेमचन्द्रः॥ 
+ 4 

2, 

*श्रसतस्च सत्चैव स्वस्य प्रभवाव्यय; । 

सर्व्वगः 
सब्वस्य सव्वंदा न्नानात् सव्वमेतं प्रचक्चतै ॥* 

इति विष्णुपुराणम् ॥ 
विष्छुसहस्षनामस्तो बेऽप्ये वमेव ॥ 

सब्ब, त्रि, (+ वन्।) सम्य णः । इत्यमरः । 
२।१९।६६४४ भरस्य पयायः सकलशब्ट् 
दरष्टब्यः ! प्रयोगो यथा, 
सब्वरनब्रमयो मेर: सव्वाथ्धमयं नभः । 

सव्वं तोधंमयो गङ्गा सब्ब देवमयो इरि: #” 
शति वद्धिपुराणे देवाम्बरो षसंवादे २ भ्रध्यायः॥ 

सव्वं सा.स्रो, (सव्व' खहते इति। सह + ̂ पूः- 
सव्वयोर्दारिसङोः।*२। २।४१) इति ष्ठच् । 
श्ररुदिषदिति मुम्) एथिवौ । इत्यमरः 1२।१।३॥ 
(यथ भाव्खासप्तशत्याम् । १३९ । 
“ऊदृामुनातिवादइय ष्ठं लग्नापि कालमच- 

लापि। 
सव्वं सहे कटोरत्वचः किमङ्न् कमठस्य ॥” 
रान्नि, पु, । इति काथिका ॥ सर्व्व क्तेणादि- 
सदे, वि, । यथा, खाडित्यदपंशे । २।२०)। 
“कामं सन्तु ददु कठोरहृदयो रामोऽस्ि श 

वैदेहो तु कथं भविष्यति हा हा देवि 
4 धौरा भव ॥*) 

॥ [सब्ब कः,ति.सकलः । सर्वव शब्दस्य टेः पूव्व'मकि- 
तस्मात. ख्रार्थे के च निष्यन्रः। इति मुग्धबाध- 
व्याकरणम् ॥ 

सव्वं कत्ता, [ऋ] पु, (स्वेषां कत्ता ।) ब्रह्मा । 
इति शब्द्रन्न।वलो ॥ 

सब्ब कर्मणः, विः (सव्व कन्धार व्याप्नोतौति। 
सव्वं कम + “तत् सर्वादेः पष्यङ्गकमम पव्रपावरं 
व्याप्नोति ।*५।२। 9 । इति खः । ) सकल्- 
कमकत । वथा, भटौ ५ सर्मे। . 
“संग्रामे सज कर्म्मोणौ वाइ यस्यौपजानुकौ॥ 

सव्व के, व्य, सव्व व्र। सव्व शब्दात् भकच् प्रत्ययेन 
निष्यन्रः । इति सिहान्तकौमुदो 

मव्व केशो [न्]पु, (सव्वं केशोऽस्वास्तोति । सर्व्व 
कैश + “सर्व्वीदश्चति वक्तव्यम् ।*५। २।१३१५। 
इत्यस्य वात्तिकोक्या इनिः। ) नटः। इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ 

सव्वत्तारः, प, ( सर्व्वेषां चारः । ) चारमैदः । 
सावान् इति भाषा ) इति केचित् ॥ तत्पायः 
बहुक्तारः २ समूहचल्ारकः ३ स्तामक्तारः 8 
मडहात्तारः ५ मलारिः ६"्ारमेलकः७ । भस्य 
गुणाः । अ तिक्षारत्वम्। चन्तुष्यत्वम् । वस्ति- 
शोधनत्वम्। उदावततेक्रिभिनाशित्वम्। 
विशोधनत्वच्च। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्वगं, कौ, ( सव्व गच्छतोति। गम + “अरन्ता- 
त्वन्ताध्वं ति ।” ३।२।४८ । इति डः ।) जलम् । 
इति मेदिनी ॥ 

सव्वंगः, पु, (स्वै गच्छतीति । गम + डः । ) 
शिवः । (यधा, महाभारते । १३।१७। १०४। 
प्रभावः सर्व्वगो वायुर्मा सविता रषिः ॥) 
ब्रह्मा! इति मेदिनो ॥ भाता । इति शब्द् 



ठि 

भाला ॥ (मोमस्य पुच्चः। यथा, महाभारते । 
१।९५। 33 

मोऽपि काश्यां बलधरां नामोपयेमे वोय- 
शरां तस्यां सर्व्वगं नामोत्यादयामास ॥* 
सव्वं वमाभिनि, ति ॥ ( वथा, यान्नवल्कय । 
३।१३०। 
करशेरन्वितस्यापि पृव्वन्नानं कथञ्चन । 

वेत्ति सव्वंगशतां कस्मात् सव्वेगोऽपि न षैद- 
नाम् ॥*) 

शब्बैगन्ध , लो, (सव्व' गन्धा यत्रेति ।) चतुजात- 
कादि) यधा, शब्द्चन्दरिकायाम् । 
“चतुर्जातककक्रोललवङ्गागुरुसिद्धकम् । 

 शुव्यगन्धमिदं चाग्र मुनिभिः परिकोत्तिंतम्॥ 
अन्यच्च भावप्रकाओे। 
चातुर्जातककपूरकक्रोलागुरुकुङ्.मम् । 

 खवङ्गसडितञ्चं व सव्व गन्ध विनिर्दिशेत् 

(पुंलिङ्गेऽपि दृश्यते । यथा, हवस हितायाम् । 
४८ । ४२॥ 
“रब्नानि श्वं गन्धां ख विख्वञ्च सवितङ्तम् । 
प्र्स्तनाखरसौषध्यो हिरण्य मङ्गलानि च ॥* 
सर्व्वगन्धविधिष्ट, चि । यथा, छान्दोग्योप- 
निषदि।९।१४।२) 
““प्राकाशाता सव्व कमा सव्वं कामः सव्व'गन्धः 
खब्वं रसः सव्वं मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥*) 

सव्वंगा, स्रो, (सव्व ` गच्छतौति । गम् + डः। 
टाप् 1) प्रियह्कहच्चः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

` सर्व्व ग्रन्िः, पुं, ( सव्व स्मिन् ग्रन्िरिव यब्र!) 
पिष्यलोमूलम् । इति राजनि घं्डः ॥ 

स्श्रन्विकं, क्तो, (सव्व व्र ्रन्थिरिवाव्र। कन्।) 
पिष्यलोमूलम् । ¶ति हेमचन्द्रः ॥ 

शव्वं चर्मणः, वि, (सव्व चर्मणा खतः । सव्वं 
चमन् + “सव्व चमणः छतः खखजौ ।* ५। 
२।५। इतिखः!) सकलचम्मनिर्ितः। 
इति सिहान्तकौमुदो ॥ 

श्षव्व जनोनः, चि,(सब्वं जनाय हितः। सव्व जन + 
“स्वं जनात् ठञ् खञ्च ।* ५।९। ९ । इत्यस्य 
वा्तिकोक्तय! खः ।) सर्व्वं जनसम्बन्धौ । इति 
सिदान्तकौसुदौ 

थ्व जया,स्नो,( सर्व्वेषां जयो यस्याः |) सनौ कत्ते- 
व्यमार्म शोषा दिदादशथमसनिष्पाद्यत्रतविशेषः। 
यथा । भथ सर्वैजयात्रतम्। सामान्योक्त ज्ञत्वा 
अद्य मागभोषे मासि भरमुकपक्ते भमुकतियो 
विच्छुपदोसक्रान्त्वामारम्य वष॑पय्थन्तं असुकः 
गोरा चौभसुकौ दादशमासथाकादित्यागफलः 
४ 
मनोरथकामा वा गणेशादिहरगौरोपूजालसक- 
सब्बजयाव्रतमदं करिष्यं । ततः सामान्योक्त 

` नवग्हपूजान्त क्त्वा भरङ्गन्धासं प्रणवेन कत्वा 
मौरोखदहितद्रं ध्यायेत् । 
“लेते ठषारूदं व्यालयन्नोपवौतिनम् । 
विभूतिभूषिताङ्च व्याघ्रचरधरं शभम् ॥ 

३.9० ` ६ 

१ 
 सतव्वज् 

विनैव पाव्वेती युक्तं प्रमधेच समन्वितम् । 
प्रसन्रवदनं देवं वरदं भक्तवत्सलम् ॥” 
इति ध्यात्वा ॐ नमः शिवाय ङो दुर्गायै 
नमः । इति मन्त्रेणार्घ्यं छत्वा पुनर्ध्यात्वा ॐ 
गौरो सहितषराय नमः। इत्यासनादिना पूज- 
येत्। ततः पञ्चपुष्या्ञलिदानं क्त्वा प्रणमेत् । 
नमस्ते पार्व्वतोनाथ ! नमस्तं शशिशेखर ! 

नमस्ते पाव् तोदेव्ये चण्डिकायै नमो नमः॥** 
अथ कथा । 

लच्छो रुवाच । 
भगवन्तं सुख।सो नं लच्छोः एच्छति केशवम् । 

केन व्रतेन देवेश स्त्रीणां सव्वमनोरथम् ॥ 
सौभाग्यमतुलच्ापि पुचपौचविवदंनम्। 
नानासुखसमायुक्त' लभ्यते वैष्णवं पदम् ॥ 
तदुन्रतं ब्रूहि मे देव ! क्रियते च यथा प्रभो ॥ 

ओओोभवानुवाच । 
अस्ति सव्व जया नाम व्रतानां त्र ^मुत्तमम्। 
तस्यानुष्ठानमातेख स््ोणां सव्व मनोरथम् ॥ 
लोकज्रयदहिते युक्ता सिथ्यतोह न संशयः 
कुर त्वं तदुत्रतं देवि ! प्रचारय महोतले ॥ 

लच्छो रुवाच । 
प्रसन्नो यदि देबेश् विधानं मयि कष्यताम्। 
खुखेन येन देवेश ! क्रियते त्रतसुत्तमम् ॥ 

ओोभगवानुवाच । 
सष्व जयात्रतं वच्छं शृणु पञ्च सुशोभनम् । 
नेव हृष्ट व्रतं देवि यथा सव्वं जयोत्रतम् ॥ 
पुरषाणां मयाशराद' सनो णां सव्वंजयाव्रतम् । 
पिब् ारशकं नाम मनोरथप्रदायकम् ॥ 
व्रतराजमिदं भद्रे नारोणां सुखदायकम् । 
मागे शोषे त्यजेत् शाकं पौण्डरोकं फलं लभेत् 
पौषे तु लवणं त्यक्ता गोसहस्रफलं स्पृतम् । 
माचे तेल परितज्य ियं प्राप्रोति मानवी ॥ 
फाल्गुने च त्यजेत् पूगं भवेत् पतित्रता सतौ । 
चेतरे पुष्पं परित्यज्य सा याति परमां गतिम् ॥ 
भक्त त्यक्ताध वशाखे याति चन्द्रपुरीं एभाम्। 
च्येष्ठे धाराजलं त्यक्ता वारुणं लोकमाप्र यात्। 
अ्राषाढृ च दधि त्यक्ता वारुणं लोकमान यात्॥ 
खावण वसन त्यक्घा प्रजापतिपुरं व्रजेत् । 
भाद्र तु व्यजनं त्यक्ता नारायणपुर व्रजेत् ॥ 
भ्राण्ठिने च छतं त्यक्ता लावश्यसुत्तमं लभेत् । 
शय्याच्च कात्तिक त्यक्गा प्रयाति परमां गतिम् 
मासान्तं चोपभुन्ञोत सव्व दत्वा दिजातथे । 
शय्या देया ब्रते पे दानानि विविधानि च। 
गौर्या इरञ्च संपूज्य शाक भुच्ञोत पायसम् ॥ 
एवं या कुरुते नारौ वषं यावत् समाप्यते । 
खवर्ग वसति सा नित्यं पुच्चपौ चतप्रतिष्ठिता ॥ 
तत् कुरुष्व प्रयत्न न यैन सर्व्वं जया भव। 
शचोव देवराजस्य रतौव मदनस्य च । 
तच्छटटशो भवेत् भद्रं व्रतस्यास्य प्रसादतः ॥ 
इति स्कन्दपुरा णोक्ता सव्वंजयाव्रत कथा समाप्ता 
ततः स्तुत्वा प्रणम्य विष्जेत् । वर्षान्तं प्रतिष्ठा 
कर्तव्या। दरव्यदानेऽमुकमासासुकद्रव्यत्यागजन्धा 

सर्व्वतो 
मुकफलप्राधिकामा शिवदुर्गाप्रोतिकामा वा 
ब्राह्मणायादं ददे इति वदेत्! इति लत्य- 
चन्द्रिका ॥ 

सर्वजित्, पु, (सर्व्वान् जयतीति, जि + क्विप्) 
कालचक्रस्य एकविंशवर्षः। इति केचित् ॥ 
(त्वाष्टं युगे भाद्यवत्सरः। यथा, हत्त हि- 
तायाम् । ८। ३७ । 

त्वाष्ट युगे सरव्वजिदाद्य उक्तः 
संवत्सरोऽन्यः खलु सर्व्वधारौ ॥*) 

सकलजयकत्तरि, वि ॥ 
स्व्वन्नः, पु, (सब्बे जानातोति । ज्ञा +कः!) 
शितः । (यथा, महाभारते ।१३।१७।३९ । 
“सुवर्णरेताः सव्वन्नः सुबोजो बोजवाइनः ॥* 
बुः । इत्यमरः ।१।१।२३५।; ९।१।१३॥ (विष्ुः। 
यथा, महाभारते । १३1 १४९ । ६१। 
*सब्वदर्थो विसुक्षाा सव्वंन्नो ज्ञानसु त्तमम्॥*) 
सकलन्नातरि, चि ॥ (यथा, रघुः। १०।२०। 
“सब्वन्नस्त्वमविन्नातः सरव्वयोनिस्वमातभूः॥) 

सर्व्वज्ना, सनो, (सव्व जानातीति । ज्ा+कः। 
टाप् ।) दुर्गा । यथा, देवोपुराणे ४५ अध्याये । 
उत्यत्तिख्ितिनाशओेषु रजादिविगुणा मता । 

सब्वजन्ना सब्वयेत्तत्वाच्छा न्तित्वाच्छान्तिर्च्यते॥० 
सर्व्वतः, व्य, चतुहि गभिव्यासिः। तत्पर्य्यायः! 
समन्ततः परितः विष्वक् ४ । इत्यमरः ।३। 
४। १३.॥ (यथा, मुण्डकोपनिषदि । ३।२।४। 

^ते सव्वंगं सव्वंतः प्राष्य धौरा 
युक्षातानः सव्वमेवाविशन्ति ॥*५॥ 

सव्व + तिल् । स्वः । यथा, मनुः । १।५। 
अप्रतकंमविन्न यं प्रसुप्तमिव सर्व्वतः ॥ 

प्रसुप्तमिव सबव्वतः प्रथमार्थे तसिः । सलकार्य्या- 
चममित्य्थः।* इति तहोकायां कुक कः॥ पञ्च- 
म्यास्तसिल् । सर्वस्मात् । सर्वेभ्यः । यथा, 
मनुः। ४) २४७। 
“सव्बतः प्रतिग्टन्नोयान्मष्वथाभयदचिणाम् ॥* 
सप्म्यास्तसिल । सबव्वस्िन् । यथा, ऋतु 
संद्ारे।! १।२२। 

“भ्रमति गवययुथः सव्वंतस्तोयमिच्छन् 
शरभङुलमजिद्य प्ोदरत्यस्वु कूपात् ॥*) 

सव्वेतःशभा, खनौ, ( सव्वेतः भं यस्याः! ) 
प्रिय्कहच्चः। इति शब्दं चन्द्रिका ॥ 

सव्वतन्तः, पु ,(सव्वं तन्तरमस्येति ।) सकलतन्ता- 
ध्यं ता। इति केचित्॥ (क्तो, सव्वे तन्त्रमिति ।) 
सकलश्ास््रश्च 

सव्वंतापनः, पु, (सर्व्वान् तःपयतोति। तप + 
णिच्+च्यः।) कामदेवः। इति केचित् ॥ 

सब्व॑तापके, चि, ॥ 
सव्वंतिक्ता, सनौ, (सव्वतस्तिक्ता ।) काकमाचो । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सव्वतोभद्र , कौ, प, (सव्वंतो भद्रमस्मादिति ।) 
ईष्वरग्टइ विशेषः । इत्यमरः ।२।२।१०॥ हारा 
लिन्द दिभेदभिन्राच्यग्टहम् । तस्य लद्वणसुप 
न्यस्त साच्छन यथा,- 



सव्व तो 
स्वस्तिकं प्राङ्मुखं यत् स्यादलिन्दानुगतं भवेत 
तत्पार्ण्वानुगतौ चान्यौ तत्पयन्तगतोऽपरः ॥ 
शअनिषिद्धालिन्दभेद' चतुर्दारञ्च यदृग्टहम् । 
तद्धबेत् सव्बलोभद्र' चतुरालिन्दशोभितम् ॥ 
प्राक्पञ्चिमानुगतौ च शेषाबुदरविस्ततौ । 
यच्रालिन्दौ रुचक्यतो न चेत् स्यादुत्तरामुखम् 
कमेणो पचौोयमानं यतालिन्ददयं ग्ट । 
तददंमानमित्थाइनं चेत् स्यादुत्तरामुखम् ॥ 
द्चिणालुगतालिन्दव्रयं यत् पञ्चिमासुखम् 
पूजनोयोत्तरोच्छायं नन्द्यावक्तँ वदन्ति तत ॥ 
डपय्येपरि यद्ग हं तदिच्छन्दकसंन्ञकम् ॥ 
इति वचनेषु सखस्तिकादौनां क्ञोवत्वदशेनात 
स्स्तिकादोनां पंनपंसकलत्वं मन्तव्यम् । एवमादि 
प्रासौ सचकवदं मानो पुंलिङ्गगवपि यदुक्तम् । 
“स्लस्तिकः सव्वतोभद्रो सचको वद्धं मानकः । 
नन्द्मावरत्तादयख्चापि इारालिन्दादिमेदजाः ॥ 

इति भरतः ॥*॥ 
लच्षणान्तरं यथा, भविष्योत्तरे । 
*मेषादि चन्द्रे जातस्य पतैः स्यरलुक्रमात् । 
हदादशव ग्टहान् वन्ते तेषां लच्णमग्रतः ॥ 
सुनन्दः सव्वतोभद्रो भव्यो नान्दौसुखस्तथा । 
विनोदञ्च विलास विजयो विमलस्तथा ॥ 
रङ्गः कैखिर्व्नयो वोरो हादशेते प्रवर्तिताः ॥ 
तन्नक्तणं यथा- 

“हौ राजइस्तावायाने परिणाह तथैव च। 
इत्ययं सर्वतोभद्रः शक्रश्चास्याधिदेवता ॥ 
दानवा रक्तकाद्ैव पूज्यास्ते चात्र यत्रतः। 
चतुद शास्य हाराणि छष्णचित्राहतानि च ॥ 
प्रोदपद्ाहतो देषः सर्व्वानिष्ट विनाशनः । 
अत्र खित्वा महो पालः सर्व्वान् शवुन् निश 

न्तति ॥" 
दौधं २९ प्रख्य २० इति सर्व्वतोभद्रः। इति 
युक्िकल्यतरुः॥ ( सर्व्वतो मङ्गलप्रदे, ति ; 
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सव्व तो 
इत्यदववचो राजन् तम्। 

देवषियद् हदा छष्णख प्रत्यपुजयन् ॥”) 
सव्वतोभद्र, क्तो, (सव्वंतो भद्रमस्य ति) इषोतं- 
सर्गव्रतप्रतिष्ठादौ पूजाधारमण्डलविशेषः। यथा, 
शारदायाम् । 
“चतुरस्रं चतुःकोषे कर्णश्चसमन्तिते । 
चतुर्ष्वपि च कोष्ठं षु कोणस्जचतुषटयम् ॥ 
मध्ये मध्यं यथा मसा भवेयुः पातयेत्तथा । 
परव्वापरायते इं इं मन्तो याम्योत्तरायते ॥ 
पातयेत्तेष मद्छयेषु समं सत्रचतुष्टयम् । 
पूव्ववत् कोणकोष्ठ षु कणंसूत्राणि पातयेत् । 
तदद्तेषु मवं षु दव्यात् स्त्रचतुटयम् । 
ततः कोष्ठं षु मत्स्याः स्यस्तेषु सचाणि पातयेत् 
यावत् तदयं मन्तौ षट्पञ्चाशत् पदान्यपि । 
लावत्तेनेव विधिना तत्र सूत्राणि पातयेत् ॥ 
षट्चरि'शता पदे मध्यं लिखेत् पद्मं सुलकच्षणम्। 
बहिःपडःक्धा भवेत् पोटं पडङक्तियुग्मेन वौथिका 
इारशोभोपशोभाखान् चिष्टाभ्यां परिकल्कयेत् 
शस्त्रोक्तविधिना मन्तो ततः पद्म समालिखेत्॥ 
पद्चकेव्रस्य संत्यज्य दादशांशं बदिः सुधोः। 
तक्मध्य' विभजेत् ठत्तेख्िभिः समविभागतः 
श्रादयं स्यात् कर्णिकाखानं केशराणां हितोयकम् 
ठतोयं पद्मपक्राणां सुक्तांेन दला्रकम् ॥ 
बाद्यहत्ताव्वरालस्य मानेन विधिना सुधौः। 
निधाय कैशराग्े षु परितोऽदंनिशाकरान् ॥ 
लिखित्वा सन्धिसंख्थानि तजर सूत्राणि पातयेत 
दलाग्राणाञ्च यन््ानं तन््ानादृत्तमालिखेत् ॥ 
तदन्तरालतग्मध्यसूत्रस्योभयतः सुधौः। 
्रलिखेदाश्महस्तेन दलाग्राणि समन्ततः॥ 
दलम्ूलेषु युगशः केशराणि प्रकल्पयेत् । 
एतत् साधारणं प्रोक्त पङ्जं तन्त्रषैदिभिः॥ 
पदानि तौखि पादाथे पौठकोशेषु मार्जयेत् । 
अवशिष्ट: पदेर्विदान् पौठगाताणि कारयेत् ॥ 

यथा, भागवते) १०।७१। ११। पदानि वौ संख्थानि मज्जयेत् पडक्यमेदतः। 

सव्वतोभद्रमण्डलस्य रूपं यथा । 

सव्व तो 
दिक्षु दाराणि रचयेत् दिचतुःकोष्ठकै स्तथा ॥ 
पदे खिभिरथेकेन शोभाः स्यर्दार पाश्बायोः । 
उपशोभा स्यरेकेन विभिः कोष्ट रनन्तरम् ॥ 
अवशिष्टः पदेः षडभिः कोणानां स्याचतुषटयम् 
रचयेत् पञ्चभिवर्श्धरडलं तन्मनोडरम् ॥ 
पोतं इरिद्राचुण' स्यात् सितं तण्ड लसम्भवम्। 
कुखन्धुशंमरुणं छष्णं दग्धपुलाकजम् ॥ 
विखवादिपच्रजं श्यामं इत्यक्त वशंपश्चकम्। 
अहुज्गोत्सेधविस्तराः सोमारेषाः सिता 

शुभाः ॥ 
किंकां पौतवर्शेन केशराश्थरुणिन च । 
शक्तवर्णानि पत्राणि तत्सन्धीन् श्यामलेन च ॥ 
रजसा रच््येग्धन््ो यदा पौतेव कणिका । 

` केशरा; पौतरक्ताः स्यररुणानि देलाश्यपि ॥ 
सन्धयः कछैश्णर्वणीः स्य : सितेनाप्यसितेन वा । 
रचयेत् पौठगभीखि पादाः स्य ररुणशप्रभाः 
गाताखि तस्य शुक्तानि वथषु चतद्ष्वपि । 
आलिखेत् कल्पलतिका दलयुष्यफलान्विताः ॥ 
वर्शेरनाना विपित: संव्वटषटिमनोषराः 
हाराखि शं तवर्णानि शोभा रक्ताः समोरिताः 
डपश्चोभाः पौतवैर्णः कोणान्यसितभानि च 1 
तिश्लो रेखा वहिः कथाः सितरक्तासिता 

क्रमात् ॥ 
मण्डलं सब्वंतोभद्रमेतत् साधारणं स्मतम्॥*५॥ 
प्रकारान्तर यथा, 
चतुरसां भुवं भित्वा दिग्भ्यो हादशधा सुधीः 

पातयत्तव्र सूत्राणि कोष्ठानां दृश्चते शतम् ॥ 
चतुशचत्वारिं शदाच्यं पात् षट्विंशताभ्बुजम् । 
कोष्ठे: प्रकल्पयेत् पौटं पड्क्या नैवात्र वौथिका 
हारशोभे यथा पू्व्व॑सुपशोभा न दृश्यते । 
अवशिष्टः पदः: कुयात् षड़भिः कोणानि 

तन्वित्। 
विदध्यात् पूव्वेवत् शेषभेवं वा मण्डलं स्मतम् ॥ 

इति तन्त्रसार १ परिच्छदः॥*॥ 
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. सरववैःतो 
नराणां शभाश्भन्नानाथे चक्रविशेषः । यथा, 
“अथातः संप्रव्यामि चक्र वैलोक्धदो पनम्। 
विष्यातं सव्वतोभद्रं सदयः प्रत्ययकारकम् ॥ 
छष्ंगा दश विन्धस्य तिखग्रं खास्तथादश। 
एक्षाशोतिपदं चक्र जायते नाव संशयः ॥ 
अकारादिखराः कोष्ठष्वौशादौ विदिशि 

क्रमात् । 
` प्रदक्तिशक्रमाजन्नया ज्योतिःशास्रविशारटैः ॥ 
छत्तिकादोनि धिष्टयानि पूरव्वाशादि 
सघ तष करमेरेव अष्टाविंशतिखंख्यया ॥ 
अ-व-क-इ-डाः पूर्वस्यां म-ट-प-र-ता 

इरिति दक्षिणस्याम् । 
मय-भ-ज-खा वारूख्यां ग-शःद-च ला-खोत्त 

र्यां स्यः॥ 
वयस्यो ठषा्यास्तु पूर्वादिक्रमतो बुेः। 
राशयो इादश खाप्या मेषान्ता दक्तमार्गतः ॥ 
शेषेषु कोषठकेष्ठेवं नन्दादितियिपञ्चकम् । , 
वाराण्शां सप्तकं लेख्य' भौमां तस्तिथिक्रमात्॥ 
इत्येवं सव्वंतोभद्रप्रकारः कथितो मथा । 
यस्मिन्न चे खितः खेटस्ततो वेधवयं भवेत् ॥ 
गट्टष्टिवग्येनाव वामदच्तिणसंमुखे । 
शुक्त भोग्यं तथाक्रान्तं विदं क्र रग्रहेण भम् ॥ 
शभाश्मेषु कार्येषु वच्जनोयं प्रयब्रतः। 
वक्रग दक्तिका टिम दरि शौघ्रगे ॥ 
संमुखो मध्यचारेचन्ञया भौमादिपञ्चके। 
सूखमुक्ता ग्रहाः गोघ्रास्तथा चाके दितोयगी 
समास्त तोयगे ज्या मन्दा भानौ चतुथगे । 
वक्रा; स्यः पञ्चषषटेकें त्वतिवक्रा नगाष्टगी ॥ 
मवमे दशमे भानौ जायते खडजा गति; । 
इादशओेकादथे सूग्य' लभन्ते शोघ्रतां पुनः ॥ 
रविख्थित्यंशकविं श्रावः संख्यात्र कर्पते । 
न तु राश्यन्तरस्मर्थात् दितोयादिनिरूपणम् ॥ 
राडइकेतू खदः वक्रौ थोघ्रगो चन्द्रभास्करो । 
मतेरेकस्वभावत्वादेवां दृ ्रयं सदा ॥ 
ररा वक्रा मदाक्त राः सौम्या वक्रा महाभा 
स्य: सडइजस्वभावसथाः सौम्या क्र राख शोघ्रगाः॥ 
चर-ङ् छाः ष-ष-ठाञ्ंव ध-फ-ठाग्ड-भ-आा 

स्लथा। 
एतत् व्रिकं वरिकं विद विद: क-प-भ-दे 

क्रमात् ॥ 
चछ-ङ- ङा रौद्रगे वेषे ष-ण-ठा भ्रस्तगो ग्रहे। 
घ-फ-दाः पूर्वाषाढायां घ-भ-जा भाद्र उत्तरे ॥ 
श्वौ शसौ खयौ चेव जयौ शनौ परद्मरम् 1 
एकंम हि इयं च्च यरं शभा शुभ ग्रइव्यघे ॥ 
श्रवर्थादिस्रदन्दं त्वे कवेघात् यो्व्वपधः। 
गुग्मवरणाकके वेषे अनुखारविसगंयोः ॥ 
अ कारादियुग्म्रवर््शातमकबेधवदनुखारविसगेयो 
एकवेधादुभयवेध 
कोणखक् चयोगश्यष्वं अन्धादिपादग श्रडे। 

अकारादि चतुष्केषु वेधः पूंतिधौ तथा ॥ 
एकादिक्र.गवेषेन फलं णु खां प्रजायते । 
उदरं गख भयं इानिर्व्याधिद वयुः क्रमे च ॥ 
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सव्वेतो 

ऋषे भ्मोऽच्रे हानिः स्वरे व्याधिर्भयं तिधौ। 
राशौ विद्धे महाविन्नः पञ्चविधो न जोवति ॥ 
एकषेधे भयं युं युग्मवेधे धम्य: । 
विवेधे तु भवेदवङ्गो खत्यर्वेधचतुष्टये ॥ 
दिषटिव्रये उदाहरणमाह । 
भरण्य कारठषभं नन्दां भद्रां तुलाच भम् । 

विशाखां हरिभं विष्ये दग्र | 
उदाहरणान्तरमाइ । 
“वं युग्ममौखरं कन्थां रेफं स्वातोसुकारकम्। 
भभ्विनीं रोहिणोस्थोऽभिजिङमेवं परेष्वपि ॥ 
यथा दृ्टफलाः क्र रास्तथा सौम्याः शभप्रदाः। 
क्र रयुक्लः पुनः सोम्यो ज्ञेयः क्र रफलप्रदः ॥ 
अकंवेधे मनस्तापो द्रव्यहानिख भूसुते । 
रोगपोड़ाकरः सौरौ राइकेतू च विश्रदौ ॥ 
चन्द्रे मिश्रफलं पु सां रतिलाभञ भार्गवे । 
बधवेधे भवेत् प्रज्ञा जोवः सव्वशभप्रदः ॥ 
खकेत्रख्ं बलं पशे पादोनं मिमे ग्रहे । 
अवै समण्हे प्रोक्ष पादं शतुष्टहे शिते ॥ 
इदश् सौम्बक्र राशां बलं खानवथात् समम् । 
एतदेव फलं विहि सौम्यः क्र रेविंपययात् ॥ 
खानवेधसमायोगात् यत्संख्य ̀  जायते बलम् । 
ततसंष्य' वेध्यवस्तनां फलं न्न यं शुभाद्यभम् ॥ 
इश्टिङोने युनर्वेधे न स्यात् किञ्चित् शभाश्यभम् 
रा: सौम्यास्तथा क्र रा वक्राः गोघ्रोखनो चगाः 
खयानश्च वेध्यमित्येवं बलं नात्वा फलं वदेत । 
वक्र्रहे फलं हिघ्न' विगुणं स्रो्संख्िते ॥ 
खभावजं फलं शोघ्रे नो चखोऽईफलो ग्रहः । 
तिथिराश्यं्नच्व्र विच क्र.रथेश यत् ॥ 
सर्व्वेषु शभकारयषु वर्वयेत्तत् प्रयन्नतः । ̀ 
न नन्दति विवाहे च याव्रायां न निवर्तते ॥ 
रोगा मुच्यते रोगौ वेधवेलाक्ञतोद्यमः। 
रोगकाले भवेद धः क्र रखेचरसम्भवः.॥ 
वक्रगत्या भवेग्छ त्यः शो प्रं जाप्यरजान्वितः। 
वेधस्धाने रथे भङ्गो दुरे ख र्डिः प्रजायते ॥ 
कविप्रवेथनं तत्र योधाचात्च तत्र बे॥ 
कविच्ौरयोडा। 
“यज्र पूरव्बादिकाष्ठायां हषराण्यादिगो रविः । 
सा दिगस्तमिता ज्या शेषस्तिल्लः सदोदिता 
ईग्रानखाः खराः प्राच्यां न्नेया याम्या- 

मथाग्निगाः । 
नेच्छ तसाच वारण्डां वायव्यां सौम्यमा मताः 
मकचव्राणि स्रा वरणा राशयस्तिधयो दिश्षः॥ 
ते सर्ववैऽस्तरमिता ज्या यत्र भानुच्िमाखिकः॥ 
नच्तेऽस्ते खजा बे हानिः णोकः ख्वरेऽस्तगी 
राग्रौ विच्नरस्विधौ भोति: पच्चास्ते मरणं भवेत्॥ 
यात्रा बु" विवादश्च दारं प्रासादहमय्योः। 
न कर्तव्यं भं चान्यदस्ताशाभिसुखं नरः ॥ 
श्रस्ताशायां खितं यस्य नाः प्रथममच्रम् । 
स भातः सव्वंकार्ययेखु श्रयो दैवहतो नरः ॥ 
करौ कोष्ठं तथा इन्दं चातुरङ्गमडाबले । 
वर्याञ्वास्तं यता योधा यदौच्छेदिजयं रथे ॥ 
नच्च ५अय् दिते पुष्िवेशे लाभः जरे इषम् । 

सर्व्वतो 
राशौ जयस्तिथौ तेजः पदातिः पञ्कोदयै ॥ 
प्रश्रकाले भवैेदिद्च यज्ञम्न क्ररखेचरैः। 
तदष्टं शोभनं सौम्येभ्पि शिफलं भवेत् ॥ 
ग्रहाविद्न्तु यज्ञम्न' फलं लमग्नसरभावतः। 
च्रातव्यमोचिते केन्द्रे भाषितं य्चरादिकम् ॥ 

शोर्षोदथे सौभ्यविलम्नवर्े 
लम्नेऽपि वा सौम्ययुते शभ स्यात् । 
अतोऽन्यथात्वे तु तदन्धधात्व' 
मिं विमिेरधिकं वलादेयः ॥ 
कैन्द्रोपमा मवमपञ्चमगाख सौम्याः 
कैन्द्रा्टवव्नमशएमास्नयषष्टसंस्थाः । 
स््गथस्ाधनकराः परिषच्छतां स्यु- 
रेभिविंषययगतेस्तु विपययः स्यात् ॥ 
लग्नाधिनाथो यदि केन्द्रगः स्यात् 
तश्धिव्रभेतस्य च कैन्द्रम वा। 
व्ययाष्टकेन्द्रानपदहाय पापा 
अन्यतर याता यदि तच्छभं स्यात् ॥ 

आदो लग्ना धिपः कार्ये लग्ने कााधिपो यदि 
दितौयो लग्नपो लग्ने कायं कासाधिपो यदि 
लग्नपः काययथापि लम्ने यदि ढतोयकाः। 
चतुथः कपौ स्यातां यदि शम्नपकायपौ ॥ 
कायसिद्िस्तदा ज्या मिवश्चेदधिकं मतम्। 
एवं र भु ॥ 

माङोखितो यत् शएभाश्यभम् ६ 

० सव्व सिदिमाप्रोति शून्ये शून्यं संमोरणे ॥ 
सादौ शून्यगतः ्ष्छटेतर खात् पूखां विथेद्यदि 
तदा सर्व्वाथंसिद्िः स्यात् वामे वामं न संथयः 
श्वासप्रवेशकाले चेदतो जस्यति वाञ्कितम् । 
तस्याधः सिचिमाश्नोति निगमे नास्ति सुन्दरम् 
छर्ैवामाग्रतो दूतो न्नयो वामपथखितः। 
पृष्ठं दके तथाधस्तादकच्तवाद्ौ गतो मतः ॥ 
याव्रादानविवाहेषु वस््नालङ्कारभूषणे । 
श्यमे कमणि सन्धौ च प्रवेशे वाममः शभः च 
कलह्यृतयुदध षु खानभोजनमथुने । 
व्यवहारे भये भङ्गे द्तनाङो प्रशस्यते ॥ 
क्रेरुभयतो विद्वा यस्यात्तरतिथिखराः । 
राथिर्धिंच्चश्च पञ्चापि तस्य खत्यन संश्रयः ४ 
मण्डलं नगरं श्रामो दुगे देवालयं पुरम् । 
क्र रेरभयतो वेषे विनश्यन्ति न संशयः ॥ 
छत्तिकायां तथा पुष्ये रेवत्याच्च पुगवंसी । 
विष्वं सति क्रमाद्ेधो वेयु ब्राह्मणादिषु # 
तौलं भार्डं रसो धान्य गजाण्डादि चतुष्यदाः। 
सव्ये महावतां याति यवत. कर.रब्यये सितम् 
क्र रबैधसमायोगे यस्यौपग्रहसम्भवः। 
तस्य खृतुगन सन्देहो रोभादाथ रणादपि ॥ 
सूखभात. पञ्चमं धिषा न्न यं विष्यन् खाभिर्धम् 
शूलश्चाटमकं प्रोक्ष सन्निपात चतु 
केतुरष्टादश प्रोकषमुरक स्यादेकविं गतिम् । 
हाविंशतितम' कम्य ब्रयो विंशञ्च वजुकम् ॥ 
निर्घात्च चतुर्विं थसुक्ता अष्टावपपरशाः । 
प्रश्थाने विन्नदाः परोक्षाः सर्व्वका्यंषु सब्वंदा ४* 
इति सब्ब तोभद्रचक्रम् । इति ज्योतिषनस्वम्॥* 



सव्व॑तो सव्व तो सव्व 
सर्व्वतोभद्रचक्रस्य रूपं यथा । 
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सर्व्बतोभद्रः, षु, स्वतो (भद्रमस्येति ) निम्ब 
च्चः इत्यमरः ।२।४।६२॥ व्यडविेषः। इति 
तदौका ॥ विष्छुरथः ! इति शब्दरन्नावलो । 
वंशः । इति अब्द चन्द्रिका ॥ चित्रकाच्य विशेषः 
इति भेदिन ॥ 

= विलिख्यानन्तर' ( 
भेर पाद चतुष्ट यलेश्खने प्रथमास चतष्षु 

प्रथमपादः सर्व्वतो वाच्यते! एवं हितोयादिषु 
हितोय इत्यादि ।*इति तदौकायां मक्ञिनाथः 
( बटिकौषधविग्ेषः । यथा, 

गा “विश्व गगनं ग्राद्' दिके शदगन्धकम् । 
ख| का| का| र |ना|ना | र | का,खघ | तोलकं तोलक्ता्ंञ्च हिङ्गलोलयरसन्तथा ॥ 

कपूर केशर" मासौ तजपवर लवङ्गकम् । 
का| य |सा| द| द |षघा| य [का | जातोकोषफलब्ेव सुच्छेलाकरिपिष्यलौ ॥ 

तालोशपव्रच्च घातको चोचमुस्त कम्। 
र्|सा| इ|वा | वा| इ | घा |र | इरोतको मरिचच्च शङकवेरविभौतकम् # 

[वा| दना पिष्यल्थामलकञ्चेव शाणभाग विचुणितम् ॥ ना 
न > । ९ र| १ | इ ।न | सबको खतं पिष वटोङ्कधािगुख्जिकाम् ॥ 

इति सब्बतोभद्रः। इति माधे । १८ ।२७॥ | भ्येत् पणं खण्डेन मधुना सितयापि वा। 
अस्यथः। ““खकारेति । पुनः कौटभौ । रोग न्नाल्वानुपानच् प्रातः कुयादिचच्षणः ॥ 
"कारो बधे नि्ये च बले यज्ञे रतावपि | इन्ति मन्दानलान् सव्वानामदोषं विसूचिकाम् 

इति विश्वः ॥ 
सकाराः सयज्ञाः सोख्ाहा; नाना माना 
विधा ये भाराः भरोणां समूहाः । भिच्तादि- 
भ्योऽख् । तेषां कासा गतिभैदाः काया विग्र 
खच तेषां सादं ददतोति साददाः नाश 
कारकाः सायका यस्यां सा तथोक्ता। रतेन 
रागेणाइवो यस्याः सा रसाहवा रणराभिगो- 
त्यघैः। वादहष्ाराणां वाश्रं टानां चे नादा 
हेषादिधघोषास्तेषां वादं कलह ददतोति वादः 
दानि। तैः सह कलडहायमानानि वादनानि 
वाद्यानि वध्यां सा वाइसारनादवाददवादना 

तू्चवादघोषेत्यथेः । अतएव तेषां तुख्यतोक्त 
रतिशयोक्तिः। सर्व्वतो श्चमणात. सव्ब॑तो- 
भद्राष्यचिघ्बन्धः। भरत एव दण्डौ । 
“तदिद ' सव्व॑तोभद्र भ्रमणं यदि सर्व्वतः ।इति। 

पित्तञ्चश्भवं रोग' वातञ्ञेमभवन्तथा 
भानाह मूत्रलच्छरच्च संग्रहग्रहशीं वमिम् । 
अक्डपित्त' शोतपित्त रक्तपित्त विशेषतः । 
चिरज्वर पित्तभवं धातुख्धं विषमज्वरम् ॥ 
कास पञ्चविधं इन्ति कामलां पाण्ड मेव च । 
सव्बलो कडितार्थाय शिवेन भाषितः पुरा । 
सर्व्वतोभद्रनामायं रषः सात्ता्हेश्वरः॥ 
इति वेदययकरसेन्द्रसारसं ग्रहे व्वराधिकारे॥ 

“चूत तपननगगनं कान्तलौ हस्य चुं 
क्षत्वेकस्मिन् दशदि पिषित शङ्कवरस्य वारा। 

ख्यातो योगः सुरमणिक्ततः सव्बरोगेकडहन्ता#” 
इति च रघेन्द्रसारसंग्रहे ्नोदाधिकारे॥) 

क्ररां मतिं समास्थाय जग्मतुः 

उदारस्तु। चतुःकोषठं चतुरङ्गबन्धे पंक्तिचतुष्टये ।सव्वंतोभद्रा, खो, ( सर्व्वतो भद्रं मङ्गलमस्या 
इति ।) गन्भारो । नटयोषित् । इति मेदिनो 

सव्वंलोमुखं क्ती, (सव्वं तो सुखमस्येति ।) जलम् 
इत्यमरः ।१।१०।६॥ भाकाशम्। इति मेदिनी॥ 
(ख्मन्ततोमुखडविशिष्टे, वि । यथा, महाभारतै। 
१।२११।१२। 
“एवं घव्वान् समादिश्य पूव्वतोरे महोदधेः । 

सर्व्बतोमुखौ। 
त्पेसुखः, पु , (खव्वतः सुखमस्येति ।) शिवः॥ 

( यथा, महाभारते । १२ । ३७। ६६ । 
सव्व कामवरं व सव्वदः सव्व तोमुखः ॥” ) 

ब्रह्मा । ( यथा, कुमारे २।३२। 
“अथ सव्वंस्य धातारं ते सर्व्वं सव्वतोमुखम् । 
वागोशं वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतख्धिरे॥”) 
श्राला। इति मेदिनौ ॥ ( विष्छुः। यथा, 
महाभारते! १३ । १४९ । १००। 
असृताशोऽखतवपुः सव्वन्नः सव्वतोसुखः ॥”) 

ब्राह्मणः । इति शब्द्रन्नाबलौ ॥ खगः । इति 
शब्दमाला ॥ भग्निः। यथा,-- 
“सब्ब॑तः पाणिपादान्तः सव्वतोऽचिशिरोमुखः 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्व्वकमीसु ॥” 

तिष्वादितच्छ्टताग्निप्रण्यनमन्ः ॥ इति 
व च,व्य,(सर्व्वस्मितिति। सव्वं + सप्रम्यास्तल्+ 

५।३।१०। इति तल् !) सब्वदिग्देशकाले 
इति शब्दरन्नावलो ॥ (यथा, रषः) ३।६२।{ ` 

डि सर्व्वत्र गुणोर्निधौयते ॥* ) 9 
युच्याद्रोगे यक्लतिगुदजे श्लोद्धि सर्वज्वरेषु ,(सव्वंत्र गच्छतौति। गम + ““उप्रक- 
शोधे पाण्डौ छमिक्लतगदे सव्वतः कामलायाम्| रणे सव्वैतपन्नयो रुपसंख्यानम् ।*. ३।२।४८। 
कासे श्वासे प्रमिहजटठरे सव्वदोषप्रभूते इत्यस्य वार्तिकोक्या डः । ) वायुः। सव्वंवरः 

गामिनि, वि। इति वच्यमाणश्द्द्ंनात्॥ 
( यथा, गतायाम् । < । ६ । 



सव्वैधु 
''यथाक्ञाशखितो नित्य वायुः सव्वं गो महान् 
तथा सर्व्वाणि भूतानि मतखानोत्युपधारय॥") 

सव्वं ्रगामो,[न्]पु, (सव्व गच्छतोति। मम + 
शिनिः) वायुः इति शब्द् चन्द्रिका ॥ सव्वदिम्- 
देशकाले गमनकत्तरि, चि ॥ 

सथ्वथा, व्य, (सर्व्वे प्रकारेण । सव्वं +- “प्रकार- 
वचने थाल् ।* ५।३।२३\ इति धाल्। ) 
सब्वप्रकारम्। इति व्याकरणम् ॥ ( यथा, 
मनुः । २।१५। 
“उदितेऽनुदिते चेव समयाध्य षिते तथा। 
सव्वधा वर्तते यश्च इतोयं वेदिकौ खुतिः ॥*) 
प्रतिन्ना। शम् । हेतुः। इति शब्दरन्न'वलो ॥ 

सब्वदमनः,पु,(सर्व्वान् दमयतोति । दम +स्युः।) 
भरतराजः। स तु शक्खन्तलापुचः। इति 

२०७ 
सव्वैर 
~ वहः ।) सकलभारवा इकः । रथ- 
लाङ्लादौनां भारवाहकगवादिः । इत्यमर॥ 
प पु, (सव्वषषरां वहतोति ।*खः सव्वं- 
धरात् ।* ४।४।७८। इति खः । ) सकल- 
भारवाइकः। रथलाङ्गलादौनां भारवाइक- 
गवादिः । इत्यमरः । २।९ । ६६ ॥ 

सव्वन्दमः, पु, (सव्वं दमयतोति । दम +अच् 
हितोयाया अलुक् ।) भरतराजः। ख तु शकु- 
न्तलापुच्चः इति हेमचन्द्रः ॥ 

सव्वेपा, स्रो, (सर्व्व पातोति । पा+कः। टाप्) 

कत्त रि सर्व्वपानकर्तरिचनति॥ 

इति विकाण्डशेषः ॥ 

स्व्वर 
इव्यकव्याखतान्नानां जिद्वासर्व्वरसस्य च ४” 
सर्व्व॑रघविशिषट, वि। यथा, छान्द्योग्योप- 
निषदि । १२।१४।२। 
“सर्व्वकामः सव्वं गन्धः सव्वंरसः इति ॥*) 

सर्व्वरसोत्तमः, पु, (सव्वंरसेषु उत्तमः ।) लवण- 
रसः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सववंराव्रः, पुं, सर्व्वा रातनिः। “अहःसरैक- 
देणसंख्यातपुख्याच्च रात्रेः” ५।४।८७। 
इति भ्रच्। ) समस्तरजनो । इति सिचन्त- 
क ॥ 

बलिराजयन्नो । इति केचित् ॥ सव्वंरच्षण- (स्व्वरौ, स्रौ, शर्व्वरो । राचिः। इति वच्छमाश- 
शब्द् दशनात् ॥ 

सव्वं पूशंत्व,क्तौ, (सर्वद्रव्ये: पूणत्वम् \) सश्भारः। (स पुं, (सब्बे्थौः करः ।) चन्द्रः । इति 
धरणिः ॥ 

जिकाष्डशेषः ॥ (अस्व नामनिरक्तियथा . चि, सर्व्वेषां जानानां प्रियः। सकलजन-सब्वत्तपरिवत्तः, पुं, (सव्वं लनां परिवर्तो यच ।) 
भारते । १। ७४ । ५--9। 
षड्वष एव वालः स कण्वाश्रमपदं प्रति । 
सिंहान् व्याच्नान् वराहांश महिषां गजां- 

स्तथा ॥ 
बवन्ध हके वलवानाखमस्य समोपतः। 
श्रारोहन् दमयं व क्रौङ्च परिधावति ॥ 
ततोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्ठा ख्रमनिवासिनः। 

वज्नभः ॥ सब्व्य शिवस्य प्रियः। खव्व. प्रियो 
यस्येति वा । शिवभक्तः ॥ 

सव्वंभच्ा,स्नो, (सर्व्वान् भच्तयतोति । भच्च + अण् 
काग । इति हेमचन्द्रः ॥ सव्वभक्तणकत्त रि, 
वि॥ (यथा, महाभारते। १।६।१४। 
इति अुत्ना पुलोमाया गुः परममन्यमान् । 

सशापाम्निमतिक्र चः सव्वभक्लो भविष्यसि ॥*) 
अस्त्वयं सव्वदमनः सर्व्वान् हि दमयत्यसौ ॥ [सव्वमङ्गला, स्रो, (सर्व्वाणि मङ्गलानि भस्याः।) 
स खव्वदटमनो नाम कुमारः समपद्यत ॥*५॥ 
सब्वदमनकत्त रि, ति । इति व्याकरणम् ॥ ) 

सब्वेदर्शी, [न्] ए, ( सव्ये पश्यतोति । टय + 
णिनिः।) ब्धः इति शब्द्रन्नावलो ॥ सकल- 
दशंनकत्त रि, जि ॥ ( यथा, रामायणे ।.२। 
१०६।६॥। 

सर्व्वतः सव्वदर्शी च बुद्िमां चासि राघव !॥ 
्व्वदा, व्य, (सर्व्व + ““सरवकान्धकिंयत्तदः क! 
दा।*५।३।१५।१इतिदा।) सव्वस्िन् 
काले इत्यमरः । ३।४।२२॥ ( यथा, नरसिंह- 
राशे । १२।५६। 
“तत्पादपद्मं देषेश भक्तिं मे देहि सर्वदा । 
यदि तुष्टो ममाद्य त्वमन्यदेकं ठोम्बडइम् ॥*) 

सव्वदुःखचयः,पु ,(सर्ववेषां दुःखानां चयो यच!) 
मोचः। इति हेमचन्द्रः ॥ स < 

सथ्वंशेवमुखः, पु, (सर्वेषां देवानां मुखं यच!) 
भग्निः । इति जटाधरः ॥ 

सरववद्रमङ. [च्] ति, स्वस्य पूजकः। खव्वौनञच्चति 
इत्यर्थे क्लिप प्रत्ययेन निष्यन्नः। इति व्याकर म्। 

सर्व्ववारो,[न्]पु,(खबवै घरतौति। छ + रिनिः।) 
कालचक्रस्य दाविंशवषः। इति केचित् ॥ 
(यथा, हहइत्संडितायाम् । ८ । २७। 

त्वां गे स्व्वजिदाख् उक्तः 
संवस्छरोऽन्यः खलु खव्वधारो । 
तस्मात् विरोधौ विक्षतः खर । 
अस्तो दितौयोऽज भवाय शेषाः ॥*५॥ 

बि॥) 
सव्वं रावः, यु, ( स्वां चासौ भूख ति । सव्वं 
शरा । ऋक्पूरित्यः । वइतौति ! वड + भच्। 

दुर्गा । इत्यमरः ॥ रस्या व्युत्पत्तियथा, 
“मङ्गलं मो चव चनं चाशब्दो दाटवाचकः। 
सर्व्वान्मोचान् याददाति सा एव सव्वमङ्गला ॥ 
इषे सम्पदि कल्याणे मङ्लं परिकोत्ति तम् । 
तान् ददाति चया देवौ सा एव सर्व्वमङ्गला॥ 

इति ब्रह्मवेवतते प्रकछतिखण्डे ५४ अध्यायः ॥ 
भ्रपिच। 
सव्वं मङ्कलशब्द्य सम्प णौ खय्यवाच कः । 

भराकारो दादटवचनस्तस्मात् सा सव्वमङ्गला॥ 
इति ब्र ह्मवेवत्तं खौषष्ण ज अखण्ड सव्व मङ्गला 
स्तोत्रं २० भ्रध्यायः ॥ भन्धच् । 
“सर्व्वाणि हदयस्थानि मङ्गलानि भानि च। 
ददाति चेश्डितान् लोके तेन सा सव्वमङ्गला॥ 

इति देवौपुराणे ४५ अध्ययः ॥ 
मयः, ति, सर्ववासकः सर्व्वशब्दात् मयट्- 

प्रत्ययेन निष्यन्नः॥ (यथ, माकण्डेये ।९.<।२३। 
*भ्राप्याय्यन्ते चते यन्नाश्त्वदाधारा इताशन। 
अतः सव्वस्य योनिस्त्र वङ्क सव्वंमयस्तथा ॥*) 

सर्ववमूल्वं, ज, (सव्वंस्य मूल्यम् ।) कपदंकम् । 
इति विकाष्डशेषः ४ 

+पु,(खर््वान् सुष्णातो ति । सुष + खुल्। 
एषोद रादिलयाव् साधुः ।) कालः । इति हेम- 

॥ 
सः, पु, ( सर्वो रसो यतर) घरो। 

पर्डितः। इति शब्दरन्नावलो ॥ धनकः । इत्य 
मरः ॥ वाद्यभाण्डम् । तत्त॒ बोणाभेदः। इति 
मेदिनो ॥ लवणरसः । इति हेमचन्द्रः ॥(मधु- 
शदिरसः । यथा, भागवते । २।६।१। 
वाचां वज्क मखं चेतरं छन्दसां सप्त धातवः । 

य । इति जटाधरः ॥ 

०२.५५७ (सर्वत्तेजातं पलम् ।) सकलन्त- 
जातफलम् । यथा, 
सव्वंत्तकु खुमाकौ खे सव्वं तफलशोभिते । 

स्थिर च्छायदूुमाको्ये सन्तानकवनाहते ॥ 
इति भविष्यपुराणे शिवरावित्रतकथा ॥ 

सब्वरच्षणकवचं, ले, (सव्व र्षणं सव्वर्षाकरं 
कवचम् | ) कवचविशेषः । यथा, 
“शिशोः खसत्ययनं चक् स्तण बाह्मण पुङ्गवाः । 
इस्तं दत्त्वा शिशोगौते पपाठ कवचं दिजः ॥ 
वदामि तत्ते विप्र द्र कवचं सर्व्बरच्षणम् । 
तदत्त मायया पूव्वं ब्रह्मणि नाभिपङ्कजे ॥ 
निद्धिते जगतां नाये जले च जलशायिनि। 
भोताय स्तुतिकन्चे च मधुकेटभयोर्भयात् ॥ 

योगनिद्रोवाच। 
दूरोभूत' कुर भयं भयं किन्ते मयि खितै । 
खितायां मयि च ब्रह्मन् सुखो तिष्ठ जगत्पते॥# 
खओौहरिः पातु ते वक्ञं मस्तकं मधसदनः) 
ओरोक्ष्ण्च्चषो पातु नाचिकां राश्िकापतिः॥ 
कणयुग्मञ्च कण्ञ्च कपालं पातु माधवः । 
कपोलं पातु गोषिन्दः केशां ञ्च केशवः खयम् ॥ 
अधरौ इषोकेशो दन्तपंक्ति' गदाग्रजः । 
रासे्वरच रसनां तालुकं वामनो विभुः ॥ 
वक्षः पातु सुङ्ुन्दस्ते जरं पातु दैत्वहा। 
जनाहेनः पातु नाभिं पातु विष्छुख ते इनम् ॥ 
नितम्बयुग्म गुद्यच्च पातु ते पुरुषोत्तमः । 
जानुयुग्म जानकोशः पातु ते सव्वंदा विभुः॥ 
इस्तयुग्म दसिंइञ् पातु सव्वेव्र सङटे । 
पादयुम्म वराहश्च पातु ते कमलोद्भव ॥ 
अद्ध नारायणः पातु अधस्तात् कमलापतिः। 

पातु पूव्यं च गोपालः पातु व्क दशास्यहा॥ 
वनमाली पातु याम्यां वैकुण्ठः पातु नेच्छते! 
वारणे वाखदेवश्च पातु ते जलेजास्न् ! ॥ 
पातु तै सन्ततमजो व(यब्यां दिष्टरखदाः। 
उत्तरे च खदा पातु सोऽनन्तोऽनन्तकः खयम् ॥ 
एिणान्यामौण्वरः पातु स्व्व॑त्र पातु शतजित् । 
जले खले चान्तरोचे निद्रायां पातु माधवः॥*॥ 



सर्ग्वव 
इत्येवं कथित बे ह्यम् ! कवचं परमा तम्। 
कष्णन छपया दत्त स्मृतेनेव पुरा भय ॥ 
शन्भेन सह संग्रामे निले घोरदा इशे । 
गमनखितो यः सद्यः प्रा्िमात्नेण शक्तितः ॥ 
कवचस्य प्रसादेन धरण्यां पतितो सृतः। 
पृव्वं वषेगत' खे च लत्वा युह' भयावद्धम् ॥ 
खते शश्र च गोविन्दः कपालुगगने खितः । 
मास्यच्च कवच दत्वा गोलोकं स जगाम इ॥ 
कल्यान्तरस्य इत्तान्तं कपया कथित' सुने । 
भाभ्यां तव भयं नास्ति कवघस्य प्रभावतः ॥ 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दष्टा सर्व्वशः। 
अहच्च इरिशा सां कल्पे कल्पे सिरा सद्।॥ 
इत्युक्ता कवचं दत्वा सान्तर्चानं चकार इ । 
निःशङ्ो नाभिकमले तखौ स कमलो ङ्गव; ॥५ 
सवण गुटिकायान्तु क्त्वे दं कवचं परम् । 
कणठं वा दिशे वाहौ वभ्नोयात् यः सुौः सदा 

चुभ्यो भयं तस न विद्ते । 
जले खले चान्तरौ के निद्रायां रचतोश्वरः ॥ 
संग्रामे वच्वपाते च विपत्तौ प्रा्सङ्कटे । 
कवचस्मरणादेव सद्यो निःशङकतां व्रजेत् ॥ 
बहदं कवचं कण्ठे शङ्करद्िपुरं पुरा। 
घान लौलामात्रेण दुरन्तम सुरेग्बरम् ॥ 
बहदं कवचं कालो रक्रवोजं च्ठाद सा । 
सडहस्रधोर्षा शत्व दं विश्वं व यथा ॥ 
भावां सनत्क्रुमारख धमः सान्चौ च कमयणाम्। 
कवचच प्रसादेन सव्वत्र जयिनो वयम् ॥ 
न्यस्य नन्दथोः कण्ठे जगाम कवचं हिज; । 
आत्मनः कवचं कण्ठं दधार च रिः 
प्रभावं कथितं सर्व्व' कवचस्य हरेस्तथा । 
अनन्तस्य य तस्यं व प्रभावमतुलं सुने ! ५» 

खयम् ॥ 

२ श्ट 

सव्वैखं 
सव्ववज्नभा, सो, ( सर्व्वेषां वक्ञभा । र भसत 
नारो । इति धरथिः। इति केचित् ॥ सकल- 
प्रियै, वि॥ 

सव्व॑वित्, पु, (सर्व्व' वेत्तोति। विद् + किप् ।) 
परमखरः। यथा, - 
“यः सर्वच: स्ववि यश्य ज्नानमयं तपः । 
तस्मा देतत् ब्रह्मनाम रूपमन्रश्च जायते ॥* 

इति सुखकोपनिषत् । १।१।९। 
सर्व्वज्न, ति ॥ ) 

सर्व्ववेदः,पु(सव्वेवेदानघौते इति । “क्रतूक्थादि- 
खचान्तात् ठक्।* ४।२।६०। इति ठक् । 

॥ 
हितं, ज्ञ, ( 

सर्व्वाङ्ग 
सरग्वी, [ न् 1 पु, वरुं सङ्करविशेषः । मतु 
गोपकन्धायां नापिताच्लातः। इति ब्रह्मवैवन्ते 
ग १० भष्यायः॥ ( खकलधनविथिरे, 

स्वस्मिन् ।) मरिचम् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ ८०२०५०८२. ब्रि॥ 
९4६ कौ, ( स्वै भङ्गम् । ) सकलावयवः । 

,-- 
“पादौ रचतु मे केतुः सर्वाङ्ग" भे नवग्रहा; । 
भापादमस्तकस्चेव सरव्वविश्नविनाशकनः +” 

इति उग््रोलातन्ते नवच्रहकवचम् ॥ 
(पु, महादेवः। इति महाभारतम् । १३। 

“सव्वादेः सादेख लुग्वक्तव्यः ।” इति लुक् । ) 
सव्वेषेदाध्वं ता ब्ाद्मणः। इति केचित् ॥ 
सव्वन्न, चि, ॥ 
चेदा [माष.(शम धनं वेदयति 

[भ्व इति। विद् + शिच् + असुन् ) 
ख्वस्रदचिणयागो येनेष्टः सः । इत्यमरः ॥ 
स्वल दिशा यत्र स सर्व्यखदचिणो विश्वजि 
चामयागः स॒ यैनेष्टः सम्पादितः स सर्व्वदा 
उच्यते । सव्व ख वेदयति लश्भयति ऋत्विजे 
इति सव्वेवेदाः विद ख लाभ जगन्तात् चाशु 
सिति अस् । इति भरतः ॥ 

सव्ववेशौ, [न्] षु, (सर्वेषां बेशोऽस्यास्तीति । 
इनिः ।) नटः । इति । हेमचन्द्रः ॥ सकलवेश- 
धारिखि, चि॥ 

सन्वशान्ति्त्.षु ,(सनंशान्ति" करोतीति छ + 
किप्।) भरतराजः। स तु शकुन्तलापुचः। 

| इति शब्द्रब्रावलो ॥ खकलश्मकारके, वि ॥ 
सरवव॑सङ्गतः, यु, (सव्व सङ्गतमख्यं ति ।) षटिका- 

इति ब्रह्मवेवत्तं 
सव्वेला.सरो,(खव्वं' लातोति। ला + कः। टाप्) 
तोमरः । इत्यमरः २। ८ 4 ९२॥ 

सुच्विलिङ्गो, [न्] पु,(सर्ववेषां वामां लिष्कः 
विहृमस्यस्येति। शनिः । ) पाषरडः । इत्य- 
मरः॥ इ वेदविर्चाचारेषु सर्व्वं 

दिषु! पापं संवन्ति ददति 
पाषण्डाः मनोषादित्वात् साधुत्वं ू न्यमध्यो- 
ऽयम् । सर्वेषां वणाचमाणां किञ्चित् किचित् 
लिङ्गमच्यं वामिति । इन् । इति भरतः ॥ 
सकलचिङकधारिषि, वि॥ 

सव्वंलौ, खो, (स्वं लातोति। ला + कः। गौरा. 
१ ङोष् । ) तोमरः। इति शब्द्रन्ना- 
वलौ ॥ 

सग्वलोः, पु, (सर्वा लोहो यस्य ।) लौहमय- 

सष्वंव्िंक।], स्रौ, (सर्वः 
टापि श्रत इत्वम् । ) 
जटाधरः ॥ 

गग्भारौहच्चः। इति 

योकष्णजश्श्वण्डे १२अध्वायः॥ 

वशंयतौति । वचं + < 

धान्यम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ सकलसङ्गति- 
युक्त, ति ॥ 

सव्व संसगंलवन, ञो, (स्दसंसगेख जातं लव- 
शम् । ) भ्रौषरकम् । इति राजनिर्घ॑ष्टः ॥ 

सव्वसनरहना्यक, पु „(सर्वेषां सब्रइनस्य अर्थो 
यतर । ) चतुरङ्गसेन्सब्राइः । तत्पर्य्यायः । 
सब्वाभिसारः २ सर्व्वौघः ३। इत्यमर, ॥ सर्व्व. 
सन्नहनं भर्थोऽभिचैयमस्य । सर्वैरभिलियते- 
ऽभिमुखं गम्यते$नेन सर्व्वाभिसारः करसे घञ्। 
सर्व्वेषां भोघो ठन्दमनव्र सरव । इति मरतः) 
सर्व्वसन्राइः पु ,(सर्ववेषां सच्राहो यत ।) सर्व्वाता 
इति इलायुधः ॥ च ॥ 

सव्वं सहः, शु, (सर्व्वः सते इति । सद + अच्!) गुमुलुः। इति रब्रमाला ॥ सकङसदहिष्णो, 
वि॥ ( यथा, भागवते । ९ । ५।६। 

“स त्व जगन्नाणखलप्रहाणये 
निरूपितः सव्वंसह्ो गदादता ॥) 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ खकलखाधनच्च ॥ 
स्वस ̂ , (सव्व खम् 1). यथा, 
“शुरवे दचिणां दद्यात् परत्यक्षाय शिव।सने । 
सव्व" वा तदक वा तदश वा तदाज्जया #* 

इति तन््र्लारः ॥ 

सव्वंसिहिःु (सर्वेषां सिचिरस््ात् ()चौफलः।| पिशाचा 

१७।३१॥ ) 9 
व्वाङ्गसुन्दररसः, यु 9 स्वस्मिन् अङ्ग खुन्दर; 1 
ख एव रसः ¦ ) भौषधघ विशेषः । यथा,- 
“रसगन्धकतुल्थांशो हौ भागौ रङ्गस्य च । 
मौक्तिकं विदुमं शङ्गमवनोय समां तः ॥ 

ख सव्वं खल्ल (= ` 
निम्ुदरवस्य योगन पिष्टिकां कारयेद्धिषक् ॥ 
पञ्चात् गजपुटं दव्यात् शौतल्च ̀ खमुरेत् । 
हेमभस्पमसमं तच्छं तोच दरदो मतः ४ 
एकौजञत्य समस्तानि सूच््चुणीनि कारयेत् । 
ततः पूजां प्रकुर्वीत भच्चयेत् दिवसे शभे ॥ 
सर्व्वाङ्गसुन्दरो देष रोगराजनि्म्तनः । 
वातपित्तज्वरे घोरे सब्रिपाते सुदाङ्णे ॥ 
अर्थसम ग्रहणोरोगी मेदे गु ख भगन्दरे । 
निइन्ति वातजानोगान् श्चै खिकांच विशेषतः ४ 
पिष्यलोम संयुक्तं हतयुक्तमथापि वा। 
भच्येत् पखण्छेन सितया चारेण वा ॥ 
गुड.चो षस्वस हितं प्रभेदे च विशेषतः । 
रसरन्नाकरप्रोक्नः सिदयोगो रसोत्तमः। 
राजिका हिङकःतेलान्त' लवणा यं विवज्जःेत् ॥* 
सर्व्वाङ्सुन्दररसः । इति मैषज्यर ब्नावसौ + 
( यथा च। ५ 
“रसगन्धकयोः कष ̀ ग्ाद्यमेकं ० 
ततः कव्जलिकां जला खदुपाकेन साधयेत् ॥ 
जातफलं तथा कोषं लवङ्गारिषटपत्रके । । सिन्धुवारदल्चं व एलाबोजं तथेव च ॥ 
एषाञ्च कषंमातरे तोयेनाय विमर्दयेत् 

च्वरशनं दोपनच्चंव बलवं प्रसाधनम् ॥ 
दर्व्वारं ग्रहष्पीरोगं म 
सूतिकाच्चल रक्तसम्भवम् ॥ 

चा दानवादेत्या व र ६ 
यवरौषधवरस्तिष्ठ त् तत्र सौमां न यान्ति ते ॥ - 
बालानां गदयुलानां स्नोणाञ्चं व विशेषतः । 
मडागन्धकमेतचि सर््दब्याधिनिसूदनम् ॥ 
विना घाकेन सर्व्वाङगन्दरोऽयं प्रको्तिंतः ॥" 
इति वेद्यकारसेन्द्रसारखंग्रहेऽतिसाराधि कार ॥) 



सर्व्वथा 

सव्वौङ्गोणः, वि, (सववाङक व्या्नोतोति । “तत्- |
 

पु, सवेष अर्थेव॒ सिद: । ) बुः । 

सर्व्वदः पष्यङ्गकमीपत्रपाबं व्याद्नोति ।” ५। 

२१०) इति खः! ) सर्व्वावयवसम्बन्धयुक्षः । 

सरव्वीवयवव्यापः । यथा, भट्टौ । 81 १०। 

“वसानस्तन्तकनिमे सव्वोङ्गौखे तरुत्वचौ । 

काण्डोरः खाड़ भिकः शाङ्ग रन् विप्रा- 
स्ततुचवान् ॥” 

स्व्वपशो.स्लो,(स््यस्य चन्लौ | सर्व्वं च+
 “इृन्द्रवरणशः 

भवस्वेति ।*४।१।४९ इति ख्येष्। भरानुगाग- 

सञ्च ।)दुर्गा । इत्यमरः ।१।१९।२९॥ अस्या ब्युत्- 
पत्तिर्यथा, ब द्मवेवत्तं प्रलतिखण्डे ५४ अध्याये । 

३०९ 
सव्व 

इत्यमरः । १।९।११५॥ 

युक्ते, वि ॥ 
५ पु, ( स्वेवामवसखरो यच । ) अ 

रातः । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 
शो, सर्व्वाणि शस्त्राणि यस्थाः) 

घोडशविव्धादेव्यन्तगं तदेवौविेषः। इति हेम- 

चन्द्रः ॥ सकलास््रयुक्ता च ॥ 
स्वाह्ःपु, (सरव्वमहः । “राजाइःसद्ठभ्ब्ट च्” 
५।४।८.१। इति टच् । “श्रङ्कोद्क एतेभ्यः ।” ५। 

४। ८८ । इति अङ्कादेशः। खलश्च ।) समस्त- 

“सर्व्वन्मोक्त प्रापयति जग्भखत्यजरादिकम् । 
चराचरा ख विश्वस्धान् सर्व्वाणो तेन कोत्तिता॥” 

स्ब्वानुकारिशो, ो,(सव्वेमतुकरोतौति । छ + 
शिनिः, ङोष्) शालपर्णी । इति राजनिर्घण्टः 

शरव्वालुभूतिः, सो,(सव्वेषामनुभूतियच ।)ष्ं त- 
विता । इत्यमरः ।२।४।१०८॥(स्याः परव्यायो 

यथा, भावप्रकाशस्य पूर्व्वखर्डे प्रथमभगी । 
“श्वेता चिहव्रा भण्डो स्याचिहता व्रिषुटापि च 

न ; सरला निशोत्रा रेचनोति च ॥*) 
(५.6 दः। चतुबिं '- 

शतिभाव्यददन्तर्गताडदधेदख्च ¦ इति हेमचन्द्रः॥ 
सर्व्वा्रभक्कः,वि,(भकयतौति । भक्त + खुल् । 
स्ववेषामनत्र सर्व्वात्रम् । तस्य भत्तकः।) सक- 
ज्ाब्रभोजौ । तत्पर्यायः । उदरपिश्राचः २ 
सर्व्वान्नीनः ३। इति हेमचन्द्रः ॥ 

स््वाब्रभोजो,[न्] वि, स्वेषां चतु वर्थानाभे- 
वाजं भुङ्के सर्व्वात्रभोजो । इति भरतः॥ भुज 
~+ णिनिः) सर्व्वेषामव्रभत्तकः । इत्यमरः ।३। 

१।२२॥ सर्व्वप्रकाराच्रभक्षकः। इति केचित् ॥ 

शर्व्वाद्नौीनः, ति, ( सर्व्वात्रानि भक्लयतोति। 
सर्व्वा + “अनुपदसर््वा्रायानय मिति ।” ५। 
२।९। इति खः ।) सर्व्वाब्रभोजो । इत्यमरः ॥ 

सव्वौभिसन्धौ, [न्] पु, (सव्बेस्मिन् विषये अभि- 

खन्धाख्यस्येति। इनिः!) वैड़ालव्रतिकः। 

छश्चतःपसः । इति चिकाख्डगेषः ॥ सकलाभि- 
सन्धानविशथिषे, चि ॥ 

सर्व्वाभिसारः, पु, ( सर्ववेषामभिसारो यत्र । ) 
चतुरङ्गखेन्यसनच्रा इः । इत्यमरः । २।८।९.४॥ 
अस्व प्रय्यायः सव्वंसन्र नशब्दे द्रष्टव्यः ॥ 

सर्व्वौर्थसाधिका, स्त्रो, ( सर्व्वान् भरान् साधय 

तौति । साधि + वुल् । टापि भत इत्वम् 1) 
दुर्गा । यथा, माक॑च्ड ये देवोमा हाल 7 । 
सव्वं मङ्कलमङ्ग्ये भिवे सर्व्वां साधिके । 

शररश्डं चस्बके गौरि नारा्रखि नमोऽस्तु ते+” 
सकलप्रयोजनसाधके, चि ॥ 

सर्व्वा्ानुखाधिनो, स्र, (सरव्वास्योननुलाधय- 
तीति । भनु + खाधि + शिनिः ।खनेप् ।) दुगा । 
थथा, देवौपुराखे ४५ अध्याये । ज 

शशनादोन् चिन्तितान् यस्मात् 
यच्छति । 

व्ययो सर्वेश्वरः, पु, (सर्ववेषामोश्वरः ।) शिवः । इति 

दिनम् । इति व्याकरणम् ॥ 
यः, वि, (सनव स हितः । स्वं + “स्वासषस्य 

वा वचनम् ।* ५।१।१० 1 इत्यस्य वार्ति 

कोक्तया पचे डः ।) स््यसम्बन्धो । सरव्वशब्दात् 

शोय प्रत्ययेन निष्यः । इति व्याकरणम् ॥ 

केचित् ॥ साव्यैमौमख । ( निखिलप्रमौ, बि । 

यथा, भागवत । &। <) ३२। 

^केवलजगदाधार लोकोकनाथ सर्वेश्वर 
नाथ इति ॥* ) 

सर्नवौधः, पु ,(स्वंधामोधो यत ।) चतुरङ्गसेन्य- 

सजा; । इत्यमरः ॥ ुरवेगः । इति मेदिनो ॥ 

सर्व्नौषधिः,पु ,(सव्वा'भोषधयो यत्र )मोषधि- 

वर्ग विशेषः । यथा,- 
नकुष्टमांसौ हरिद्राभिवंचानलेयचन्दनेः । 
सुराचन्दनकपेरेः सुस्तः सर्ग्वौषधिः समत; ५* 
श्रव्र दितौयचन्दनपदं रक्षचन्दनपरम् ॥ इति 

राजनिर्घण्टः ॥ (कचित् स्लोलिङ्गेऽपि दश्यते) 

सरव्वौषधिगणः,पु ,(सव्वौषधोनां गणः ।) सुरा्ो 

षधिसम्बूहः । यथा, 
“मुरा मासौ वचा कुष्ठ शेलेयं रजनौदयम् । 

शटो चम्यकमुस्तश्च सर्वौषधिगणः स्मतः ४" 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

अन्धञ्च । 
° इरिद्रा चन्दनं दा्व्वीं सुस्तकं देवताडकम् । 

धन्धाकं जोरकं मेधो धाजोफलमुषोरकम् ॥ 
विशगन्धिः टो गन्धमाद्रौ कपूरकं वचा। 

नख्ठो मरुवकं कुष्ठः देवदारु विडङ्गकम् ॥ 

सरलं पद्मकीष्टश्च बालकं भद्रसुस्तकम्। 

भ्रन्थिकञ्च जटामांसो पलायः गेलजं शमौ ॥ 

अवार्योगरुकं दूव्वौ सुरामांसौ च कुङ्.मम् । 

अपामार्गो मधुरिका विक्षासा खदिरः कुशा ॥ 

चातुरण्नातकसच्वोऽथोऽष्टवरगो यत्चदुग्बरः । 

नागीग्वर्च कम्तुरो विफला पक्रकेशरम् ॥ 
कक्षोलं धातकौपुष्यं ० रेणुकं यवः । 

तिलाः कन्दु र ललुकं गोरोचना वक्षः ॥ 

शणो पुष्यञ्च नो यो फलं वं शोचना । 

दम्दोवरं बडखता वकुलं मालतोदलम् ॥ 

इण्ट्रवोजं कोकनदं जयन्तौ गजपिष्यलौ । 

श्वेतापराजितापुष्यं सर्व्ौषिधिगखः खतः ४”. 

शतो देवौ समाख्याता सा सर्व्वायौयुखाधिनोष 
16 78. 

इति पाद्नोत्तरखण्डं १०७ भ्रभ्यायः ॥ 

सेषः 

षःपु,(सरतोति । ख गतौ + “स्तेरपः क् 
च!» उशा०३। १४१) इति रपः षुगा- 

गम ) शस्यविशेषः। सरिषा दति भाषा ॥ 

तत्पायः । तन्तुभःर कदम्बकः । इत्यमरः 

२।९।१७ ॥ सरिषपः४ । इति भरतः ॥ तन्तुकः 

५। ति रमानाथः ॥ कटुखे हः ६। इति 

जटाधरः ॥ शर्षपः ऽ । इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

राजच्लवकः ८ । इति राजनिघेर्टः ॥ ( यथा, 

छान्दोग्योपनिषदि । ३।१४।९१। 

“ष म॒ भालान्तद्ं दयेऽणोयान् ब्रौहेरवा 
यवाहा सर्घपाद्ा श्यामाकादा इति ॥*) 

अस्व गुणाः । कफवातन्नत्वम् । तोच्त्वम् ॥ 

डष्णत्वम् । । कटुतवम् । 

छमिकुष्टनाधित्वश्च । सिडायेशापि तद्गुणः । 

षति राजवज्ञभः॥ * ॥ अपरञ्च) 

“परासरी राजिका राजो रक्तिका रक्सर्षपः। 

लौचवगन्धा मधुरिका वकः चतकः वः ॥ 

आसुरो कटुतिललोष्ण! वात्नो त्ति गूलनुत् । 

दाडपित्तप्रदा इन्ति कफगुल्पक्तमित्रणान् ॥*॥ 

सर्षपो राजच्चवकः छष्णा तोच्एफला राजिका 

रान्नो सा कछष्णा सर्पाख्या विज्ञेया राजमर्ष- 
पाष्या च ॥ 

राजसर्षपकसतिक्षः कटुष्णो वात शूलनुत् । 
पित्तदादप्रदो गुखकर्ड कुष्व्रणापहः ॥” 

-इूति कालेयसरिषपः ॥ * ॥ 

*सषपश्वनघो गौरः सिदार्थो भूत ना शनः । 
कटुखे हो ग्हश्न्च कण्ड.पनो राजिकाफलः ? 
तौखकख दुराधर्षो र्घः कुष्टनाशनः । 

सिदप्रयोजनः सिः साधनः सितसपंपः ॥ 

सिदारथः कटुकोष्णद्च वातरतग्रहापहः ॥" 
लम्दोषशमनो रश्यो विषभूतव्रणापडः ॥” 

इति सर्षपः ॥*॥ 
तत्तेलगुणाः । 
“सर्घपतेलं तिक्ञ कटुकं वातकफवि कार श्नम् । 

पित्ताखदोषदं क्मिकुष्न्नं तिलजवचच्ुष्यम् ॥” 

तत्पव्रशाकगुणाः। 
“सार्षपं पद्रमल्युष्ण रक्षपित्तप्रकोपणम् 1 
विदाहि कटुकं खाद् शक्र्त् रुचिदायकम् ॥” 

इति राजनिघंर्टः ॥ * ॥ 

अन्धश्च । 
“सपः कटुकं इस्तन्तुमभख कदम्बकः । 

गौरस्तु सर्षपः पान्न : सिद्ा्थ-दइति कथ्यते ॥ 
सर्षपस्तु रसे पाके कटु द्यः खतिक्तकः। 

तौखोष्णः कफवातन्नो रक्ञपित्ताम्निवदं नः ॥ 

श््तोडहरो जयेत् करण्ड कुष्टकोटकछलमिग्हान् ¦ 

यथा रक्सथा मीरः किन्तु मौरो वरो 
मतः ॥१ 

अथ राई) छष्णराद् । 
"शजो तु राजिका तोख्छगन्धा व 

सुर! । 

अवः चुताभिजनकः कमिकः कष्ण सर्षपः ॥ 

राजिका कफवातन्नौ तौश्णोष्णा रक्तपित्तछ्षत् 



सलिलं 
किचिद् चाग्निदा कण्ड कुष्टकोठज्ञमोन् इरेत्॥ 
अतितोरूा वियेषे ख तदत् छष्णापि राजिक्षा 
तक्तेलगु णाः । 
“^दौपनं सार्षपं तेलं कः ०५ खु । 
लेखनं स्पशवोर्य्योष् पित्ताखदूषकम् ॥ 
कफमेदोऽनिलार्गो्न भिरःक्णामयापडम् । 
कर्ड कोटछलमिण्ितकुष्ठदुटत्रणप्रण॒त् ॥ 
तद्त् राजिकयोस्तेलं विशेषामूव्रलच्छरलत् ॥ 
राजिकयोः छष्छ राद। भारक राद्। 
लयोः ॥ * ॥ तच्छाकगुख।; । 
कटकं साषपं शाकं बडमूवमलं गुः । 

अश्डपाकं विदाहि स्वादय रुं तिदोषत्॥ 
सक्षारं लवणं तोच स्वादुशाकेषु निन्दितम् । 
तोख्ोष्ण सार्षपं नालं वाञ्च सव्रणापडम् । 
कण्ड मिं ददुङुष्टन्न रुचिकारकम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥५॥ 
खथावर विषभेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ षड़ लिख्या- 
परिमाणम् । यथा, 
“जालान्तरगते भानौ यचा श्यते रजः । 
तेखतुभिभंवेिख्या लिख्याषड़ भिख सपः 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सषंपतेलं, क्ली, (सर्षपोद्धवं तेलम् ।) सषपजाते- 
खं इः। यथा,- 
खषेपतेलं तिक्' कटकं वातकफविकारन्नम्। 

पित्ताखदोषदं कमिङुषठच्नं तिलजवच्चचुष्यम् ॥* 
इति राजनिघेष्टः ॥ 

सर्षपौ,(सनो,(ख गतौ + अपः बुगागमख । ततो 
ङगेष् । ) खच्छनिका । इति तिकार्डथेषः ॥ 
( पिडकाविधेषः । यथा, सुशुते । २।६। 
“मौरसषपससख्ाना ततप्रमाएणा तु सर्षपो ॥*) 

सलं, गि, (शरतौति। ख गतौ + भच । रस्य 
लः । सल गतौ + अच् वा) जलम् । इत्यमर 
टोकायां भरतः ॥ 

सलिलं ज्ञौ, (खलति गच्छतौति । खल गतौ + 
““सलिकस्वनोति ।* उणा० १।५५)। इति 
इलच् । ) जलम् । इत्यमरः । १।१०।१ ॥ तन्न 
विच्छ व्रत्वागनिषैधो यथा, मनुः । 
न मूबं पथि कुर्वोत न भस्मनि न गोव्रजे । 

व फालछष्ं न जले न चित्यां न च पव्वते ॥ 
न जौर्णदेवायतने न वशो कदाचन् । 
न सस्वेषु गर्तेषु न गच्छव्रापि संख्ितः ॥ 
न नदौतौरमाखाद न च पव्वतमस्तक्षे । 
वायुग्निविप्रानादित्यमपः पण्स्तथैव च । 
न कदाचन छर्वो विगम वस्य विसब्जेनम् ॥ 

इत्या ङिकतच्म् ॥ 
अपिच) 
“मू वन्न अपुरोषाण्ि चैरत्खष्टानि वारिखि। 
तै पात्यन्ते च विरम, चे दुगन्धं पूथपूरितै ¶ 

दूति वामनपुराखे कयविपाको नाम १२ 
अध्याय: ॥*॥ भ्य सलिलपरोच्ा। पितामहः 
“लोयस्याथ प्रवच्यामि विधिं 
मण्डलं पुष्यपूपःभ्यां कारयेत् सुविचक्षणः ॥ 

धमं प सनातनम् 

१० 

सलिलं 

शरान् संपूजयेडक््या वेणवच्च धनस्तथा 
तत्र प्रथमतो वरणं पूजयेत् । यथा नारदः। 
“गन्धमाल्यैः सुरभिभिमषचोरष्तादिभिः। 
वर्णाय प्रङु्व्वीत पूनामादौ समाहितः ॥ 
ततो धर््रावाइनादि सकलदेवतापूजादहोमसम- 
म््कप्रतिन्नापच्रथिरोनिवेथान्तं क ङुर्व्यात्। 
कात्यायनः 
“शरां स्वनायसाग्रांस्तु प्रकुर्वीत विषचये । 
बेणएकाष्टठमयाचे व चेषा च सुदं चिपेत् ॥* 
पितामहः । 
“चेप्ता च चचियः काः तद तिर्ब्राह्मणो 
अक्र रष्ृदयः शान्तः सोपवासस्तथा शुचिः ॥ 
इषु प्रचिपेच्चोमान् मारते वाति वा अशम् । 
विषमे भूप्रदेशे च इच्खाणसमाङुले ॥* 
मारद्ः। 
“क्र रं धनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं मतम् \ 
मन्दं पञ्चशतं प्रोक्भेष न्नेयो घनुष्विधिः ॥ 
अङ्गलोनां सपाधिकं यतं यस्व धनुषः परिमाणं 
तत् खप्तशतं एवं षटशतादिकम्। पिता- 
मडः। 
“मध्यमेन तु चापेन प्र्िपेत्त् शरव्यम् । 
इस्तानाख्च शते साद ल्यं क्त्वा विचच्चण्ः ॥ 
तेषाञ्च प्र षितानान्तु शराणां शाख््देशनात् । 
मध्यमस्तु शरो ग्राह्यः पुरुषेण बलोयसा ॥ 
शराणां पतनं प्राद्च' सप॑णं परिवर्जयेत् । 
सपन् सर्पन् शरो याति दूराद रतरं यतः ॥* 
पतनं ग्राममिति शरपतनस्थानपयन्तं मच्छ 
दित्यः । केन प्रसरणशपकचेऽपि पतनखानकशर 
ग्रहणम् । तत प्रथमतः पुरुषान्तरेण तत्खधाने 
शर भ्रानतेव्यः । नारदः । 
“नदोषु नातिषेगास तडागषु सरःसु च । 
देषु खिरतोयेषु कुर्य्यात् पंसां निमञ्जनम् ॥ 
नातिवेगाद् खितिविरोषिवेगशृन्धासु। विष्छुः। 
पद्कगेवालदुष्ट ्राइमत्स्वजलौ कादिवज्निते 
नाभिमावजले मम्नस्यारागदेषिणशः पुरुषस्यान्य 
ख्योरू ग्टहोत्वाभिमन्तिताश्ः प्रवित् । तत्- 
समकालं नातिक्र रखदुना धनुषा पुरुषोऽपरः 
शअरमोक्तं कुर्व्यादिति । तस्य शोध्यस्येत्य्थः । 
अन्यथा तस्येति व्यथं स्यात् ५५॥ अन्यपुरुषस्य 
स्तम्भधारणमाइ स्मृतिः । 
“उदके प्राश्न खस्तिषठ दख प्रद्य च ॥ 

प्राड् विवाककत्तं कजलाभिमन्वणमाइ पिता- 
महः । 
तोय ल्व प्राणिनां प्राणः खषटेराद्यन्तु निभिंतम् 
शेख कारणं प्रोक्त द्रव्याणां देडिनान्तथा । 
अतस्त्वं दशंयासानं एभाशभपरोचतणे ५*५॥ 
श्तोष्यकत्तकाभिमन्तरणमाइ यान्नवस्काः । 
सत्येन माभिरक्ष वङ्णेत्यभिशाप्य कम् । 

नाभिमाव्रोद कखस्य ग्टहोत्वोरू जलं विेत्॥ 
मा मामभिशाप्य शपथ कारयित्वा कं जलं 
विशेत् निमन्नं त् । तोरणञ्च निमनज्ननसमौपै 
समे खाने गोध्यकणंप्रमाणोच्छरितं काययम । 

सलिलं 
यथा, नारदः । 
“गत्वा तु तव्जश्थानं तटे तोरणसुच्छितम् । 
कुर्व्वीत कणं माचन्तु भूमिभागी समे शचौ ॥ 
शरमो चे विशेषमातुर्नारदष्ठदश्यत । 
“शर प्रचेपणस्याना दृयुवा जवसमन्वितः। 
गच्छं त् परमया शक्तया थव्रासौ मध्यमः शरः ॥ 
मध्यमं शरमादाय पुरुषोऽन्यस्तथाविधः । 
प्रत्यागच्छेत् तु वैगेन यतः स पुरुषो गतः ॥ 
भ्रागतस्तु शरग्राहो न पश्यति यदा जले) 
अन्तव्नं लगतं सम्यक् तदा शुदि विनिदि थेत्॥ 
अन्यथा न विशदः स्यादेकाङ्गस्यपि दशनात् । 

एकाङ्गस्य दशं नादिति कर्णाद्यभिप्रायेश ॥ 
“चिरोमावन्तु दृश्यत नः कर्णौ नापि नासिके 
अष्ठ, प्रवेशने यस्य शुदं तमपि निहि भेत् ॥ 

इति ॥ 
कात्यायनः । 
“निमञ्नगोतृङ्कवते यस्तु दष्ट त् प्राणिना नर 
पुनस्तत्र निमव्जे त दंशचिदकविचारितः ॥* 
जलान्तर्गतमस्यजलौकादिना दष्टः समुत्द्चवतै 
यदि तदा दष्ट दृष्टे पुननिंमब्जनोय इत्ययः॥५॥ 
पितामहः। 
“गन्तुश्चा पि च क्तश्च खम गमनमञ्ननम् । 
मच्छ त्ोरणमूल) त्तु शरस्थान` जवो नरः 
तस्िन् गते हितोयोऽपि वैगादादायशाय- 

कम् । 
त्तोरणमूूलन्तु यतः ख पुरुषो गतः ॥ 

भागतस्तु शरग्राहो न पश्यति यदा जले । 
अन्तव्ललमतं सम्यक् ततः शुदि विनिर्दिशेत्+ 
अत्र मव्जनसमकालं गमनाभिधानात् र~ 
मो्चखमकालं गमनं शूलपाग्छ् कम युक्ञम् । 
मञ्ननसमक्रालच्िष मध्यमं शरमाद'येत्यपर- 
सुक्षसपि प्रमाणशुन्यम् । ततञ्च विषु शरेषु 
मुक्तेषु एको वेगवान् मध्यमशरपतनख्थानं 
गत्वा तमादाय तब्रेव तिष्ठति भरन्यस्तु पुरुषो 
वेगवान् शरमोच्चख्थाने तोरणमूले तिष्ठति 
एवं खितयोख्तुतौयायां करतालिकायां प्राङ् - 
विवाकदत्तायां शोष्यो निमव्नति तख्मकाल- 
भेव तोरणमूलस्थितोऽपि हुततरं मध्यमशर- 
पतनखानं गच्छति र ग्राहो च तख्िन् प्रा 
हुततरं तोरणमूलं प्राप्यान्तव्नं लगतं यदिन 
पश्यति तदा शो भवतौति वत्त ला्थैः ॥ % ॥ 
लव्र प्रयोगः। उश्रलक्षणजलाशयनिकटे तथा 
तोर विधाय उक्देथे लच्छ' छत्वा तोरश- 
समोपे सशरं धनुः संपूज्य जलाशये वर्ण 

पूजयित्वा तत्तोरे धभादोंख देवम् 
इवनान्तमिद्धा दक्विणां छ्ञत्वा शोध्यस्य रशि 
प्रतिन्नापव्रं बहा प्राड् विवाको जलमभि- 
मन्त्रयेत् । 



सलौलः 
ॐ तोय त्वं प्राणिनां प्राणः षेराद्यन्तु 

निभ्ितम् 
शेख कारणं प्रोक्ष द्रव्याणां टेडिनां तथा । 
अतस््न' दशयातानं शभा एभपरोचणे ॥* 

इति मन्त्रेण ॥ 
शोध्यस्तु ॐ सत्येन माभिर कख व॑रुणेत्यनेन 
जलमभिमन्ता रटहोतस्थुणस्य शोध्यनाभिमाचो 
दकावख्ितस्य बलोयसः प्राङ्मुखस्य पुरुषस्य 
समोपं जलमध्यं गच्छेत् । ततः शरेषु विषु 
मुक्ेषु मध्यमशरपतनस्थाने मध्यमशरं ग्टहोत्वा 
जविन्धं कस्मिन् पुर्षे खिते भन्यस्मि' ख तोरण- 
सले सिते प्राड् विदाकेन ताले दत्ते शोध्यो 
ग्टहोतस्थुणप्राङ्मुखपुरुषस्योर ग्ट होत्वा निम- 
व्लति। तच्छमकालमेव तोरणमूलख्थोऽपि 
मध्यमशरसख्थानं हुतं गच्छति । ततः शरग्राहो 
च तस्मिन् प्राप्तं दूतं तोरणशस्ूलं प्राप्य जला 
न्तःख्यं यदि न पश्यति तदा शदः । कार्णादयङ्ग 
विना भिरोमाव्दशेनेऽपि शडः मल्नसखयाना- 
दन्यत्र गमनेऽप्यश्यदः । दच्तिणादिकं दद्यात् । 
इति दिव्यतत्छम् ५ 

सलिलक्रन्तलः, पु, ( खलिलस्य कुन्तल इव । ) 
शेवालः। इति चिकार्डशेष 

स्लिलजं,करौ, (सलिले जायते इति । जन + डः ¦ 
पञ्चम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ जलजाते, वि ॥ 
(यथा, महाभारते । ० । १२५।२१। 
एष दश्छिप्रवोरेण पातः सलिलजो शम् । 

एथिवोच्चान्तरोकषच्च निनादयति शङ्कराट् ॥*) 
सलिलाशयः, पु , (सलिलानामाशयः ।) -जला- 
शयः । तस्य वेज्ञत्ये दोषो यथा,-- 

गग उवाच । 
“नगरादपसपंन्ते खमोपसुपयान्ति च । 
नदयो छदाः प्रवणाः विरसा भवन्ति तै। 
विवर कलुषं तप फेनवच्जन्तुसङ्क लम् । 
चोरं खं हं सुरां रक्त वइन्ते चाङकुलोदका 
षरमासाभ्यन्तरे त्र परचक्रभयं भवेत् । 
जलाशया नदन्ते व प्रज्वलन्ति कथञ्चन ॥ 
विमुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन् ज्वालाधूमरजांसि च। 

२११ 
संवरा 

सुराङ्गणाभवन्ञवो करप्रपञ्चचामर- 
स्फ्.रत्छमोरवो जितं सदाच्यतं भजामि तम् ॥ 

इति छन्दोमच्ञरो ॥ 
[सन्नकौ,स्तरो,(सत्क्षत्य लक्यते खाद्यते गजञेरिति। 
सत् +लक+क्न्। गौरादिलात् डष् ।)खना 
मख्यातहक्तः । तत्पयायः। गजभच्या२ सुवहा 

दछ्ादिनो ८ । इत्यमरः ।२।४।१२४ ॥ गजभक्ता 
€ सुरभिः १० सुरभोरसा १९१९ मरेरुणा १२ 
शक्ञको १२३ सिक्ञको १४ शल्लको १५ 
दिनो १६ । इति तदौका ॥ शस्यते ज्ञाष्यते 
गजैः शज्ञको । शल क ङ स्ञाघे चरादिः जेर- 
भावपक्ते नाश्नौति लकट् । श्वाविद्दुभेदौ 
शज्ञक्धौ शद्धा त्रासवितकंयोरिति तालब्यादौ 
रभषः। सलति गच्छति सलगतौ दन्त्यादि 
शकः भौवादिः निपातनात् रस्यं हित्वम् । 
खत्छत्य लक्धते स्वाद्यते गजैरिति वा सज्ञको 
दन्त्यादिरित्यन्धे । सिज्ञको चेत्येके, देशो- 

इति खामो । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
संव(ग्ब)रं,क्तो, (संव्रियते इति । सं + ह + अप् ।) 
संयमः। ईति विकार्डशेषः॥ बौदव्रत विशेषः। 
इति मेदिनो ॥ जलम् । इत्यमरः । ९।१०।४॥ 
“सम्बति सम्बरम् । सम्ब सपंणे पूर्ववेश अर 
सम्बरं दन्त्यादि । शम्ब गतावित्यस्मादरे ताल- 
व्यादि च। 
'ज्ञोवन्तु सम्बर' नोरवौदत्रतविशेषयोः । 
विशेषे पंस देत्यस्य मद्छस्य हरिणस्य च ॥ 

इति दन्तयादौ रभसः ॥ 
शम्बरो इरिणे दैत्ये मद्ध्ये च सलिले स्म तः ॥ 

इति तालब्यादावजयः ।” इति भरतः ॥ 
संव(म्ब)रः,पं,(संह णोति अाहणोति जलमिति। 
सं+ ह + अच् ।) सेतुः । यथा । सेतौ पल्यालि 
संवराः। इति हेमचन्द्रः॥ देत्यविशेषः। 
इरिणविशेषः। मब्छविशेषः । ओैलविशेषः। 
जिनविशेषः। इति मेदिनो ॥ स तु भाव्यहन्, 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

अखाते वा जलोत्यत्तिः ससच्वा व! जलाशयाः॥संवरणं, ज्ञो. ( सं + ह + ख्वुट् । ) भ्रावरणम् । 
संगोतशब्दा दृश्यन्त जले मारभयं वदेत् । 
दिव्यमश्भोभयं सपिमधुना त्ववशेचनम् । 
जप्तव्या वारुणा मन्त्र सतख होमो जलै भवेत् ॥ 

मध्वाज्ययुक' परमान्रमत 
देयं दिजानां हिजभो जनाथम् । 
गावश्च देयाः सितवस््रयुक्ता 
स्तथोदकुम्भाः सलिलाघशान्त्ये ॥ 

इति माव्छं २०८ भ्रध्यायः॥ 
सलिलेन्धनः, पु, (खचिलं इन्धनं यस्य ।) वाड 
 वानलः। इति तिकाण्डगचेषः ॥ 
खलोलः, वि, लोलया सह वत्तमानः। लोला- 
विशिष्टः । यथा-- 

'सुरहुमूलमर्डपे विचितरनरनिर्भिते 
छसदितानभूषिते सलोलविस्नमालसम् । 

३.७१ 

(यथा, महाभारते । १। १४१९ 1 ७१। 
“मन्संवरणे यन्न; सदा कार्य्योऽनसूुयता ॥*) 
इन्द्रियषंयमः। इति संवरादिशब्दटोकायां 
भरतः ॥ (प्राकारः;। यथा, रामाथखे । २। 
८८८।२४। 
““शून्यसंवर शार ् षामयन्तितदयदिपाम्। 
अनाहतपुरदारां राजधानौोमरचिताम् ॥" 
~शून्यसंवरणार्तां संवरणानां प्राकाराणामा- 
समन्तात् रक्तया शृन्याम् ।” इति तदोका ॥*॥ 
पुः अजमोदृपुच्तः । स च कुरोः पिता । इति 
मह भारतम् । १।<५। ३२७ ॥) 
वरारिः, पं,(संवरख्य अरिः!) कामदेवः । इत्य 
मरः ।१।१।२३॥ ““संवरस्य देत्यविशेषस्य अरि) 

क्ञौवन्तु सवरं नोरबौदव्रतविशेषयीः। 

सवयाः 

पुंसि दैत्यस्य मद्स्य हरिणस्य च । 
इति दन्तयादौ रभसः । संवरणं संवरः भावेऽल्\ 
इन्द्रियसंयमः सेवरस्तस्यारिरिति वा । तदुक्त 
सादित्यकल्पतरुणा । द्रस्य सम्बरारिख पुष्य 
वतोनां कुखुमधन्वेति तदयं संवरारिरिदह 
तालब्यादिदन्त्यादिख्च॥ इति भरतः ॥ 

रे सुरभो ४ रसा ५ महेरणा ६ .कुन्दुसकौ ० संवरो, स्तो, शतावरौ । इति शब्द् चन्दिका ॥ 
मूषिकपणीं । इत्यमरः । २।४। ८८ ॥ इन्दुर- 
काणो इति ख्यातायां थुलकुड इति स्याता- 
यामिति केचित्। शं कल्याणं णोति शंवरी 
पूर्व्ववदन् ईप् तालब्यशादिः दन्त्यसादि्चति 
सखामो । इति भरतः ॥ 

संवल, क्तौ, (संहणशोतोति । सं + ठ + भ्रच् । रस्य 
लः ।) जलम् । इति शब्दरब्नावलो ॥ 

संवलः,पु क्तो, पाथेयम्। तालब्यादिरदन््यादिख। 
इत्यमरभरतौ ॥ 

सवं, क्षो, (सते रसानिति । स + भच्।) जलम्। 
इति जटाधरः ॥ पुष्यरसः । इति केचित्॥ 

प्राधेयम्। सल्लक सिज्ञकौ देति रुद्रः । सवः, पु, ( खयते सोमोऽवरेति ख्+प् ) 
यन्नः । इत्यमरः । २।०।१३ ॥ ( यथा, मडा- 
भारते। १।९४।२५। 
“राजसूयाश्वमेधा दयैः सोऽयजत् बडभिः खवैः॥*) 
सन्तानः । इति मेदिनौ ॥ सूः । चन्द्रः। इति $ 
केचित् ॥ (अञ्न, चि। यथा, वाजसनेयसंडि- 
तायाम् । ९ । ३९ । 

“सविता ता सवानां सुवताम् ।* 

"सविता सवानां प्रसवानामन्नानामाधिपल्ये हे 
यजमान ल्वा लां सुवतां प्रेरयतु।* इति 
तद्धाष्यम् ॥ ) 

सवनं, क्तौ, ( खु ञ् अभिषवे +च्यट् । ) यन्न 
ज्ञानम् । (यथा, किराते । १२।१०। 

““रविषेश गामिव कछशस्य 
नियमसवनाय गच्छतः। 
तस्य पदविनमितो हिमवान् 
गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः ॥*) 

तत्पर्य्यायः । सूत्या २ भ्रभिषवः २। इत्यमरः! 
२।७।४७॥ सोमसन्धानम् ४ । इति जटाधरः ॥ 
सोमपानम् । इति भरतः ॥ अध्वरम् । ( यथा, 
रषु; । ८। ७५ । 

“श्रय तं सवनाय दौत्तितः 
प्रणिधानात् गुरुराखमसख्ितः। 
भरभिषङ्गजड़ं विजच्निवान् 
इति शिष्येण किलान्वबोधयत् ॥*)} 

सोमनिदलनम् । इति मेदिनो ॥ प्रसवः । इति 
केचित्॥ (सु + युच् । चन्द्र पुं । इत्युणादिहत्तौ 
उञ्ज्वलद त्तः ।२।७४॥ वनेन सडह वत्तमानमिति 
विग्रहे वनविथिष्ट, चि । यथा, महाभारते । 
१।१८।८। 

“श्रथ पव्वतराजानं तमनन्तो महावलः। 
उज्जहार वलादुब्रह्मन् सवनं सवनौकसम् ॥ 

सवयाः, [स्] सनो, (समानं वयोऽस्याः । “ज्योति- 
जं नपदेति ।” ६।३।८५ । इति समानस्य सः) 



सविवि 

समवयस्का । तत्यग्यौयः। भ्रालिः २ वयस्या ३ 
सखो ४ सहचरौ ५। इति जटाधरः ॥ 

सवयाः, [स्] पु , (समानं वयो यस्य ।) वयस्वः। 
` इत्छमरः। २।८। १२॥ समानवयस्कं, ति ॥ 
, यथा रषः । ५। ६५। 

“सूतात्जाः सवयसः प्रथितप्रबोधं 
प्राबोधयच्रुषसि वागभिर्दारवाचः ॥”) 

सवरः,यु',सलिलंम् । शिवः । इति विकार्डशेषः। 
सवशः, तरि, (समानो वर्णोऽस्य । “ज्यो तिजंन- 
पदेति ।*६ । ३। ८५ । इति समानस्य सः। ) 
सटः । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, रघः ।९।५१। 

“ग्रथितमौलिरसौ वनमालया ` 
तरुपलाशसवण तनु च्छदः ॥*) 

समानवशंः । (यधा, महाभारते ।!२२।४३। 
.इन्दरायुघसवर्शेस्तु कुन्तिभोजो दयोत्तमैः। 
अयात् सदणश्वेः पुरुजित् मातुलः सव्यसाचिनः॥*) 
तुल्यजातिः । यथा, मनुः । 
"पाणिग्रहणसंस्कार: सवर्णासूपदिश्यते । 
असवर्णाखयं ज्ञयो विधिर्दाहकमयणि ॥ 

इत्य इा इत्वम् ॥ 
एकखयानोत्पत्नव्ण॑ः । यथा । सवर्ेनाकरदौ्घः। 
इति सं्तिप्तसारव्याकरणम् ॥ 
सवण, स्रो, (समानो वर्णो यस्याः ।) सपनन 
च्ाया। इति शब्द्रत्रावलौ ॥ ( समानवर्णा 
स्तो । यधा, मतुः । २।४। 
उदेत दिजो भव्यां सवणां लच्तणान्वि 

ताम् ॥*) 
सखवडा, स्त्रो, विहता । इत्यमरटीकायां भरतः ॥ 
सविकाशः, ति, विकशितः। प्रफल्लः । विकाशेन 
सड वर्तमानः ॥ 

सविता, [ऋ] पु, (सूतेःलोकादौनिति। सू+ 
ठच् ।) सखः । इत्यमरः । १।३। ३१ ॥ यथा, 
कुमारे) ५।२०। 

“विजित्य नैत्रप्रतिचातिनीं प्रभा- 
मनन्यटृटिः सवितारमेत्तत ॥*) 

तस्य व्य त्पत्तिर्यधा,-- 
“"धौशब्द्वाच्यो ब्रह्माणं प्रचोदयति स्वेदा । 
खष्टाधं भगवान् विष्णुः सविता ख तु कौ्तितः॥ 
सव्वैलोकप्रसवनात् सवितास तु कौ्छ॑ते। 
यतस्तह वता देवौ सावित्रौव्यच्यते ततः ॥ 
इति वद्किपुराणे गायच्चो कल्यो नामाध्यायः ॥ 
अकहन्ः । इति चामरः । २।४।८०॥ 

सविढदेवृतः, पु, (खविता दंवतं यख्य ।) इस्त- 
नच्चव्रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सविदलः, वि, सविढ सम्बन्धो । सविदढशष्दात् 
ल प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
सवि, क्तौ, (खयतेऽनेनेति । सु प्रसवे +- ^ धत्ति 
लृधसूखखनसहचर इत्रः 1” ३।२।१८४ । इति 
करणे इत्रः \) प्रसखवकरणम्। इति मुग्धबोध- 
व्याकरणम् ॥ . . 

सविवियः, वि, (सवितुरयमिति। सविद + घः।) 
सूसभ्वन्धोयः । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 

२३१२ 
सग्मश्चुः 

[सविती, सनो, (चते या । सू + ठच् । ङोप् । ) 
माता) इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा,कुमारे | 

तया दुहित्रा सुतरां सवितौ 
स्फरत््रभामर्डलया चकाशे ॥") 

गौः। इति केचित् ॥ 
सविधः, तरि, (समाना विधास्येदि ।) निकटम् । 
इत्यमरः । ३। १। ६७ ॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे। ५२।२०। 

“श्रग्रं सविधमागत्य राच्नस्तस्योपविष्टवान्”) 
समानप्रकारञ्च ॥ (यथा, भागवते ।३।३।८ । 

सविधं जग्टहे पाणौननुरूपः खमायया ॥") 
सविस्मयः, ति, ( विष्मयेन सह वर्तमानः । ) 
विस्मयापन्रः। तत्पर्य्यायः । वोक्तापत्रः २। 
इति हारावलो ॥ 

सवेशः,वि,(वेणेन सदह वत्तं मानः ।) वैशान्वितः। 
इति धरणिः ॥ निकटम् । इत्यमरः ।३।१।६अ 

सव्यः, वि, (ख् प्रेरणे + “माच्छाससिद्धभ्यो यः)" 
उणा० ४। १०८ । इति यः । ) वामः । इत्य- 
मरः ।३।१।८५॥ (यथा, मनुः) २।६३। 
उडइते दचिणे पाणवुपवोत्य च्यते दिजः । 

सव्यं प्राचौन श्रावौतौ निवोतौ कण्ठसञ्जने॥*) 
ददिः । (यथा, अनघंर)घवे । ६ । ७० । 
“एकेन सव्यपाणिना विशिखमुत्खाय किमाइ 
रावणः। साघु रे मनुष्यड्ग्नि साधु।“ 
“सव्यपाणिना दक्िणदहस्तेन ।” इति तद्ोका॥) 
प्रतिकूलः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सब्यः,पु ,(सते विश्वमिति । सू प्रसवे + “माच्छा- 
ससिस्भ्यो यः ।"उणा० ४। १०९ । इति यः) 
विष्णुः । इति शब्दमाला ॥ । 
। [न्] पु, (व्ये न वामेन इस्तेनापि 
सचति सन्दधाति बाणमिति । सच सन्धाने + 
णिनिः ।) भव्जुनः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 
महाभारते । ४।१२।१९॥।. ` 

“उभौ मे दत्तिणौ पाणौ गाण्डौवस्य विके! 
तेन देवमनुष्यषु सव्यसाचोति मां विदु; ॥*) 

सथ्येष्ठः, पु", ( सव्ये तिष्ठतौति। खा+कः। 
खा ख्िन्स्थणाम् ।* ८ । ३। <.9 । इत्यस्य 

वा्तिकोक्तया षत्वम्। इलदन्तादित्यलुक् । ) 
सारथिः । इति इलायुधः॥ 

, [ऋ] पु, सव्ये तिष्ठतोति। खा+ 
सव्ये ख्धग्न्दि ।* उरखा० २। १०२ । इति 

छन्दसि ऋः । स च त् ।“स्धाखिन्स्ृणाम्। 
८।३।९७। इति षत्वम् । सप्तम्या अलुक्। ) 
सारथिः । इत्यमरः । २।८।६०॥ 

1, स्त्रो, (शस्येन सह वत्तमाना }) नाग- 
दन्तौ । इति रत्नमाला ॥ शस्ययुकलभूम्बादौ,ति॥ 

सशूकः, पु, ( शूकेन दयया सह वत्तंमानः। ) 
आस्तिकः । इति केचित् ॥ 

सभ्मचुः, सनो, (मखा सड वर्तं माना ।) मशु 
युक्गस््नो । तत्पर्यायः । नरमालिनो २। इति 
हेमचन्द्रः ॥ (ग्मश्ुविभिष्ट, व्रि ॥) 

“श्रासां सुहत्त' एकस्मिन् नानामारेषु योषिता 

सखेदा 
ससत्वा.स्लो,(सत्व न सह वत्त'माना ।)गरभिंशौ। 
षति शब्दरल्नावलो ॥ (यथा, रषु: । ३।९ 1 

नदोभिवान्तःसलिलां सर्खरतीं 
“पः ससत्त्वं महिषोममन्धत ॥) 

प्राणियुक्ते, वि। यथा, “मनुः! ४। 8७। 
"न मूतं पथि कुर्व्वीत न भस्प्रनि न गोव्रजे ४ 
"न खसत्व घु गर्तेषु न गच्छन्नपि संखितः ४ 
ससत्त्वं षु प्राणिमत्सु ।” इत्याश्िकतत्वम् ॥ 

ससनं, कौ, ( सस नाओे + स्यट् । ) यज्ञायेपश- 
हननम् । इत्यमरटौका। २।७।२६ ॥ तस्य 
रूपान्तर शमन शसनञ्च ॥ 

सस्ितः, चि, (स्मितेन सह वर्तमानः) ईष- 
हास्ययुक्तः । यथा,- 

“स्िताननसरोजमङ्गने 
रिङ्माणमतिलोमकुन्तलम् । 
रोचनोज्ञसितभालमस्तु मे 
कंशवं मनसि शशवं वपुः ॥* 

इत्यनुमितौ जगदौशः ॥ 

उणा० ४।१०८ । इति यः!) क्ादौनां 
फलम्। यथा.-- 
“खंसनं सोखकं सस्यं खस्तं साखा च साध्व- 

सम् ॥” 
इत्यु विवेकात् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
धान्यम् । यथा, हेमचन्द्रः । 
“धान्यस्तु सस्यं सोत्यच्च त्रौ हिस्तम्बकरिञ्च तत्। 
शस्त्रम् । गुणः। इति विश्वः ॥ तस्य प्रशंसा यथा, 
“जो्मन्रं प्रशं सोयात् भार्याश्च गतयौवनाम्। 
रशात् प्रत्यागतं शूर स्यच्च ग्टहमागतम् ॥* 

इति चाणक्यशतकम् ॥ 
अन्यत् शस्यगशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

सस्यकः, पु, (सस्येन गुणेन परिजातः सम्बहः । 
सस्य + “सस्येन परिजातः ।* ५।२।६द। 
इति कन् ।) मणिभेदः । ( यथा, हडत्संहि- 
तायाम् । 9 । २०। 

"हेम कान्तिरथवा शुक्रवर्णं 
सस्यकेन मणिना सशो वा ॥*) 

असिः । इति मेदिनो ॥ 
“सस्यको नालिकैरान्तः सस्याभमणिखङ्गयोः॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
(शालिः । साधुः । इति काशिका ॥) 

रौ, [न्] पु, (सस्यं मारयतोति। ख + 
रिच् + णिनिः ।) महासूषकः। इति राज- 
निष्ट: ॥ सस्यनाशकेवि॥ ` 

सस्यसंवरः, यु (सस्यैः संत्रियते इति । सं + ठ + 
“गहह टनिचिगमख ।*२।३।५८। इति रप् ।) 
सालहच्चः । इत्यमरः । २।४।४४॥ 

सस्यसंवर णः, पु, (सस्ये; संवरणमस्येति ।) भ्श् 
कणहठच्चः। इति राजनिधण्टः ॥ 

सख दा, स्रो, (खं देन सह वत्तमाना ।) दूषिता 
१ । इति शब्दरन्नावलो ॥ (वभविशिष्टे, 

॥) 

सस्यंक्ती, (सस सप्र + “माच्छाससिस्भ्यो यः। 



सहच 

सह, व्य, सद्धितम् । तत्पायः। साकम्र प) 
२ सत्रम् ४ समम् ५। इत्यमरः । ३।४।४॥ 
सन्ञुः ६ । इति जटाघरः॥ ( यथा, मनुः। 
१०।६१। 

“यतर लेते परिष्व सा जायन्ते वशं दूषकाः । 
राद्विकः सह तद्राद्र सिप्रमेव विनश्यति ॥”) 
माकल्यम्। विखमानम्। सादृश्यम् । यौगपदयम्। 
सखिः । सम्बन्धः । ति मेदिनो ॥ सामथ्येम्। 
इति शब्दरत्रावलो ॥ 

रुह, क्तो, (सहते इति । सह +भ्रच् |) पांयव- 
लवणम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सूः, पु, ( सहते इति। सह + पचादाच् । ) 
श्रग्रहायणमासः। (यथा, वाजसनेयसंहिः 
तायाम् । १४। २७। 
सहश्च सहस्य ईेमन्ति कात् ॥**॥ 

महादेवः । इति महाभारतम् । १३।१७। 
१२६ ॥) त्तमे, वि । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 
महाभारते । १६।८।१०। 
“गदापरिघशक्तोनां सदाः परिघबाहवः । 
त एरकाभिनि इताः पश्च कालस्य पय्ययम् ॥*) 

सहः, प, ज्ञौ, ( सहते इति । सह + भ्रच् । ) 
बलम् । इति मेदिनो ॥ 

, सष्ः, [स्] क्तो, ( सहते इति । सह +- “सर्व्व. 
धातुभ्योऽसुन् ।*उणा० ४।१८८ इति भ्रसुन्।) 
ज्योतिः । बलम् । इति शब्दरब्रावलो ॥ (यथा, 
रघुः! ८। ७। 

“सदयं बुभुजे महाभुजः 
सहस! गमियं व्रजेदिति। 
रविरोपनतां स मेदिनीं 
नघपाणिग्रहणां बधूमिव ॥*) 

सहकारः, पं,(खड युगपत् कारयति विक्चेपयति 
सौगन्धमिति। क्र + णिच +श्रच् । ) भ्रति 
सौरभाग््रः । इत्धमरः । २। ४ ।३२॥ (यथा, 
रषुः। ४।९। 
““मन्दोत्वण्डाः क्तास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । 
फलेन सहकारस्य पुष्पोदम इव प्रजाः ॥*) 

सहकारो, [न् ] पं, ( सह करोतोति। क्ल 
णिनिः। ) प्रत्ययः। यथा- 

“श्रथ हेतुरुपादानं प्रत्ययाः सहकारिणः ॥* 
इति विकार्डगओेषः ॥ 

न्यायमते तद्धिन्नते सति तज्नन्यजनकत्वं सह- 
कारित्वम् ॥ (मिलित्वा करणशोले, ति ५ ) 

सहचरः, प, स्तो, सद चरतोति । चर~+श्रच्।) 
पोतज्िण्टो । नोलक्रिर्टो । इति रद्रमाला ॥ 
( यथा, सुशखुत। १।३८। 

“वौततर्सहचरदयदभह क्तादनोति॥") 
सहचरः, पु, ( सदह चरतोति। चर~+श्रच.।) 
भिण्टौ । वयस्यः । (यथः, कथासरिसागरे । 
२४। १३२२ ॥ 

““ततः खदह चरे; साकं तस्येवाशिशखयदह हम् ॥*) 
प्रतिबन्धकः। इति हेमचन्द्रः ॥ अनुचरे, ति । 
द्रति मेदिनो.॥ (यथा, कुमारे । २। ६४। 

छ, 19. 

२१२ 
सडहगड 

“सहचरमधस्तन्यस्तच्ताङ् रासः 
शतमखमुपतस्छे प्राच्ञलिः पुष्पधन्वा ॥*) 

सहचरो, स्त, ( सदह चरति या । चर + रच् । 
पचादिषु चरतेिक्रणात् छोष्। ) पौत- 

+ इत्यमरः । २।४।७५॥ सखौ । 
ति जटाधरः ॥ पदौ । इति हेमचन्द्रः ॥ 
(यथा, रघुः । € । ५७। 

“लच्छमोकतस्य हरिणस्य इरिप्रभावः 
पर च्य सखितां सहचरीं व्यवधाय देम् । 
भाकणक्तष्टमपि कामितयासधन्वौ 
बाणं कछपाखदु मनाः प्रतिखच्हार ॥*) 

सहजः, पं, ( सह जायते इति ! जन +डः । } 
सहोदरः । इत्यमरः । २।६। ३६ ॥ निषखषगः। 
सहोखे, वि । इति मेदिनो ॥ ( यथा, रघुः । 
८।४३। 

“विललाप स वाष्यगह्रदं 
सजजामप्यपहाय धोरताम् । 
अभितप्तमयोऽपि मादव 
भजते कंव कथा शरोरिषु ॥*) 

जन्मलग्नात् ठतोयस्थानम् । यथा,-- 
““सुतमदननवान्त्ये पृण्टृष्टिः सुरारि- 
युगलदश्मराशौ दृषटिपाद व्याडः । 
सदजरिपुचतुर्धेष्वष्टमे चाडृष्टि 
सितिभवनमुपान्तय नैव दृश्यं हि राहोः +” 

इति ज्योत्तिस्तत्वम् ॥ 
सदजमिव्र, क्तौ, (सदजं मितम् ।) स्वाभाविक- 

सुद्ृत् । यथा, 
“अररिमितरमुदासौनोऽनन्तरस्तत्परः परः। 
क्रमशो मण्डलं चिन्त्य' सामादिभिरुपक्रमेः॥ 
भ्ररिः शवुः। मित्र सदत् । उभयविलक्तण 
उदासोनः। ते च व्रयद्िविधाः। खडजाः 
छसविमाः प्राक्तताखेति। सहजं भिव भाभिः 
नेयपैटस्सोयमाढश्वसोयादिः। इति भिता- 
त्तरायामाचाराध्याये १९ अध्यायः॥ 
< ति, ( सद जातः उत्पन्नः! ) सशो 

दरः । यमज: इति केचित् ॥ (सोल, चि । 
यथा, कथासरिक्छागरे । ११३।२२। 
तारावलोकनामा च क्रमादि जगाम सः 

दानधर्मविषैकाद्येः सहजातेग णेः सडह ॥”) 
सदजारिः, पं, ( सडजः स्वाभाविकः अरिः । ) 

स्वाभाविकशत्र : । यथा ।“सहजारिः सायपन्रम- 
पिदढव्यतत्पुचादिः।” इति नितात्तराया- 
माचाराध्यायः॥ 

सद्जोदासोनः, पं, (सहज उदासौनः।) खाभा 
विकपरतरः। यथा। “सहजक्तिममि्श्व- 
लक्षणरहितौ सदहजक्विमोदासौनौ ।” इति 
मिताच्तरायामाचाराध्यायः॥ 

खहग्डकं, क्ली, मांसव्यच्जनविशेषः । यथा, 
छागादेगांसम्रूदादिः कुटटितं खण्डितं पुनः। 

शुदमांसविधानेन पचेदेतत् सहण्डकम् । 
सहण्डकं गुणग्रन्ये शमं सगुणं स्मृतम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

सहनः 

सहदेवः, प, ( पाणडव विशेषः । इति मेदिनौ ॥ 
सच पाण्डराजस्य पञ्चमपुव्रः। माद्रौगभं 
्रभिनोकुमाराभ्यां जातः॥ जरासन्धश्रतः। 
स युधिषठिरसमकालोनो मगधेषु राजासोत् । 
इति ओौभागवतम् ॥ ( इथण्वनसुतः। यथा, 
हरिवंशे । २९. । ३। 
*इयण्वनसुतो राजा सहदेवः प्रतापवान् । 
सटेवस्य धर्मात्मा नदन इति विश्ुतः ॥” 
सोमदत्तपुव्ः । यथा, तत्र व ¦ १२।८०। 
“सोमदत्तस्य दायादः सडदेवो महायशाः । 
सद्देवसुतश्चापि सोमको नाम पार्थिंवः॥ 
देवैः सह वर्तमाने, वि । यथा, भागवते । 
४।२।८। 
“सयतां ब्रह्मर्षयो मे सदेवाः खडाग्नयः ! 
साधूनां ब्रुवतो ठत्तं नान्नातान्रच मत्सरात्॥”) 

सदेवा, स्त्रो, (सडह दोव्यतौति । दिव + भच्। 
टाप् । ) बला। दर्डोत्यलः । शारिवौषधिः । 
इति मेदिनो ॥ भरेन्माता । इति हेमचन्द्रः ४ 
(देवककन्यान्यतमा। सा तु वसुदेवपन्नौ । यथा, 
भागवते! € । २४। २२ । 
“शान्तिदेवोपदेवा च शोदेवा देवरसिता । 
सहदेवा देवको च वसुदेव उवाद ताः ॥* ) 

सहदेवो, स्वौ, सर्पात्तौ । इति मेदिनो ॥ पौत- 
दश्डोत्पला । इति रव्रमाला ॥ बलाप्रमेदः । 
ततृथायः। महाबला २ ज्येष्टबला ३कट- 
भ्रा ४ कैशारदा ५ केसरिका.६ खगादनोञ 
वर्षपुष्या ८ कैशवदिनो < पुरासिनो १० देव- 
वला ११ सारिणौो १२ पौतपुष्यौ १३ देवार्हा 
१४ गन्धवल्लरो १५ खगा १६ खगरसा १७। 
रस्या गुणाः । छट्रोगवाताशेःशोफडारित्वम् । 
शक्रहहिकारिम्। वल्यत्वम्। विषमज्वर- 
नाथित्वच्च । इति राजनिधंण्टः ॥ सदेव- 
पौ च ॥ 
| पु, ( सहदेवीनां गणः । ) प्रति- 

छायां देवस्रानायंमोषधिसमूहः । यथा,- 
“पञ्चगव्य: खरा पेच सददेव्यादि भिस्ततः । 
सहदेवी बला चैव शतमूली शतावरौ ॥ 
कुमारौ च गुडचौ च सिंहो व्याघ्रौ तथेव च। 
य श्रोषधोति मन्तरेण ख्ानमोषधिमङ्गले; ॥ 

इति गारुडं ४८ ्रध्यायः॥ 
सहधर्मिणी, स्तो, ( सह धर्मराऽस्यस्या इति । 
इनिः । डनेप् । ) वेदविधानेनोद़ा । इत्यमरः । 
२।६।५॥ 

सहनं, ज्ञौ, (सद + ल्युट्) ् ान्तिः। तत्मथायः। 
तितिच्वा २ चमा २। इति हेमचन्द्रः ॥ (यथ), 
साहित्यदपंशे । ६ । ३९० । 
"“कायथसंग्रद अदानं तदाडग्डादनं पुनः 
कायार्थमपमानादेः सदनं खलु यद्भवेत् ॥*) 

सहनः, ति, (सहते इति । सदह + ख्यः ।) सहन 

शोलः। इत्यमरः । ३। १।३१॥ तत्पथायः 
सद्िष्णुः २ क्षमिता ३ चमो ४ तितिन्घः५ 
न्ता ६ । इति ₹ेमचन्द्रः॥ 



सहम् 

सहन्तनं, क्ली, (सह मिलित्वा नर्तनम् । एकज 
मर्डलाकारनृत्यकरणम् । इति केचित् ॥ 

सहपां णकिलः,पु,(सडह पांणना रजसा किलति 
क्रोडतौति। किल क्रौडने + कः । ) वयस्यः । 
इति विकार्डेषः ॥ 

सहपानं, क्रौ,(सह मिलित्वा पानम् । ) एकव 
मयभक्तणम् । तत्यथायः। सपौतिः २। इति 
रेमचन्द्रः॥ तुल्यपानम् ३ । इत्यम रः ।२।८।५५॥ 
सहपोतिः 8 । इति शब्द्रब्नावल ॥ 

स इपूर््वाद्ध , क्रो, (पूर्व्वाह्नस्य सडटशम्। “व्ययौ 
भावे चाकाले । &।३।८१। इत्यत्र काले इति 
कथनात् न सादेशः । ) पूर्व्वाह्सदटशणम् । इति 
मुग्धगोधव्याकरणे भ्रव्ययोभावसमासः ॥ 

सहभावो, [न्] वि, ( सह भवतोति भू+ 
णिनिः। ) सहायः। इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 

सहभोजनं, करौ, ( सह मिलित्वा भोजनम् । ) 
एकत्र भक्षणम् । ततृपयायः। सग्धि; २॥ इत्य- 
मरः । २।८।५५ ॥ ( सहभोगकरणम्। यथा, 
महाभारते । १।१९६।२४। 
एष नः समयो राजन् रब्रस्य खडभोजनम् › 
न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥"} 

सहमरणं, कौ, ( सड पत्या मरणम् । ) खत- 
स्वामिसदहितज्वलचितारोहण-पूर्व्वकमरणम् । 
यथा। “श्रथ सदानुगमनम् । शङ्गिराः। 
सते भत्तरि या नारौ खमारोरेडताशनम् । 
सारुन्धतोसमाचारा खंलोके महोयते ॥ 
तिखः कोव्योऽदकोटो च यानि लोमानि 

भानवे। 
तावन्तयब्दानि सा खें भर्तारं यानुगच्छति ॥ 
व्यालग्राहो यथा व्यालं बलादु्चरते विलात् । 
तद्डरत्तारमादाय तेनैव सह मोदते ॥ 
माढकं पेटकञ्चव यच्र कन्धा प्रदोयते। 
पुनाति विकलं नारौ भर्तारं यानुगच्छति ॥ 
तत्र सा भत्तं परमः पर परमलालसा । 
क्रोडते पतिना साच यावदिन्द्राञ्चतुहं श ॥ 
भक्त परमा भर्ता परमो यस्याः सा तथा। 
परा परमलालसैत्यत्र स्तयमानाष्रोगणेरिति 
व्यासेन पठितम् 
ब्रह्मघ्नो वाक्षतन्नोवाभिव्न्नोवापियोनरः। 
लं वे पुनाति सा नारौ इत्वाङ्गिरसभाषितम्॥ 
साध्वोनामेव नारौ शामग्निप्रपतनादते। 
नान्यो धर्म्मो हिविन्नयो ते भत्तरि किंचित् 
या नारोल्य॒पादानात् सहमरणाभावपक्षोऽपि 
सूचितः। नान्यो ध इति तु सहमरणस्तुत्यः 
वम्। तधा च विष्छुः। ते भत्तंरि ब्रह्मचय 
तदन्ारोहणं वा इति । ब्रह्मचयमैथनवन्ज॑नं 
तास्बुलादिवव्ननञ्च । यथा प्रचेताः । 
ताम्बलाभ्यच्ननञ्चेव कांस्यपात्रे च भोजनम् । 
यतिश्च ब्रह्मचारो च विधवा च विवर्लयेत् ॥ 
अभ्यज्जनमायुव्वदोक्तं पारिभाषिकम् । यथा, 
खद दत्तं यदा तलं भवेत् सरव्वङ्कसङ्कतम् । 
खोताभिस्तपयेदा ह भ्रभ्यङ्गः स उदाहृतः ॥ 

२१४ 

सहम 

तैलमस्पं यदाङ्ञेषु न च स्याद्वाहइतपणम्। 
सा माटिः एथगभ्यङ्गो मस्तकादो प्रको- 

त्तितः॥' 
स्मतिः। 
एकाहारः खदा कार्ययो न हितोयः कदाचन । 
पथङ्शायिनो नारो विधवा पातयेत् पतिम्॥ 
गन्धद्रव्यस्य सश्भोगो नेव कायस्तया पुनः। 
तपशं प्रत्यहं काय्ये भक्तस्तिलकुशोदकः। 
तत्ितुस्तत्पितुञ्चापि नामगोचादिःपूर्व्वकम् ॥ 
एतत् तु तपंणं पुच्पौवराद्यभावविषयमिति 
मदनपारिजातः॥ 
वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमशच्चरेत् । 
स्नानं दान तौर्थयावां विष्णोर्नामग्रहं सुह: ॥' 
अव्र साध्वौत्वमादइ। 
भात्तत्ते मुदिता षट प्रोषिते मलिना क्शा। 
खते ज्तियेत या पत्सौ साध्वोन्नया पतिव्रता ॥ 
न्दोगपरिथिषटौयमिति कस्पतङः ॥ साध्यो 
प्रसादेन लोकधारणमप्याहइ ॥ मखापुरा णम् । 
तस्मात् खाध्वाः स्यः पूज्याः खततं देवः 

वव्जनेः। 
ताखां रान्ना प्रषादेन धायते च जगच्यम् # 
महाभारते । 
'भ्रवमत्व च याः पूव्व पतिं दुष्ट न चेतसा । 
वन्तन्ते याञ्च सततं भ्त शां प्रतिकूलतः ॥ 
भच्नुमरणं काले याः कुर्व्वन्ति तथाविधाः । 
कामात् क्रोधात् भयाग्रोडात् सर्व्वाः पूता 

भवन्ति ताः॥ 
अत्र रेडिकब्रह्मन्नपतेर्दाहनिषेधात् जन्प्रान्त- 
रोयततूधापवत एव समर शेनोदारः । ब्रद्म- 
पुराखे । 
"देशान्तर खते पत्यौ साधवो तत्पादुकाइयम् । 
निधायोरसि संशा प्रविथेव्यातवैदसम् ॥ 
ऋम्बेदवादात् साध्यो सनो न भवेदालघातिनौ) 
वयह गौचे निहत्त तु खाह प्राप्रोति शाख्र- 

वत् # 
ऋम्बेदवादात् इमा नारौरविधवा इत्यादि 
मन्त्रात्। एवश्च भङ्किरोवब्रह्मपुराणवचनपय्य- 
लो चनया ब्राह्मख्यादिसकलभार्व्याणां खगत 
भत्तगतफलविग्रेषार्थिनोनां मभवतोबालापत्या 
दिष्यतिरिक्षानां सहमरणानुमरणयोरधिकार 
इति विवाद कल्पतस्रन्राकरौ। तच ब्राह्मण्या- 
द्यनुमरणाधिकारोऽसङ्गतस्तस्यास्तन्निषेधात् । 
तथा च मिताच्रायां देवबोधक्ततयौन्नवच्कय- 
टौकायाच्च गौतमः। 
इथक्चिति' समासद्य न विप्रा मन्तुमहेति। 
इतरासान्तु नारोणां खनोधर्रोऽयं परः खमृतः।' 
तस्मादुब्राद्म्याः सहमरणमेव इतरासान्तु 
उभयमिति । कल्पतस्रन्नाकर शडिचिन्ता- 

मित्बपपाठः किन्तु पादुकादइयमित्वपलक्षणम्। 
उशनसा विप्रे तराखां दरब्यविश्रेषमनुपादाय 
एथकचित्वारोडशमाव्रोक्ते; । वथोणना; 

मखिषु पाडुकादयमिति दशनात् 

सहम् 

“एथक्चितिं समारुद्य न विप्रा गन्तुमहंति) 
अन्धास्तामेव नारौणां स्तौधर्मोऽयं परः स्मतः॥' 
मदनपारिजातोऽप्यं वम्। शिष्टाचारोऽपि तथा। 
छत्यतच्वा्णवे हहत्रारदोयम् । 
'बालापत्याखच गभिख्छो द्दृष्ट ऋतवस्तथा । 
रजसला राजसुते ! नारोडन्ति चितां शुभे॥' 
राजसुते इति सगरमातुः सम्बोधनम् । वृद- 
ष्तिः। 
बालसम्बह नं त्यक्ता वालापत्या न गच्छति। 
रजस्ला सूतिका च रचेहर्भच्च गभिंणो ॥' 
एवमन्धतश्च इालस्य संवदनं स्यात तदा तस्या 
अषप्यधिकारः। व्यासः। 
"दिनै कगम्यदेशस्था साध्वो चेत कतनिखंया। 
म दहेत् खामिन' तस्या यावदागमनं भवेत्! 
भविष्यपुराणे । 
कतोयैऽद्ि उदक्याया अते भत्तरि वे दिजाः । 
तस्वानुमरणार्थाय खापयेदेकरात्रकम् ॥ 
लस्य भत्तः। तथा, 
एकां चितां समासाद्य भर्तारं यानुगच्छति । 

तडत्तर्यः क्रियाकत्ता स तस्याञ्च क्रियाश्चरेत्॥” 
एतञ्च पिण्डदानपयन्तम् } 

'यच्चागनिदाता प्रेतस्य पिण्डान्दद्यात् स एव हि? 
दति वायुपुराणे कवाक्यत्वात् ॥ 

ब्रह्मपुराण । 

यावयेद्भत्त जायान्तु खभत्त कुलपामिमाम् । 
चित्मारोपयन् प्राज्ञः प्रखते धनमुत्तमम् ॥ 
दमाः पतित्रताः पुष्या; सियो या याः इशो- 

भना; । 
सह भक्त शरोर संविशन्तु विभावसुम् ॥ 
एवं खुत्वा ततो नारो खद्वाभक्तिसमन्विता ¦ 
पिदढघेधेन यज्ञन इष्टा खर्गमवाप्न. यात् ॥ 
प्रते भर्तरोति शेषः । पिदढमेधैन यन्नन 
चितारोहणरूपेण । पादुका इय ग्रडणपूर्व्वाका- 
नुमरणेऽपि सड भत्तशरोरेण इत्यन 
प्रयोज्यः। देशान्तर खत पत्यावित्यादिना शरोर- 
प्रतिनिधित्वेन तदोयद्रव्यवि्षानात् प्रतिनिधौ 
च यथाञ्रुतमन्त्रपाठमाइ कात्यायनः ! शब्दे 
ऽकिप्रतिपत्तिः इत्येतत् विहतमेकाद शौ तन्ते ॥*॥ 
न च भअग्निजलप्रविष्टानां शगुसंग्रामदेश्णन्तर- 
खतानां मभौणां जञातदन्तानां मरणे त्रिराचेख 
शद्िः। इति काशडपवचनात. खडङताया 
श्रप्यम्निप्रवेगेन चिराज्ाथौचं तत्रेव तस्या; 
पिण्डदानमिति वाचम् । प्रागुक्खब्रह्मपुराणे 
एथक्चितिसमारोहणमाते त्राहाभौचविधा- 
नात. भरन्त भन्तेतुष्वाभौचगप्रतोतेः। समरणे 
काश्यपोक्तत्निराचाशौचाङ्गोकारेऽपि तस्या 
शौचस्य ठद्धया पत्यभशौच काल।विखायित्लम् ॥ 
भन्त्ंशाहे स्वाताश्चेत् पुनर णजग्धनो । 
तावत् स्या दश चिर्वि प्रो यावत्तत् स्यादनिर्ई शम्) 
इति मनृक्षाशौचसङ्करे पराभोचस्य पूर्व्वा 
शौचकालावधिशयायित्वप्रतौतैः। तत यथा 
अभौचकालसङ्ोचे तम्भष्य एव सङ्लय्य पिख्ड- ` ` 



सहम् 

दानं तथाशौचकालहदावपि यावदभौचं यथा- 
क्रमं दश पिण्डा देया इति । अतएव जिंक- 
नौयान्त्ये्टि विष्यनुमरणविवेकयोरव्यासः । 
संख्ितं पतिमालिद् प्रविशेद्या इताशनम्। 
तस्याः पिण्डादिकं देयं क्रमशः पतिपिर्डवत् ॥' 

` विष्णुः। 
“भन्विता पिर्डदानन्तु यथा भत्तर्दिने दिने । 
तदन्वारोहिणौ यस््ात्तस्मात् सा नामघातिनो' 

 श्रव्रानुः सहाथैः। पतिमालिड्ं त्यनेनेकवाक्ध- 
त्वात्। खाम्यशौचाभ्यन्तरे एथक्चिताख्ताया- 
स्त्यहेण पिण्डदानं खाम्यशौचापगमे तु खादम् 
“अन्वितायाः प्रदातव्या दथपिर्डास्तराहेण तु । 
स्वाम्यशौचश्यतोते तु तस्याः खां विधोयते ॥' 

इति जिकन्टतपैठौनस्विचनात् ॥ 
अग्निपुराणस्य दमिति शूलपाणिः । भव्रानु 
पश्वादयः । भतोते तु भवौ पादुकाहयमु 
पादाय ज्वलदगम्निप्रवेशे त्रयहाभौचव्यवस्यया 
पिण्डदानं चतुथदिने खाइ पूर्व्वोक्तब्रह्मपुराण- 
वचनात् । तत्र तु भन्तः संग्रामहतत्वादिना 
सद्यःशौचं तत्र एथक्चिताख्ताभशौचख्य पूर्वोक्ञ- 
बह्यपुराणवचनात् व्रिराव्रत्वेन.बंइकालब्यापि 
त्वेनाघहदिम वात् तेनेव पूर्व्वा शौचस्य व्यपग- 
मात् तत्र भत्तरपि वरये पिष्डदानम् । तव्रा- 
प्येकचितारोहणे भचभौचब्यपगमात् शुद्िः। 
संखितं पतिमालिङ्गय इति अन्वितापिष्डदान 
मिति पूर्व्वोक्रिवचनाभ्यां भग्निप्रवेे सुमन्तुना 
सदयःभौचविधानाञ्च । यथा शम्बग्निजलसं ग्राम 
देशान्तरस्यसच्यास्यन शना शनिम इाध्वनिकानां 
उदकक्रिया काया सद्यःशौचं भवति इति । 
भगु रुचदेशः । मडाष्वनिकः पुण्यायै हिमा- 
लयावधिकमहापथगमनेन सम्पादितमरणः। 
न चेतत् सद्यःशौचं नित्यवैदाध्यापकरग्निषोदध- | 
भिख एकादाशोचिभिख्च कत्तव्यमिति इार- 
लतादत्तविषयत्वं न नेतदिषयकमिति वाच्यम् 
तन््ाव्रविषयकषलवे प्रमाणाभावात् । सामान्य 
मुखप्रहत्ततया वचनान्तरसंवादितया चेत- 
दिषयकमिति। अन्यया कथ्यपोक्तव्रिराा- 
शौचमेपि भ्रग्निजिलसंद्रामप्रविष्टानां प्रमादा- 
देव मरण इति इारलतादशंनात् भनुमरख- 
विषयकं न स्यात् तस्मात. काश्यपवचनं ब्रह्म- 
पुराणसमानवियकं इति । सुमन्तुबचनं संग्राम- 
इतयततु खहगमनविषयकमपोति ॥*॥ एवच 
समाधिना त्यक्तदेहस्य सुक्लस्य तराद्स्य 
पर्णोटज्ाग्निना देडदाहकाले तत्परत्र 
गान्ाया अन्निप्रवेशदशनादिदानीं काण्यादि- 
तख मुक्घस्यापि प्युस्तत् प्रया: खहमरणं 
सङ्गच्छत । भागवत तदुक्तम् । 
"दद्चमानैऽग्निभिदेहे पत्युः पत्नौ सहोटजे । 
बहिःखिता पतिं साष्वौ तमग्निमनुबेश्छति ॥' 
अतुवेच्छति भ्रग्निप्रवेधनं करिष्यति इति 
युधिष्ठिराय नारदश भविष्यत कथनम् । 
"दयितं यान्देथख्यं खत ज्ुता पतिन्रता । 

३१५ 

सहम 

समारोहति भोघ्राग्नौ तस्याः लिदिं निबोधत ॥ 
इति व्यासवचनादिना सहमरणानुमरणयो 
निरव काशनेमित्तिककाम्यत्वेन मलमासादा- 
वपि कनत्तव्यता। ` 
(नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। 
तथा तथेव कार्व्याणि न कालस्तु विधौयते ॥' 

` इति दच्वचनात् ॥ * ॥ 
तदयं प्रयोगः। पुच्चादिना खग्द्मोक्तविधिना 
श्रम्नौ दत्ते चलितायां भत्तचितायां सहगन्दरौ 
साध्व खाता परिहितधौतवासोयुगा कुश- 
इस्ता प्राङ्मुखो वा देवतीर्थेनाचान्ता तिल- 
जलकुशवयमादटाय ॐ तत् सदिति ब्राह्मणं 
रुच्चारिते नारायणं संस्मृत्य नमोऽद्यामुके मासि 
असुके पके भरसुकत्तिथौ भमुकगोत्रा ओोमतौ 
भसुकोदेवौ अरन्धतौ समाचारत्वपूरव्वकस्वग 
लोकम होयमानत्वमानवाधिकरशकलोमसम- 
संख्या व्द्।वच््छिब्रस्छर्गवासभत्तसहितमोदमान- 
त्वमाढ-पिदठ-श्बश्चरकुलब्रयपृतत्व-चतुहशेन्द्रा- 
वच्छिब्रकालाधिकरणकाष्रोगणशस्तयमानत्व- 
पनिखडितक्रौडमानत्वन्रह्मन्नपतिपूतत्वकामा 
भन्तं ज्वलचितारोहणमडहं करिष्ये इति । तु 
मरणे तु भक्तु ज्वज्नितारोहणमित्यच उवल 
चिताप्रवेेन भर्चनुमरणमिति सङ्कल्पय अष्टौ 
लोकपाला भादित्यचन्द्रानिलान्न्याकाशभूमि 
जलदृदयावखितान्तर्यामिपुरुषयमदिनराति 
सन्ध्याधम्प्रा ययं साकिणो भवत-ज्वलच्चितारोह- 
शेन भत्तु यरो रानुगमनमडं करोमि इति ।्रु 
मरणे तु भतत् शरोरानुगमनमित्यत्र 
निलयाय ज्वलचिताग्नि चिः प्रदच्धिणोकत्य 

ॐ इमानारौरविधवाः सपन्नो 
राच्ञनेन सपिंषां संविशन्तु । 
अनखवो भनमोवाः सुरत्ना 
भारोडन्तु जनयोयोनिमग्रं ॥' 

इति ऋन्बेदोक्तमन्त्रं ।१०।१८।७॥ 
ॐ इमाः पतिव्रताः पुछा; चयो या याः 

सुशोभनाः । 
सह भतत शरोरेण संविशन्तु विभावद्म् ॥ 
इति पौराणोके मन्ते च ब्राह्मणेन पठिते नमो 
नम इत्युचचाय ज्चलचितां समारोहेत् ।#॥ 
भ्रापस्तस्बः। 
भवितिश्चष्टातु या नारौ मोहादिवलिता 

भवेत् । 
प्राजापत्येन शुष्य त्त तस्माद पापकन्पणः ॥ 
पाञ्चात्यनिणंयाख्तेस्मतिः। 
एकचित्यां समारूढौ दम्पतौ निधनं गतौ । 
एयक् श्रां तयोः क्ग्यादोदनन्तु एथक् एथक्॥ 
विद्याकरषतास्मतिः। 
एकान इतानान्तु बद्कनामधवा इयोः । 

तन्त्रे श अपणं क्त्वा एयक. जाद प्रवत्तयैत् ॥' 
यत्त । 
यदा नारौ विशेदग्निं खे च्छया पतिना सड । 

सहसान; पुः (सहते इति । सह + “क 
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तिष्यन्तरस्तायान्तु एयक् ओराद' न विद्यते ॥ 
इति चतुभृजभट्राचायष्टतयमवचनाद्धिब्रतियि- 
खताया ्रपि प्त्यम्प्र ततिथौ खाहमिति हरि 
दासतर्काचाओाः। तच्र रस्य वचनस्यामूलत्वात् 

ओाइपद पिष्डपरम् । एकोदिष्ट 
खताहनोति यमवचनविरोधात् ।* इति शडि-' 
नच्त्वम् ॥*॥ अन्यत् ब्रद्यववत्तं गणपतिखण्डे 
२८ श्रध्याये। माकंण्डेयपुराणे दमचरिताध्याये 
विष्णुपुराणे ५ भ्रंशे श्८भ्रध्याये। कल्किपुराणि 
३१ अध्याये च द्रव्यम् ॥ 

सहायायो, [ब्] चि, ( सह यातोति। या+ 
खिनिः। ) मिलितगामो । यथा, 
“न नदोषु नदो ब्रयात् पव्वतेषु च पर्व्वतान्\ 
भ्रावासे भोजने वापि न त्यजत् सडहयायिनम्॥ 
इति कूमपुराथे उपविभागे । १५।५८॥ 

स्तरो, ( सड रसो यस्याः । ) सुपण । 
इति शब्द्रन्रावलो ॥ 

दे, व्य, इरेः सटटगम् । इति सुग्धवोधव्याक- 
रणम् ॥ सव्ये ठषे च, पु । इति केचित. ॥ 

सश्षः, पु, (सह इर्षा यव ।) स्मह नम् । दषः। 
इति चिकाण्डशेषः॥ (इर्षेण सड वत्तमानः। ) 
इषयुक्ते, चि ॥ ( यथा, कथासरित्सागरे । 
२।२३। 
““एतच्छत्वा वचः शम्भोः सहर्षोऽहमिहा- 

गतः ॥* ) 
सहसा, व्य,इठात् । तत्पायः । अतकिंतः२। 
इत्यमरः । २।४।७॥ अकस्मात् २ इति 
शब्द्रब्नावलो ॥ सहसा कम्मकरणनिषेधो 
यथा, किराताज्जनोये \ २।३०। 

“सहसा विदधोत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पदम् । 
इणते हि विद्धष्यकारिणं 
गुणलुब्धाः खयमेव सम्पदः ॥* 

हास्ययुक्ते, वि । यथा-- 
“प्रियतमेन यथा सरुषा खितः 
म सदसा सहसा परिरभ्य तम्| 
ज्ञथयितुः चणमत्तमतां गता 
न सहसा ससा कतवेपयथुः ॥* 

इति माघे। € । ५७॥ 
सहसाः, वि, इठात. दृष्टः । दत्तकपुे, पु । 
इति केचित. ॥ 

च्िहधि- 
मन्दिसदिभ्यः कित. ।* उणा० २। ८३ । इति 
असानच् ।.) मयुरः । यत्नः । च्षमायुक्ते, वि । 
इत्युणादिकोषः॥ (शच्रुणामभिभवितरि, चि । 
इति सायणः ॥ यथा, ऋग्वेदे । १।१८९।८ । 

“मानस्य सूनुः सहसाने भ्रग्नौ ॥*) 
५ › पं,(सडइसि बले साधुः । तत्र साधुरिति 
य त.।) पौषमासः ॥ इत्यमरः! १।४।१५॥ 
( यधा, कुमारे । ५।२६। 
“जिनाय सात्यन्तहिमोत्किरानिलाः 

भ्रौ चमुदक तस्व(; सह भरेति निबितम्। सडइस्यराज्रोद्दवासतत.परा; ॥” ) 



सख 

सहसरं कौ,(सहो बलमस्यस्मिचिति। सहस् + 
<: । “सहो बलनामसु व्याख्यातम् । रो मल 
योधः । अल्पापि भाविनो शक्तिरस्मित्रस्ति । 
द्रति निचण्टरोकायां देवराजयज्वा । ३।१। ) 
दगशशतसंख्या । इति रेमचन्द्रः ॥ हाजार इति 
परारस्यभाषा ) ( यथा, मनु; । २। १७७। 

पापरोगो सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥”) 
तद्वाचकानि यथा। जाहृवौवक्लुम् ९ शेष 
शर्वम् २ पद्मच्छदः ३ रविकरः ४ भञ्जुन 
चाणः ५ वेदशाखा ६ इन्द्रिः 9) इति 
कविकल्पलता ॥ ( बड । इति निघण्टुः ।३।१॥ 
यथा,-- 
““सहसरशोषौ पुरुषः सहस्ा्तः सदसखपात् । 

इति पुरुषसक्तम् ॥ ) 
सदस काण्डा, सो, (सहसरं काण्डानि यस्याः ।) 

श्वे तदूरव्वा । इति राजनिघण्टः ॥ 
सदस्रकिरणः, प, ( ससरं किरणानि यस्य ।) 
सय्धः। इति इलायुधः ॥ ( यथा, व॒दतंहि 
लायाम्। ४२।१३। 

“राशौ राभौ यस्मिन् 
शिशिरमयखः सहसकिरणो वा ॥* ) 

पहखदष्टः, पु, ( सख दंष्रा यस्य । ) पाठोन- 
मद्छः । इत्यमरः । १।१०।१८॥ (यथा, 
सुश्रुते । १। ४६। “सेहितपाठोनपाटला- 
राजोववर्निगोमस्त्व-क्रष्णमत्षा-वागुञ्ारमुरल 
हसदंष्प्रथतयो नादेयाः ॥* ) 

मचखदद्र, [न्] पु, ( सहस्दं टाः सन्यस्येति । 
निः । ) वोदालमव्छः। इति यष्दरन्नावलो ॥ 

सरदो; [स्] पुं,(सदख दोषो वाहवो यस्य |) 
कर्तवोर्य्याव्जनः। इति जटाधरः ॥ 

सदम्रधारः, पं, ( सदस धारा यस्य!) विष्ु- 
श्वक्रम् । इति केचित् ॥ 
सद्सघ्धारा, स्मो, ( सदसः वडहवो धारा जल- 
प्रपाता यत्र ।) देवतास्लानाधैसहस्च्छिद्रयुकत- 
पात्रगलितजलधारा । यथा.- 

“सनखधारया देवीं ख्ापयामि सुरे्ठरोम् ॥ 
इति दुर्गो्वपदतिः ॥ 

इसनयनः,पु,(सदसख' नयनानि यस्य ।)इन्द्रः। 
दति इलापुधः ॥ ( यथा, कथासरित्सागरे । 
१११।२२७। 
“केयं सदस्नयनप्रं चणोया किमस्यराः । 
अनग्रोरथतवा पुप्पलम्नाग्रकरपल्ञवा ॥” 
वाच्यलिङ्कःपि दृश्यते) यथा, महाभारते। 
१३।१४। २०४। 
“[किञ्चाच बहभिः सूकरहेतुवादैः पुरन्दर । 
सहसनयनं ृद्ा वादेव सुरसत्तम ॥* ) 

सश्मनवः, पु, (सहस्र नेतराणि यद्य ।) इन्द्रः। 
११ हेमचन्द्रः ॥ (यया, रघुः । ६।२३। 

^ क्रियाप्रचन्धादयमध्वराणा- 
मजसमाह्तसदइसनवः । 

शश्र प्राण्ड् कपोलन्तस्वान् 
मन्दारभ्रून्यानलकांञकार ५" 

२१६ 
स्ख 

इश्यते । यथा, महाभारते) 
१।२१२। २७। 
“पवं चतुरं खः सधाणुमंहादेवोऽभवतय् रा । 
तथा सङसनेवश्च बभूव बलसूदनः ॥”) 
विष्ण : । इति श्ोभागवतम् ॥ 

क्ती, ( सहस्राणि पताशि यस्य । ) 
पद्मम्। इत्यमरः । १।१०।४३॥ (यथा, 
रघुः । 9 । ११। 

तासां सुखेराखवगन्धगरम 
व्याप्तान्तराः सान्द्रकुतूदलानाम्। 
विलोलनेवभ्नमरगवात्ता 
सहस्रपत्राभरणा इवासन् ॥") 

[द्] पं,(सडख' पादा यस्य । संख्या- 
सुपूव्वं स्येति पादस्यान्तलोपः।) विष्णुः। यथा, 
सहस्रगो्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहसपात् ॥ 

इति पुरुषसक्म् ॥ 
( तथा च महाभारते । १२ । १४९ । ३७। 
“सडखरमूदा विश्वा खडसाचः सडहखपात्॥” 
महादेवः । यथा, तवैव । १३। १० । १३०। 

ऋषिविशेषः यथा, तत्रैव ।१।१०।७। 
“अहं पुरा सरो ! नाना ऋषिरासं खडखपात् 
सोऽहं शापेन विप्रस्य भुजङ्गत्वमुपागतः ॥") 

सदस्रपादः, पं, ( सहखं पादा यस्य ।)कारण्ड 
पक्तौ । सवयः । विष्णुः । इति मेदिनो 

सदहस्वाडइः, पुं, ( खदस्तं बाहवो यस्य । ) बाण- 
राजः । यथा,-- 
बाणः पुच्चणतज्ये्ठो वलेरासोन्महालनः। 
सदसा इरवाद्येन ताण्डवे तोषयग्मृडम् ॥” 

इति ् रौभागवते। १०।६२।२॥ 
(कात्त वोयाज्जुनः । भिवः। यया, महा- 
भारते । १२। १७। १३२१। 

*सदहखवाहः सर्व्वाङ्गः गर ण्यः सर्वलोकक्चत् ॥” 
बडहवाइविशिष्ट ,वि । यथा, भागवते ।४।५।२। 

ततोऽतिकायस्तनुवा स्टशन् दिवं 

सहस वादइुचनर्क. विर्टक ॥“) 
|सहखभुजः, प, (सख भुजा यस्य ।) विष्णुः । 
यथा, 

“पण्यन्त्यदोरूपमदभ्वचन्लुषा 
सदस्पादोरुभुजाननादुभुतम्। 
सह्मूरू शवणाच्िनासिक 
सहस्रमौल्यम्बर कुण्डलोल्ञ सत् ॥ 

इति श्रोभागवते । १।३।४॥ 
कात्तवो्धाज्नं नः ॥ ( वाणराजच्च ॥ ) 

सद्स्रभुजा, सौ, (सहस भुजा यस्याः ।)महा- 
लच्छौः । सा च महिषासुरमर्हिनी । यथा, 
श्वेतानना नोलभुजः सुश्वेतस्तनमण्डला । 

रक्तमध्या रक्तदेहा नोलजङ्ोरुतालुका ॥ 
चित्रानुलेपना कान्ता सव्वंमीभाग्यदायिनीौ । 
अ्रष्टाद् गभुजा पज्या स सहस्रमुजारस॥ 

अवुधान्यत्र रचन्ति द्तिखाधःकरक्रमात् 
अक्तमाला च मुषलं वाणासिकुलिगशं गदाम् ॥ 

“इय्यत्तः ककुभो वच्वौ शतजिच्ठः सदस्रपात् ॥” 

सहख 

| विशलं परशु" शङ्कघर्टे च पाशकम् । 
शक्ति" दर्डं चम चापं पानपात्रं कमण्डलुम् ॥ 
अलक्खतभुजा त्वं भिरायुपैः परमेश्वरो । 
खत्त व्या स्तुतिकालादौ महिषाञुरमर्दिं नो ॥ 
इत्येषा राजसो मूत्तिं: सर्व्वदेवमयौ मता । 
यां ध्यात्वा मानवो नित्यं लभते हितमातकमः॥” 
इति माकंष्डेयपुराणोयदेवौमाहाकपपाठटकरम्ः॥ 

, [न्] पु, (सहस्र मूर्बानो यस्य ¦ ) 
विष्णुः ¦ भरस्य प्रमाणं सहस्रभुजशब्दे दरटव्यम्॥ 
(तथाच महाभारते । १३। १४९ । ३७ । 
“सहसख्रमूष्ी विण्वाका सहस्राः सडस्रपात्॥” 
शिवः । यथा, महाभारते ¦ १३। १७।१३०। 
“सहस्लमूर्चा देवेन्द्रः सव्वदेवमयो गुरः ॥” ) 

सहखमूलो, स्तो,(सहख सरलानि यस्याः। ङोष्।) 
द्रवन्तौ । इति राजनिघंण्ठः ॥ 

सहस्मौलिः, पु "(सस्त मौलयो यस्य ।) विष्णुः 
भ्रस्य प्रमाणं सहसरभुजशब्दे द्रव्यम् ॥(अनन्त- 
देवः । यथा, देवोभागवते । १।२। 91 

“विष्णुस्तु शेषशयने खपितौति काले 
तच्राभिपद्ममुकुले खलु तस्य जच । 
श्राधारतां किल गतोऽव्र सहस्रमोलिः 
सम्योध्यतां स भगवान् हि कथं मुरारिः") 

सहखर श्मिः, पु, (सदस रश्मयो यस्य !) सू्ः। 
इति सदख्किरणगशब्दद शनात् ॥(यथा, माचे। 
१।५३1 

अशक्त वन् सोदुमधोरलोचन 
सदहस्नरश्मं रिव यस्य दशनम् ॥* ) 

सदखवदनः, पु ,(सडस्न वदनानि यस्य ।)विष्णुः। 
ति शब्द्रत्नावलो ॥ 

स्रो, ( सहस वोयाश्यस्याः । ) 
दूर्व्वां । इत्यमरः । २। ४1 १५८ ॥ महाशता- 
वरौ। इति राजनिर्घण्टः ॥ ( यथा, सुश्युते । 
१।१९ 

शतवौां सहसवोां षिदाधौश्च शिरसा 
धारयेत् ॥*५॥ प्रभूतवोय शालिनि, वि। यधा, 
वाजसनेयसंडितायाम् । १३।२६। 

“सदहसवोयधासि सा मा जिन्व ॥*) 
, क्ती, ( ससु वैधा यस्य । ) चुक्रम् । 

का्जिकविशेषः। इति राज निर्घ्टः ॥ 
सदस्वेधि, [न्] क्तौ, (सहस् विधतोति । विधं 
हिद्धिकरणे + णिनिः 1) इश्ु। इति मेदिनो 
राजनिचंर्टौ ॥ 

सहस्तवेधौ, [न्] पु", (सहल वैधितु' शोलमस्य । 

ति मेदिनो ॥ कस्त॒रो इति राजनिधेरटः॥ 
सदसूवेधकत्तरि, ति॥ 

सहस्रशिखरः, पु, ( सहस् शिखराणि यस्य । ) 
विन््यपर्व्वलः। इति केचित् ॥( यथा, माकंशण्डे । 
५५।१०। 

सहखरशिखरशाद्रिः पारिपात्रः सङ्गवान्॥*) 
सहसञ्रथणः, पु, ( सहस खवणानि यस्य । ) 
तिष्ुः। यस्य प्रमाणं सहमभुजश्ब्द द्रषटव्यम्॥ 

विध छद्रकरणे +णिनिः ) श्रम्बबेतसः। . 



सखौ 
सहसरह्धाण्वः, प, इन्द्ररथः । इति केचित् ॥ 
सहसा,स्तो, (सहस वोयाणि सन्त्यस्यामिति 
शरच् । टाप् । ) अम्बष्ठा । इति भावप्रकाशः ॥ 
शसा शः, पु, ( सहसरं भरंशवो यस्य । ) सूः । 
इत्यमरः । १ । २। २१ ॥ (यथा, मनुः ।१।९ । 
तदण्डमभवद्मं सडसांशसमप्रभम् | 

तस्मिन् जज्ञं स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामडः॥") 
सहस्रा चः, पु, (सहस्रम न्तो यस्येति । “बडत्रो 
सक्ष्यच्छोः खाङ्गात् षच् ।* ५।४।११३ । इति 
घच् ।) इन्द्रः । इत्यमरः । १।१। ४३ ॥ (यथा, 
महाभारते। १।२५।८। 

“नसुचिन्नर नमस्तेऽस्तु सडस्ा्च शचोपते ! ॥*) 
विष्डुः। यथा,- 
“खहस्रथोर्षा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात् । 

इति पुरुषवकषम् ॥ 
(पौटखवानविशेषः। यथा, देवौभागवतै । 9 । 
२०।६५। 
"उत्पलाच्तौ सडसराचे हिरस्याचचे महो- 

त्पला ॥"*) 
सहस्ञाननः, पुं, ( सदस आननानि यस्य । ) 
विष्छुः। अस्य प्रमाणं सदस्रभुजशब्दे दव्यम् ॥ 

सहसानोकः, पुं, णतानोकराजपुचः। यथा,-- 
शतानो कोऽभवत् पूवं पुराकल्पं महोपतिः। 

इन्द्राय सुबह्कन् यन्नान् खद्ापूतेन चेतसा ॥ 
यन्न यज्नं सह्ञाणि गजाश्वरथदन्तिनाम् । 
ब्राद्मणेभ्योऽददद्राजन् श्यामानाच्च शतं शतम् | 
दिजस्तुष्टो ददौ पुतं कौषिको भुशते तथा । 
पन्रास्तस्य स जातोऽपि कालात् कालं व्यवहत॥ 
बैदेदाङ्गतत्छन्नो धर्मज्ञो नियतन्रतः। 
कान्तया चन्द्रमसस्तुल्यः प्रतापात् सुखवत् प्रभुः॥ 
खमे धममराजेव चमया एथिवो समः । 
एतदुगुणवतो च्राला सुतं रान्नो दिजातयः। 
सदस्लानो कनामानं चक्रस्तस्य सुहषिताः ॥ 
इति वद्िपुराणे पापनाश्ननदषददानाध्यायः ॥ 
( तथा च भागवते । < । २२। ३८-३८ । 
“तस्य त्नः यतानौको यान्नवल्कयात् वयं 

पठन् । 
अश्श्नानं क्रियान्नानं शौनकात् परमेष्यति ॥ 
खहसानो कस्तत् पुत्नस्ततखं वाश्वमेधजः ॥*) 

सडस्नारः'यु क्तौ,( सहस भाराणि कोणा यस्य) 
भिरोऽवख्िताधोसुखसडस्रदल कमलम् । यथा, 
“खदसरारे हिमनिमे सव्वंवणं विभूषिते । 
अ-क-थादित्रिरेषखठाल-इ-ल-्त तयभूषिते ॥ 
तन्मध्ये परविन्दुञ्च ष्टि खखितिलयालकम् । 
एवं समादितमना ध्यायेद्यासोऽयमान्तरः ४" 

इति तन्त सारोक्षान्तर्मप्राटकान्धासः ॥ 
(खलल' अराणि यस्येति । बडचैक्राङ्गविशिष्ट, 
वि। यथा, देवोभागवते । ६ ।५।१८। 
“चक्र मुमोच वेगेन सहस्रारं शद शनम् ॥) 

खसो, [न्] पु, ( खडख' वलमसू्वस्येति । 
शस + “तपःसलाभ्यां विनोनो ।” ५।२। 
१०२। इति शनिः!) सहं यो वशो । तत्- 

ष, 80 
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पर्यायः । साख; २। इत्यमरः । २।८। 
६२॥ इं इाजरा इति ख्याते, यै सखेण 
सहस संख्येन मजादिना बलिनः सैन्यवन्तः ते । 
सस्र बलानि सन्येषामिति ्रस्यर्ये विकार- 
संघेत्यादिना ष्णं नेकाजादितिश्निचरूप- 
इयम् । इति भरतः ॥ (सहस्रविशिष्ट, ति । 
यथा, सनु: । ८ । २७६ । 

"ब्राह्मणीं यद्यगुप्ाच्च गच्छेतां वेश्यपा्यिंवी। 
वैश्यं पञ्चशतं कुर्य्यात् चत्रियन्तु सडख्िणम् ॥* 
तथाच भागवते \ १।९।३०। 

“तदोपसंहृत्य गिरः सदहल्िणो- 
विमुक्तसङ्गः मन भ्रादिपुरुषे ॥* 

“सहिः सहखार्धवतौः।*इति तङौका ॥) 
डा, सो, (सहत इति । सद + रच् । टाप् ।) 
एतङ्मारो । मुहपर्णी । इत्यमरः । २।४।७३ ; 
२।४।११३ ॥ नखमेषजम् । दच्छोत्पला। 
एथिवो । इति मेदिनौ ॥ शक्रकिण्टौ । सपै- 
कङ्ालो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ राला । खर्ण- 
चोरो । पोतदण्डोत्पला । ति रन्रमाला ॥ 
तर णो पुष्यम् । इति राजनिघं ण्ट; ॥ 

सहाः, [स्] पु, (खहते इति । सडह + रसन् ।) 
अग्रहायणमासः । इत्यमरः ॥ (यथा, भागवते | 
१२।११।४१॥ 
अथां शः कश्यपस्ताच्च ऋतसेनस्तथोव्वशो । 

विद्युच्छतुमंदहाशङ्घः सदहोमासं नयन्त्यमौ ॥*) 
हेमन्तकालः। इति मेदिनो ॥ 

„ पु, (सह भाचरतोति । भा+चर-+ 
अच् ) पोतभिण्टो । इति शब्द्रत्रावलौ ॥ 
(अस्य प्रायो यथा, 
^बेरेयकः श्वेत पुष्पः सेरेयः कटसारिका । 
सहचरः सहचरः स च भिन्दधपि कष्वते ॥“ 

इति भावप्रकाश पूरवव॑खण्डे प्रथमे भागी ॥ 
यथा, सुखुते विकिख्छितखयाने । ३७। 
“सहाचरवरोविश्वाकाकनाशाविदारिभिः ॥* 
यथाच । 
वासानिम्बपटोलक्षेतकौबलाकुषाण्डकेन्दोवरो 
वर्षाभरूकुटजाश्वगन्धसदिते घ पूतिगन्धाखते ॥ 
मांसं नागवलासडाचरपुरेहिङ्गाद्रंके नित्यो 
श्राद्यास्तत्चखमेव न दिगुखिता यै चेष्चुजाता 

घना; ॥ 
इति वैद्यकपरिभाषायाम् ॥ ) 

सहचरञ्च ॥ 
खडायः, पं, ( खड चयते इति । अय + घ्। ) 
अनुकूलः । तत्पर्य्यायः । अनुष्चवः २ भतुचरः ३ 
अभिसर: ४) इत्यमरः । २।८। ७१ ॥ ( यथा, 
मनुः । ६ । ४९ । 
““श्रध्वालरतिरासौनो निरपेक्लो निरामिषः। 
प्रातनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिइ ॥*) 
रान्नां सहाया यथा, माब्छं । २१५॥। ७४॥। 
“सहत्ताश्च तथा पुष्टाः सततं प्रतिमानिताः। 
रान्ना खद्धायाः कर्तव्या; एथिवीं जेत- 

मिच्छता ॥* 

सरि: 
स््लो, (सहाय + ^ग्रामजनषन्धुषडा- 

येभ्यस्तल् ।* ४।२।४३। इति तल्) 
सहायानां समूहः । इत्यमरः २।३।४१॥ 
( खह्ायस्य भावः क्म वा। तल् । ) साहा 
य्वच्च ॥ (यथा, रघुः । < । १९ । 

“स किल संयुगमू द सहायतां 
मघवतः प्रतिपद्य महार्यः। 
खभुजवोयमगापयदु च्छित 
शुर +~ >~ शरः ॥*) 
ज , सहायता । सद्ायस्व भावः! 

हायशब्दाद्वावै त्वप्रत्यथेन निष्यब्रम्॥ (यथा, 
कथासरिक्छामरे । १० । ८७ । 
"अङ्गनेचक्रो सदहायत्व' राजा तस्यारिमह ने +") 

:» पुं,(खहते इति । सह + “तुष!रादयख ।” 
उणा० १।१२८। इत्यारन् ।) अाख््रहत्तः। इल्यु- 
शादिकोषः॥ महाप्रलयः। इति इलायुधः ॥ 

खड्ारोग्यः, चि, (आरोग्य ण सड वत्तमानः। ) 
नोरक् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सहाद :, जि, इद् न सड वत्तमानः ॥ सप्रेम: 
खं इयुक्तः ॥ 

सहितः, वि, (सं ¬+-धा+क्लः। “समोवा दहित 
ततयोः 1” ६ ।१।१४४ । इत्यस्य वात्तिकोक्वा 
मलोपः) खदगब्दात् इतचप्रत्ययेन च निष्यबः। 
इति बिदान्तकौसुदो ॥ समभिव्य।द्रतः । 
संयुक्घः । (भरिलितः । यथा, मनुः । € । २१२। 
“सोदर्या विभजेरस्तं समेत्य सहिताः समम् । 
भ्वातरो ये च संखष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥") 
संहितः । सम्यग्दितः। इति सुग्धबोधबव्याक- 
रणम् ॥ हितेन सडह वत्तमानेख ॥ 

सिता, [ट] ति, (खहते इति । सह + ठच् । 
"तोषसहेति 1” ७।२।४८ । इति पचे ष्ट्  ) 
खडनभोलः। सोढा । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 

ज्ञौ, (सद्यते भनेनेति । सड + ““भर्ति- 
लु धृखखनसहचर इत्रः ।*२।२। १८४ । इति 
इत्रः) सदनकरणम् । इति व्याकरखम् ॥ 

खडिष्छुः, ति, (सहते इति । खड + भलंछञ्. 
निराक्ञजिति ।३। २। १३६ । इति इष्णुच्) 
सहनशोलः । तत्पर्य्यायः । सहनः २ चन्ता रे 
तितिच्खः 8 चमिता ५ चमो ६। इत्यमरः। 
।१।२१॥ (यथा, किराते।२।५०। 

“अरपरागसमोर्येरितः 
क्रमभोर्णाक्लमूलसन्ततिः। 
सुकरस्तरुवव्छदिष्छुना 
रिपुरग्भूलयितु महानपि ॥*) 

सदिष्युता, स्त्रो, (सदिष्णोर्भावः। सद्िष्णु + 
तल् ।) सद्िष्णोर्भावः । तत्पर्य्यायः । तिति्ता 
२ त्मा २ चान्तिः ४। इति जटाधरः॥ 
(यथा, सुख्युते। ४।२४। 
नखमक्तम् पिपासोष्णशोतादौनां रुद्िष्छुता४ 

› पु, (सहते इति । सड + “ज खिररो 
रिन् ।” उणा० २।०३। इति इरिन् । ) 
सथः । इत्य्॒ादिकोषः ॥ 



सोद 
स इरि, स्तो, (खड सहने + उरिन् ।) एथिवो। 
इति लिद्ान्तकौमु्यासुणादिषहठत्तिः ॥ 

सहृदयः, वि, (ददयेन अन्तःकरशेन सड वत्ते 
मानः ।) प्रशस्तमनाः । इत्यमरटौक्षायां भरत 
2।१।३॥ (यथा, रामाये।२। १३।२२। 

"कुर् साधुप्रदासं मे बाले सद्कदया खि ॥") 
सद्रङेष्ठं, क्तौ, ( ज्ञ खेन सड वत्तमानम् । ) 
विचिकिख्िताच्रम् । यथा, 
“"विचिकिच्छा तु दये अन्नं यस्िन् प्रजा- 

यते । 

स्रङ्ग न्तु विन्न यं पुरोषन्तु खभावतः ॥” 
इति प्रायञ्धित्तविषेकः ॥ 

सोक्तिः, स्मो, (सड उक्तिः ।) अलङ्कारविगेषः। 
यथा, 
सोक्तिः सदभावशेत् भासते जनरष्ञनः । 

दिगन्तमगमत्तस्य कौर्तिः प्रत्यर्थिभिः खड ॥ 
इति चन्द्रालोकः ॥ 

(अस्य ल्णोदाहइरखानि यथा, खादहित्य- 
दर्पे । १०।७०१। 
खडाथंस्य बलादेकं यत्र स्यादाचकं इयोः। 

सा सहोक्िमलभूतातिशयोक्ियद! भवेत् ॥ 
भतिशयोक्तिरम्यव्राभेदाध्ययसायमूला काय्य 
कारणपौर्वापयविपययरूपा च । भमेदाध्यव- 
खथयस्रूल।पि जेषभित्तिका अन्यधा च । क्रमे- 
खोदाइरणम्। 
“सख हाधरदलेनास्या यौवने रागभाक् प्रियः ॥ 
अत्र रागपदे च्ेषः। 
“सडह कुमुदकदम्बः काममुल्लासयन्तः 
सह चनतिभिरोषेरधैयसुव्छारयन्तः । 
सड सरसिजषण्डेः खान्तमामौलयन्तः 
प्रतिदिशमद्तांभोरंशवः सञ्चरन्ति ॥” 

इटं मम। भ्रदोक्ञासादोनां सम्बन्धिमेदादेव 
भेदो नतु च्रिष्टतया। 

“"सखसमेव नराधिपेन सा 

गुरुखम्मोइविलुषचेतना । 
भगमव्छह तेलविन्दुना 
तनुदौपार्बिंरिव चितेस्तलम् ॥* 

शयद्ध मालयापि सश्चवति । तथोदाद्ृते सद 
कुमुदकदम्बेरित्यादौ ।; 
““लच्छखेन समरं रामः काननं गहनं ययौ 1” 
इत्यादौ चातिथयोक्िमूलत्वाभावाब्रायमल- 
दूरः ॥ * ॥) 

सहोटजः, पं, (उटजेन खड वर्तमानः ।) | 
पशाला । यथा, 
(सुनौना्च चिताङ्ुव्धां पर्णोटजसदोटजौ ।* 

इति इारावलो ॥ 
सहोद्ः, पं, (ऊढदया सह वत्तमानः।) दाद 
विश्पुचचान्तगेतपुच्चविशेषः । इति जटाधरः ॥ 

२१८ 

साष्य 
या गभंवतौ अच्चातगभा ज्ञातगभी षा 
शोयते स गभंस्तस्यां जातः परिशेतुः पचो 

भहः ॥ (होढेन तद्रव्येख खड वत्त माने, वि । 
यथा, मनुः । ९ । २७० । 
“न होदु न विना चौर घातयेदार््धिको ृपः। 
सहोढ सोपकरणं घातयेदविचारयन् ॥") 
होदरः, पु, (उदरे सड वत्तं ते इति। सदह 
समानं उदर यस्येति वा) ) एकमादढगर्भं 
जातभ्नाता । तत्पायः । सहजः २ सोदरः ३ 
शाता 8 सगभ; ५ समानोदगः& सोदयः७ । 
इति जटाधरः ॥ (यथा, मनुः । € । १९२। 
“जगन्धां संखितायान्तु समं सव्वं खदोदराः। 
भजेरन् माढकं रिक्थं भगिन्य सनाभयः ॥” 

सद्यं, ो,(सद्चते इति। सह + यत् |) भारोग्यम्। 
साम्यम् । सुमधुरम् । इति ब्द्रन्नावलौ ॥ 
(प्रियम् । यथा, महाभारते । ३) २७७1 १०। 
ततस्तं ्ल्यवाचाथ मारोचो राचसेश्वरम्। 

किन्ते खद्य' मया काय्यै करिष्याम्बवशोऽपि 
तत् ॥*) 

सद्यः, पु, पव्वंतविशेषः। इति मेदिनो ॥ (यथा, 
रषुः। ४।५२। 
“भसद्विक्रमः स्न दूरात् मुक्लसुदन्वता । 
नितम्बभिव मेदिन्धाः खस्ता श्टकमलद्धयत् ॥*) 
सतु पुनाख्यदेशस्य उत्तरपञ्चिमदिथि वत्तं ते ॥ 

सद्यः, बि, ( सोदुं शक्यः। सह-¬+शकि- 
सड्ोख ।*३।१९। ९९ । इति यत् ।) सोद्ब्यः। 
सखहनोय; इति मेदिनो ॥ ( यथा. मःक॑र्डेये । 
१०६ ।५६। 
“सन्य भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन ! ५") 

सा, खनो, गौरो) लच्छौः। इति शब्दरत्रा 
वलो ॥ पूर्व्ोक्षपरा्अशेविषयौभूला । प्रसिद्ा । 
इति सनो लिङ्ग तच्छब्दस्य प्रथमे कवचननिष्यन्ना 
इति व्याकरणम् \ (यथा, साडित्वदपंशे । 
खङ्मविरइविकस्पं वरमिह विरहो न 

खङ्गमस्तस्याः। 
शद्धे सैव तैका तिशरुवममपि तश््यं विरदहे॥'*) 

साख्य , क्तौ, (संख्या सम्यग् ज्रानं सा अख्यतरेति 
संख्या + भण । ) सम्बक् श्यायते प्रकाश्यते 
वस्तुतच्चमनयेति संख्या खम्बक् च्नानं तस्यां 
प्रकाशमानमामंतस्व' सांख्यम् । इति ओओोभगवद् 
गौताटौकायां जौधरखामो ॥ षड् दर्थनान्तर्मत- 
दशंनश। विशेषः । तत्पर्य्यायः । कापिलम् । 

भवति सहोढ इति व्यपदिश्यते ! इति कुन्ञ का 

सहोवलं, को, (खडसा तेजसा सड बलमतरेति।) 
७६.०५ । इति केचित् ॥ 

9 बि, (खत सव्वंमिति । खद + ̂ “किशो- 

रादयच्च ।* उ्ा० १।६६। इति भोरन् । ) 
साश्वः! इत्युशादिकोषः ॥ 

भया गर्भिणौ संस्वियते च्राताच्नातापिवा | इति हेमचन्द्रः ॥ यथा, 
खतो । | “पञ्चमः कपिलो नाम सिचं गः कालविश्चतम् 

बोदुः ख गर्भा भवति सोढु इति चोच्यते ॥* | प्रोवाचाञ्रये साख्यं तत््श्रामविनि्ैयम् ॥ 
इति मानवे ८ भध्यायः॥ इति चौभागवते । १। ३।१० ॥ 

सास्य 
श्रपि च माद्यं ।३।२<)। 
सांख्यं संख्याकमकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते ॥* 
अथ साख्येराख्यायते परिणामवादे परिपन्थिनि 
जागरूके कथंकार' विवत्तवाद ादरणौोयो 
भवेदेष हि तेषामाघोषः । संच्ेपेण हि सांख्य. 
शास्त्र चतस्रो विधाः संभाव्यन्ते । कञ्चिदिक्लति- 
रेव कञ्िदिक्ततिः प्रक्षतिञ्च। कञ्िदनुभव 
इति । तत्र केवला प्रक्ञतिः। प्रधानपदेन बैद 
नोया मूलप्रक्ततिः। नासावन्धस्य कस्यचिदि- 
क्षतिः! प्रकरोतीति प्रक्ततिरिति व्यत्पत््या 
सक्वरजस्तमोगुणानां साम्यावखाया श्रभि 
छानात् । तदुक्षम् । मूलप्रकलतिरविक्लतिरिति। 
मूल्चासौ प्रकतिखेति मूलप्रक्तिः। महदष्देः 
काथकलापस्यासौ सूलं न त्वस्य प्रधानस्य 
मूलान्तरमस्ति भनवखापातात्। न च बोजा- 
हुरवदनवसयादोषो न भवति इति वाच्यम् । 
प्रमाणाभावादिति भावः। प्रक्षतयञ्च मद् 
इङ्ारतन्भ्ाव्रापि। तदष्यज्नम् ¦ महदाद्याः 
प्रक्षतिविक्ञतयः सपं ति । भस्यार्थः । प्रकतयञ 
ता विक्ञतयश्ेति प्रक्तिविक्लतयः सष मडहद!- 
दौनि तत्वानि तव्रान्तःकर शादिपदेनेयं मड- 
त्वम द्ारप्रक्षतिः सरूलप्रतेस्तु विक्ततिः । 
एवमदङ्ारतत्त' भभिमानापरनामधेवमडहइतो 
विज्ञतिः । प्रक्षतिख्च तदेवादङ्ारतस्च तामसं ` 
खत् पञ्चतन््राव्राखां खुच्छाभिधानम्। तदेव 
साच्िकं सत् प्रकतिरेकादशेन्दरियाणां बुहो 
-द्द्रियाशं चत्तःओओव्घ्राणरसनात्वगाख्यानां 
कर्न न्द्रियाणां वाक्पाणिपादपायुपखाख्यानाः 
सुभयादकस्य मनसख् रजसस्त्भयचर क्रियोत्- 
पादनदारेण कारष्मस्तोति न ॒वेयष्यम् 
तदुक्षमोण्वरक्ष्णेन 
“श्रभिमानोऽडङ्ारस्तस्नात् दिविधः प्रवत्तते 

सगः । 
एकादशकख गणस्तन्धात्रा पश्चकश्चैव ॥ 
साचि कभेकाद शक; प्रवत्तते वे छत!दडङ्ारात् 
भ्रूतादेस्त्ाचः स ताम खस्तेजसादुभयम् ॥ 
बद्दोन्दरियाणि च्ःखो तघ्रा खर सनात्वगाख्यानि 
वाकपादपाणिपायपद्ाख्यानि कर्छंन्द्रिया- 

च्याः ॥" 
उभयामकमव मनःसङ्कल्पविकल्पामक- 

मिन्दरियश्ति। वहतश्च तच्वकौसुद्यामग- 
चायवाचस्यतिभिः। किमबला विक्लतयस्तु 
वियदादौनि पञ्चभूतानि एकादशेन्दरियषएणि 
च। तदुक्तं घोडशकस्तु विकार इति षोडश 
संख्यावच्छित्रो गणषोड्गको विकार एवन् 
प्रक्षतिरित्यर्थः । यद्यपि पृथिव्यादयो मोघटा- 
दौनां पृक्तिस्तथापि न ते परथिव्यादिभ्य- 
स्तत्वान्तरमिति न प्रकछ्लतिः} त्छान्तरोपा- 
दानत्वश्चेह प्रक्षतित्वमभिमतं गोषटादौनां 
स्थलत्वेन्द्रिय ग्राह्मत्वयोः समानत्वेन तच्वान्त 
रत्वाभावः। तत्र शब्दस्पशं रूपरसगन्धतन््ातेभ्यः 

पृव्वपू्वैसुच्छभूतसदितेभ्यः पन्न महाभूतानि 



साघ्यं 
वियडादौनि क्रमेणेकददिविचतुःपञ्चगुणानि 
जायन्ते । इन्द्रियखष्टि्तु प्रागेवोक्ता । उक्षञ्च। 
प्रकमेमंदहान् ततोऽडङ्ारः तस्मादणच षोड्- 
शकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूता- 
नोति। अनुभवात्मकः पुरुषः। तदुक्तम् । म 
प्रक्ततिन विकतिः पुरुष इति । पुरुषस्तु कूटस्थो 
नित्धः परिणामो न कस्यचित् । प्रक्लतिर्नापि 
विज्ञतिः कस्यचिदित्यर्थः, एतत्पञ्चविंश्ति- 
तत््वसाधकत्वेन प्रमाण्वयमभिमतम् । तद- 
प्यक्तम्। ट्टमनुमानम) वचनं सव्वेप्रमाण 
सिदत्वात् विविधं प्रमाणमिष्टः प्रमेयसिहि 
प्रमाणाद्ोति। इड काययकारणभावे चतुर्दा 
विप्रतिपत्तिः प्रसरति । असतः सज्जायत इति 
सौगताः सङ्किरन्तं । नेयायिकादयः सतो 
$सब्जायते इति । वेदान्तिनः सतो विवत्तेः 
काथजातंन वस्तु सदिति, सांख्याः युन: सतः 
खव्नायत इति । तत्रासतः सज्जायत इति न 
प्रामाणिकः पच्च: भरसतो निरूपाख्यस्य 
शशविषाणवत् कारणत्वानु पपत्तेः तुच्छातु- 
चछयोस्तादात्गानुपपत्तेश्च । नापि सतोऽस- 
उ्नायते कारकव्यापारात् प्रागसतः शशविषाण 
वत् खता सम्बन्धलत्षणोत्पत्तेः। न इहि नोलं 
निपुखतमेनापि पोतं कन्त पायते। ननु सत्वा- 
सत्त्वं घटस्य धर्ममाविति चेत्तदचाङ्। असति 
धर्णि तद्म इति व्यपदेानुपपत्ताा 
सत्व (पत्ते; । तस्मात् कारकव्यापारात् प्रागपि 
कवम्) सदेव सतश्चाभिव्यक्तिरुपपद्यते । 
यथा पौ इनेन तिलेषु तैलस्य दोहनेन सौर- 
भेयोषु पयसः। असतः कारणे किमपि निदर्थनं 
दश्यते । किच्च कार्य्येण कारणं सम्ब तच्जननकां 
असम्बद व प्रथमे काय्यस्य सत्वमायातं सतो- 
रेव सम्बन्ध इति नियमात् । चरमे सव्व काय 
जातं स्स्मज्जायेत अघम्बदत्वाविग्रेषात् । 
लदाख्यायि सांख्याचार्ययै; । 
“प्रस्ता त्रा स्ति सम्बन्धः कारणैः सत्व सङ्धिभिः। 
असम्बचस्य चोत्त्तिमिच्छतो न व्यवख्ितिः ॥” 
अयेवमनुष्ठो यसम्बदम पि तदेव जनयति यव 
यच्छलं शक्तिञ्च काव्यदशंनोत्रेयेति तत्र संग- 
च्छते । तिलेषु तलजननशक्तिरित्यवर तेनलस्या- 
सत्वं सम्ब इत्वासम्बदत्वविकल्येन तच्छक्तिरिति 
निरूपणायोगात् कायकारणयोरभेदाच् । 
कायस्य सत्व कारणात् थक् न भवति पट- 
स्तन्तुभ्यो न भिद्यते तदम्परतवान्र यदेवं न तदेवं 
यथा गौरश्वः! तद्मयश्च पटः तस्पराब्रार्थान्तरं 
तर्हि प्रत्येकं त एव प्रावरणकाययं कुब्धरिति 
चेत्र। संख्थामेटेनाविभतपटभावानां प्रावर- 
शाय क्रियाकारित्वो पपत्तेः । यथा हि । कूम 
स्याङ्गानि कूश्रोरे निविशमानानि तिरो- 
भवन्ति निःसरन्ति चाविर्भवन्ति एवं कारण- 
तन्त्रादेः पटादयो विशेषा निःखरन्त अाविभं- 
वन्त उत्पद्यन्त इत्व अन्तं निविशमानास्तिरो 
भवन्तो विनश्यन्तोत्य अन्ते न पुनरसतासुत्पन्रः 

३७२ 

| दारेषु सत्यवतो मे्रस्य सुखमाविरस्ति तं प्रति 

। छितं महदादिकाय्ये न व्याप्रियते अतः केन- ` 

२३१६ 
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सतां वा विनाशः। यथोक्तं भगवद्गो तायाम् । | 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। | 
इति । तत कायथानुमानात्तग्रधानसिदिः। | 
तदुक्षम् भ्रसदकारणत्वादुपादानं ग्रहणात् 
सब्बसभ्भवात् । शक्तस्य शक्यकरणथात् कारणा- 
भावाच्च सत्कायमिति। नापि सतो ब्रह्मत्वस्य 
विवत्तः प्रपञ्चः वाधानुपलम्भात् । भर्धिष्टाना- 
रोप्ययोः चि्नडयोः कलपौतरौष्यादिवत 
सारूप्यामेदेनापि संभवाच्च । तस्मात. सुखदुःख 
मोहातकस्य तथाविधकारणमवधार णोयम् । 
तथा च प्रयोगः । विमतं भावजातं सुखदुः ख- 
मोडात्ककारकं तदन्वितत्वात् यत् यैनान्बौयते 
तत्तत्कारणकं यथा रचकादिकं सुवर्णान्वितं 
सुवणंकारणकं तथा चेदं तस्मात्तथेति । तजर 
जगत्कारणे येयं सुखातमकता तत् सत्वम् । 
या दुःखात्कता तद्रजः। या च मोहातकता 
तत्तम इति त्रिगुणात्म ककार ण्णसििः। यथा हि 
प्रत्येक भावाच्चेगुखवन्तोऽनुभरूयन्तो यथा मैव्र- 

सत््वगुणप्रादुभौवात्त्छपन्नोनां दुःखं ताः प्रति- 
रजोगुशप्रादुर्भावात् तामलभमानस्य चेत्रख 
मोदो भवति तं प्रति तमोगुणसद्भावात् । 
एवमन्यदपि घटादिकं लभ्यमानं सुखं करोति 
परैरपि छियमाणं दुःखाकरोति उदासोन- 
स्योपेच्ाविषयत्वं नोपतिष्ठते उपेच्छाविषयत्वं 
नामोडः सुह वेचित्ते इत्यस्मादातोर्मोहिशब्द- 
निष्यत्तेः उपेच्चणोयेषु चित्तहत्यनुदयात्तस्मात् 
सब्बे भावजातं सुखदुःखमोहात्मकां तिगुख 
प्रधानकारणकमवगस्यते । तथा च श्वेताखत- 
रीपमिषदि यूयते । 

““अ्रजामेकां लोहितश्क्तकछलष्णां 
बह्वी प्रजां जनयन्तो सरूपाम् । 
अजो देको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां भुक्तभोगाम्जोऽन्यः ॥* इति ॥ 

भत्र लोहितणश्यक्ञकछलष्ण ब्दा रच्नकत्वप्रकाशक- 
त्वावरकत्वसाधग्यरयात् रजःसत्वतमोगुणत्व- 
प्रतिपादनपराः। नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानधि- 

चित् चेतनाधिष्ठाव्रा भवितव्यम्। तथा च 
सर्व्वाथं दर्थे । परमेश्वरः खो कर्तव्यः स्यादिति 
चेत् । तदसङ्गतो चेतनस्य । यथा वत्सविठ- 
छध॑मचेतनं चोर प्रवर्तते। यथा च जलम- 
चेतनं लोकोपकाराय प्रवत्ततै। तथा च 
प्रकषतिरचेतनापि पुशुषविमोच्ाय प्रवद्य ति। 
तदुक्तम् । वत्स विहद्यथे चोरस्य यथा प्रहत्तिरे- 
तस्याः पुरुषविमोचनिभित्तं तथा प्रहत्तिः प्रधा- 
नस्येति । यस्तु परमेश्वरः करणया. प्रवत्तेक 
इति परमेश्व रास्तित्ववादिनां डिण्डिमः स 
प्रायैण गतः विकल्यानुपपत्ते। स क्िंष्ष्ट 
प्राक् प्रवत्ततै ष्टयत्तरकालं व! । श्रावये शरो 
राद्यभावेन दुःखानुपपत्तौ जौवानां दुःखप्रहा- 

सांटृष्टि 

करुणया ख्शटिः खष्टया कारुख्यमिति तस्माद- 
चेतनस्यापि चेतनान्धिष्ठितस्य प्रधानस्य मड- 
दादिरूपेण परिणामः पुरुषाधप्रयुक्तप्रधान- 
पुरुषसंयोगनिमित्तः। यथा । निव्वरपा पारस्या- 
प्यायस्कसन्निधानेन लोहितस्य व्यापारः) तथा 
निव्वर्मापारस्य पुरुषस्य सत्निधानेन प्रधानन्या- 
पारो युज्यते । प्रकतिपुरुषसम्बन्धख पड्न्धवत् 
परस्प्रापेक्तानिवन्धनः । प्रकतिदहिं भोग्यतयर 
भोक्ारं पुरुषमपेकते । पुरुषोऽपि भेदायहा- 
इ दिच्छाया पन्ना तद्रतं दुःखव्रयं वारयमाशः 
कैवद्यमपे क्षते! तम्मरक्तिपु रुष विवे कनिवबन्धनः। 
नच तदन्तरेण युक्तमिति कंवल्याथे पुरुष 
प्रधानमपेत्तते। यथा खलु कौचित् पङ्गन्धौ 
पथि सार्थेन गच्छन्तौ देवक्षतादुपञ्चवात् परि- 
त्यक्तसार्थौ मन्दमन्दमितस्ततः परिज्चमन्तौ 
भयाङ्खलौ देववश्वात् संयोगसुपगच्चेताम्। तव्र 
चान्धेन पङ्गुः स्कन्धमारोपितः पक्कदधितेन 
मार्गे णान्धः समोहितं खानं प्राप्रोति पङ्करपि 
स्कन्धाधिरूढृः तथा परस्मरापेच्तप्रधानपुरुष 
निबन्धनः सङ्गः पुरुषस्य दर्शनाये केवल्या्धैतया 
प्रधानस्य पङ्क न्धवत् उभयोरपि सम्बन्धस्तत्कछतः 
सगः इति । ननु पुरुषाधैनिबन्धना भवतु प्रते 
प्रहत्तिः निहन्तिस्तु कथमुपपद्यते इति चेदुच्यते 
यथा भ्रा दृश्दोषा खं रणौ पुन्भत्तारं नापेति 
यथा वा क्तप्रयोजना नत्तकौ नत्तने तथा 
प्रक्षतिरपि बथोक्तं रङ्गस्य द शयित्वा निवत्तते 
नर्तक यथा दृत्यात् पुरुषस्य तथानन्द प्रकाश्यः 
निवर्तते प्रक्ञतिरिति ! तदर्थ निरौश्वरसांख्य- 
शास्रप्रवत्तककपिल।नुखारिणां मतमुपन्यस्तम् । 
इति माधवाचायक्षतसव्वंद शंनसंग्रहे सांख्य- 
दशेनम् ॥ भस्य चत्वारः अष्यायाः। तत्र 
परक्षतिपुरुषयोरभयोः र्षटिकन्तेलं श्रन्धपह्- 
न्यायेन खापितम् । तच्वानः संख्यानञ्च छतम्। 
इति केचित् ॥ 

सांघातिकः, वि,(संघाते साधुः) संघात + “गुडा 

दिभ्यष्टज ।* ४।४।१०३1 इति ठ. । ) 
सम्यक्प्रकारेण इननकारकः। मारातकः॥ 
जन्मन चत्रावधिकषोडशनचव्रम् । यथा,-- 
“जग्रा कश्य ततोऽपि दशमं सांघातिकं 

घोड़ग्भम् ॥* 
तत्फलम् । 
“देद्रविणबन्धूनां हानिः सांघातिके तथा ।' 

इति ज्योतिस्तत्लम् ॥ 

सादृ्टिकं, ली, ( संदृष्टौ प्रत्यच्चे भवम् । संदष्ट 
+ ठञ् ।) सद्यःफलम् । इत्यमरः + दरिपरिक- 
ल्यनान्यायः । यथा । दौडहिव्रान्तस्वसन्ताना- 
भावै पितुरधिकारवत् दौडहितरान्तपिदसन्ताना- 
भावे पितामदाधिकारस्य सांटरदिकन्धायसिद- 
त्वाच्च । यथा पित्रभावे माता तधा पितामद्य- 
भावे पितामहोति सांदटिकन्धायेन पितामद्य- 
धिकारस्य सिदत्वाचच । इति गौक्लष्णतका- 

शेच्छातुपपत्तिः। दितोये परस्राश्रयप्रसङ्गः लङ्ारक्लतक्रमसग्रहः ॥ 



सांवत्छ 
सांयाचिकः, पु, ( संयाता दौपान्तरगमनम् । | 
सा प्रयोजनमस्य ति । संयाता + “तदस्य प्रयो 
जनम् ।*इति ठ. ।) पोतवणिक् । इत्यमरः। 
१।१०।१२ ॥ इं वहिव्रगामिनि बणिग्जने। 
संपूर्व्यो यातिर्दीपान्तरममनदत्तिस्ततस्त्रासु- 
सिति बः ख्ियामाप् संयाता दोपान्तरगमनं 
त्स्य प्रयोजनमिति विकारसंघेति श्णिकः। 
सम्यक् यात्रा संयाता तथा व्यवद्रतोति ठघे 
कादिति श्णिकोवा। इति भरतः॥ (यथा, 
इरिवंशे । ५८। १४॥। 
“सिडिः खांयाविकाणान्तु बैला त्वं साग- 

रस्य च॥*) 
सांयुगोनः, चि, (संयुगे साधुः । संयुग + “प्रति- 
जनादिभ्यः खञ_।* ४।४।९८। इति 
वज ।) युदकुशलः । रणे साधुः। इत्यमरः । 
२।८।०७॥ ( यथा, रषुः। ११। २०) 

“इत्यपास्तमखविन्नयोस्तयोः 
सांयुगोनमभिनन्य विक्रमम् । 
ऋत्विजः कुलपतेयेथाक्रमं 
वाग्यतस्य निरवत्तयन् क्रियाः ॥”) 

स।राविणं, ्लो,(सं + रल ध्वनौ + “अभिविधौ 
भावे इनुण् ।* ३।३।४४ । इति इलुण् । 
“अणिनुणः ।" ५।४।१५। इति खार्थे भ्रण 1 ) 
इट्स्य सम्यक शब्दः! इति सुग्धबोधव्याक- 
रणम् ॥ संपृन्व रल ध्वनौ भावै णिनि शितवा- 
हदौ संराविण इति ख्छिते ततः खार्थे ष्णं 
खिक््व विराद्यच इति हद्चौ ययोर्लोप इत्यकार- 
लोपि सांराविणं इष्टस्य सम्यक् शब्दो व्याप 
इत्यथः । इति तद्टोकायां दुर्गादासः ॥ (यथा, 
अनर्घराघवे । 9 । ५७ । ` 
"यं दोर्मात परिच्छदो युधि सुदोत्चिष्य प्रतो 

च्छन्पुहः 
संतेने दशभिनिजैरपि मुखैः सांराविणं 

रावणः ॥*) 
खांवत्सरः, पु, (संवत्छरं तजन्नानोपयोगि शास्त्र 
वेत्ति भधोते वा । संवस्सर + अण् ।) गरक: । 
इत्यमरः ।२।८। १४ ॥ (यथा, इ दत्संडिता- 
याम् । २।१०-११। 
“मुत्तं तिथिनक्चव्रखतवश्चायने तथा । 
सर्व्वाण्येवाकुलानि स्य॒नं स्यात् सांवत्सरो यदि॥ 
तस्मा द्राच्चाभिगन्तव्यो विदान् सांवत्सरो- 

$्रथोः। 
जयं यशःथियं भोगान् अ यञ्च समभोष्छता ॥” 
अरस्य लच्षणादिकं तत्रैव २ भध्याये विशेषतो 
द्रष्टव्यम् ॥*॥ फले, पर्व्वणि चक्ो। इति 
पाणिनिः। ४।३। १६॥ संवतृसरस्ये दमिति । 
अण्) सवत्सरसम्बन्धिनि, वि ॥ (यथा, 
इरिवंगे। १४० ।३। 
“स सवत्सरदौ चायां दोचितः षटपुरालथै। 
अआवर्ताया शमे तौरे इनया मुनिजुष्टया ॥”) 

सावत्सरिकः, चि, (संवत्सर + “कालात् ठञ्!” 
४।३।११। ¶ति ठञ. । ) संवत् सरे भवः। संव- 

२२० 

सावत 
व्सरं व्याप्य भूतः । प्रतिवर्षं कर्तव्यशाम् । यथा 
अध सांवस्रिकश्रादम् | तत्र गोभिलः। भरत 
ऊहं संवत्सरे संवत्सरे प्रेतायाच्र दद्यात् यस्मि 
इनि प्रेतः स्यात् इति, भरत ऊद सपिष्ौ- 
करणान्तखाइनिमित्तादादयसंवस्रादूर' संव- 
व्सरे संवत्सरे प्रतिवषें यस्िब्रहनि सृतस्तस्मित्र- 
इनि ताय दद्यात् । व्या्नः। प्रतिसंवन्सरश्चेव- 
भेको दिष्टं ताइनि । एतेन खपिरडोकरणाप- 
कर्षे भाद्यसंवस्सरेऽपि खताहे ओादान्तरं 
कर्तव्यमिति मेथिलोक्षं हेयम् । व्वल्माङ 
हेमाद्विष्टतं वचनम् । 
“पूं संवत्सरे चाद' षोडशं परिकौत्तितम् । 
लेनैव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्दिकमिष्यते ॥* 
अव पूणं संवस्सरक्रियमाणयादहाद्यथोभयनि- 
व्वाहस्तथापञ्लष्ट-सपिष्डोकरयादादयप्युभय- 
निरव्वाहो न पूथंसंवस्सरे अाष्दिकान्तरम् । एवं 
पञ्चदश यादऽप्यन्रयम् । नअ; 
“ततः प्रति संक्रान्तावुपरागादिपव्वेसु। 
विपिख्ड माचरेत् खादमेकोदिष्टं खताहनि ॥* 
ततः प्रेतत्वपरौदारात् जिपिष्डं चैपुरुषम् । 
निरुपपदखतादशब्दः खतसम्बन्धिमासपत्त- 
तिथिविशेषपरः । उपपदात्तु कवित्तिथिविशेष- 
मात्रपरः। यथा खताहे प्रतिमासं कुय्य¶दि- 
त्यादौ । शङ्खः । 
“सपिण्डो करणा दूह यत्र यत्र प्रहोयते। 
तवर तत्र त्रयं कर्य्यात् वर्जयित्वा खता इनि ॥ 
श्रमावास्यां चयो यस्य प्रेतपक्ेऽथवा पुनः । 
सपिण्डो करणादूद्' तस्योक्षः पाव्वेणो विधिः॥" 
तयं सम्प्रदानानां वयं कुर्य्यात् त्रिभ्यो दव्यात् 
इत्य्थः। खताहप््ुदस्त विदे वतच्चस्य प्रति 
प्रसवमाइ । अमावास्यामिति । प्रं तपच्चोऽन्र 
पिठ प्तः अरश्वयुक्कष्णपच्च इति यावत्। न 
तु कछष्ण५ चमावं छष्णपच्चेसामान्यपरत्वे अरमा- 

। उ।स्यापदवयरष्यापत्तेः ॥५॥ पिदढपच्चं विेष- 
यति इेमाद्विमाधवाचाओष्टतं नागरखश्छम् । 
“नभो वाथ नभस्यो वा मलमासो यदा भवैत्। 
सप्तमः पिदपच्चः स्यादन्धत्रैव तु पञ्चमः ॥” 

| अचर ओआवणभाद्रयोरन्यतरस्य मलमाशत्वे 

भाषाव्यपेत्चया सप्तमपत्चस्य पिट पच्चत्वात् । 
अत्र खतस्येव प्रं तपक्षखतत्व' न तु मलमास- 
भादरक्ञणपक्षटतख्य । तत तत्र सतस्य वर्षा 
न्तरे अश्वयुकक्लष्णपचेऽपि तच्छ्रादकरणे न 
पाव्वंणम्। किन्त्व कोदिष्टमिति। भ्रब पाव्वंशो 
विधिः पार्व्वशेतिकरव्यताकंकोदिष्टविधिरिति 
नव्यवर्दमानप्रथतयः। तच्रपूर्व्ववचनोक्तवैपुरुषि- 
कस्य सृताहे प्युदस्तस्य पाव्वंणो विधिरित्य- 
नेन प्रतिप्र्वात्। तस्मादत्र सदैवते कोदिष्ट 
न युक्तं किन्तु ेपुरुषिकंन तु षाट्पुरुषिकम्। 
“कषेखमन्वितं सुक्ञा तथाद्यं चादषोडशम्। 
प्रत्याब्दकषच्च शेषेषु पिण्डाः स्यः षडिति 

खिति; ॥* 
इति छन्दोगपरिथिषटवचनेन प्रत्याण्दिकब्यति- 

सावत्य 
रेकेण षट संव्यानियमात् ॥ * ॥ णएवममा- 
वास्यादिमरण्निमित्तन मातुरपि प्रत्याष्दिकं 
पाव्वणविधिनेव । 

“अपुत्रा यै खताः केचित् च्ियो वा पुरुषाश्च यै 
तेषामपि च देयं स्यादेकोदिष्टः न पाव्वंणम् ॥” 
इत्यापस्तम्ब वचने अपुच्ता इति विशेषखो- 
पादानान् सपुच्चाणां पाव्वं शाभ्यनुज्ञानात् । 
एतच्च मावरादिवितयदैवतं कायम् मावर 
पितामश्च प्रपितामच्चं च पूर्व्ववत् ब्राह्मान् 
भोजयित्वा इत्यनब्रष्टकायां तथा दभनान् । भव- 
सानदिननिमित्तेन पाव्वंशविधिना कन्दोगैरपि ` 
मावादिविकाणां खाद कर्तव्यम् । न योषिद्धयः 
पधम्दद्यादवसानादिनाहते। इति छन्दोगपरि 
शि्टवचने विशेषतः प्रतिप्रसवात् । एवं सपिर्टो- 
कर्णेऽपि । एतश्च खताइपाव्वंखं मातापिनो- 
शेव । तथा च हेमाद्वि्टतं कात्यायनवचनम् । 
“सपिण्डैकरणाद् हं पित्रोरेव हि पाव्वं शम् । 
पिढव्यभ््ाढमातुणभिकोदिषट सदेव तु ॥” 
माढपदं सपन्नोमाढपरम् । सपन्रोमावित्यवर 
माढपदस्य राजदन्तादित्वात् परनिपातः। 
ततञ्च वाक्ये माठटससन्नोति न प्रयोज्यं किन्तु 
सपन्नोमातरित्यादिकम् ॥*॥ एवं साभ्निकौरस- 
क्े्रजाभ्यां तादे पार्व्वणं कन्तव्यम्। 
“श्रौर सक्तेवजौ प्तौ विधिनः पार्व्वशेन तु । 
प्रतलब्दभितरे कुर्युरेको दिष्टः सुता दथ ॥* 
शति जावालवचनस्य । 
“यवर यच्र प्रदातव्य सपिरडौकरणात् परम् । 
पार्वणेन विधानेन देयमग्निमता सदा ॥* 
दति मद्छयपुराणवचनस्य चे कव क्यत्वात् । 
उशना । 
“प्रत्यब्दं द्शंवच्छरादं साग्निः कुर्व्वीत वै दिजः । 
एकोद्दिष्टं सदा कुर्य्यात्रिरग्निः चाद: सुतः ॥ 
अव्र प्रागुक्तयुक्या प्रेतखादस्य एकोदिष्टत्ा- 
भिधानात् सांवस्छरिकश्रादे यदेकोदिषटपदमुक्घं 
तत् प्रेतयादध्ीग्राहित्वाथेम् । ततख योम्ब- 
त्वादेकार्घ्यादिलाभः। नतु यथा प्रतरां 
पिदशब्दस्थाने प्रेतपदोहः तथा भरव्रापोति 
वाच्य सांवव्सरिकै प्र तत्वाभावात्तथाविधानानु- 
पपत्तेः । एवं प्रतिस वस्छरिकशाच सम्बन्धा 
पदं भाशोःप्रार्थनं ओेषभोजनख्च कत्तव्यम् ॥*॥ 
रजस्वलाया विशेषयति गोतमः । 
“अपुच्चा तु यदा भार्य्या सम्पाते भर्तुराग्डिकै। 
रजसला भवेत् सा तु ङु्व्यात् न 

॥* 

कुर्वयाच्छामिति ओेषः। यत्तु खाइचिन्तामसौ 
एको दिष्टं वैव शिकेन सिदात्रेन कततैव्यम् । 
“एको दिष्ट' कर्तव्यं पाकेनेव सदा खयम् । 
अभावे पाकपात्राणां तदहः समुपोषणम् ॥” 

इति लघुहारोतवचनात् ॥ 
पाकपाचाभावः पाकषामग्रयभाषोपखे्कः 1 
तदापि नामाहं किन्तुपोष्मेव खादख्यानोय- 
मित्यर्थः । खयमित्यभिधानान् षपाटवादिनापि 

"~ कु क क्या + 

ण 



सांवत्य 
नान्यह।रा कारयितव्यम् । ्रतएव उपवासेनेव। 
खाइस्थानोयेन तदकरण प्रायश्चित्तेन वा क्त- 
कतत्यया खादइविन्नं इत्यादिवचनादपि नैका- 
दश्यामनुष्टानमिति तन्र । पिष्टक रजातत्वे - 
नैकादश्यां तदनुष्ठानस्य युक्तत्वात्। अन्यथा 
घोडशश्राद्ाधिकारिणः कदाचित्तथात्वे। 
यस्येनानि न दोयन्ते प्र तखादानि षोड़श । 

पिशाचत्वं ध्रवं तस्य दत्तः खादशतेरपि॥ 
इति यमव चनेन षोड़शश्रादाभावे प्रं तत्वपरौ. 
इारोनस्यात्। तस्मादुपवासो न ग्राद्वाथः 
किन्तु तदानीन्तनाकरणप्रायचित्ताधंः । यथा 
स्वकालाक्तसंस्कारे प्रायथित्त' कत्वा काला- 
न्तरे तत्करणं तथात्रापि तदिन उपवासं 
क्त्वा एकादश्यां खादं कत्तव्यभिति । एकोद्दिष्टं 
नान्यद्ारा कायमित्यत्रापि गोत्रजेतरत्वेन 
विशेषणोयम्। 
न कदाचित् सगोत्राय शाद कायमगोतजेः। 

इति प्रं तश्रा ब्रह्मपुर!णात्। 
अव्र हि नागोव्रजस्य सात्तात्कत्त त्व निषिध्यते 

सगोत्रायेत्यसम्बन्धापत्तेः । तस्मात् भ्रगोत्रजेदर 
भूतैः सगोवाय श्रां न कायमित्यर्थः। तथा 
च परय्यं द!सपक्ते गोचजंहारा कारयितव्यमिति 
सुव्यक्तमेव । प्रसज्यपच्चे तु भगो्जविशेषण 
खरसात् गोत्रजलाभः । प्रेत खरादध्र ग्राहित्वात् 
सांवत्छरिकमपि तथेति खादविवेकः ! कल्य 
तरुरन्नाकरयोस्तु खगो्रायेति पठितं सरमा 
कोयं गोर यस्य सर स्वगो: विद्यमानगोच 
इत्यर्थः । यख खाद्ं कत्त'व्य' तस्य स्रगोचले 
विद्यमानेऽन्यगोचजेन संघातान्तगतेन रान्ना 
खां न कारयितव्यमिति व्याख्यातञ्च । एतन्मतं 

$प्य.दृदुहित्रादौनामसगोचत्वेऽपि न निषेधः) 
वस्तुतस्तु तत्पाठेऽपि कम्यधारयापेच्या बड 
ब्रोहेजंघन्यत्वात् खमा मोयञ्च तत् गोव्रञ्चति 
तस्मै अन्यगो वरजहारा याद' न कायमित्यथः। 
अतो लघुहारोतवचने खयं पदं खगोत्रपरम् । 
अन्यथा ब्रह्मपुराणोक्तागोचजपदवेयव्यपत्तेः॥* 
एवञ्च भविष्यपुराणप्रभासखण्डयोः। 
*खतानि पितुस्तु न कुर्य्यात् खादमादरात् 
मातुचचैव वरारोहे वल्सरान्ते खताहनि। 
नाइन्तस्य म इादेवि ! पूजां ब्द्वामि नो इरि 
मरौचिः। 
पण्छिता श्नानिनो मूर्खाः च्ियोऽथ बद्र 

३२१ 

साकुस 
दश्यां क्रियते॥ *॥ न च पाकस्याङ्त्वेन | 
प्रधानतिधिकत्तव्यतानियम इति वाच्यम्। 
“व्रतोपवासखनियमे घटिकंका यदा भषेत् । 
सा तिधिः सकला श्रेया पित्र्ये चापराद्धिको॥ 
इति वचनेन सुह्त्त माचलामेऽपि कत्तं व्यतोप- 
देशात् तदानीं पाके तदसम्भवात् । एवसुदौ. 
च्याङ्गशेषभोजनेऽपि न तत्रियमः। इति ओाद- 
तत्वम् ॥ (गणके, पुं । यथा, हहत्संडितायाम्। 
२।१२। 
नासांवत्सरिकै देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता । 

चक्तुभू तो हि यत्रेष पापं तत्र न विद्यते ॥* ) 
सांवादिकः, प, ( सम्यक् वादाय प्रभवतोति। 
संवाद + ठञ् । ) नेयायिकः । यथा, 

नेयायिकः साचप।दः स्या व्सांवादिक भ्राहितः। 
इति जटाधरः ॥ 

संवाददटातरि, ति॥ 
सांशयिकः, ति, ( संशयमापव्रः। संशय ~+ 
“संशयमापन्नः ।* ५। ९। ७२३ । इति ठञ् । ) 
संशययुक्तः। तत्पर्य्यायः । संशयापन्रमानसः २ 
इत्यमरः । ३।१।५॥ सन्दिहानः ३। इति 
जटाधरः ॥ ह संशयविषये खागवादौ । सं शय- 
मापन्रः सांशयिकः णिकः संशयमापन्रं मानसं 

यत्र याणखादौ स तथा । संशयमापन्नं मानसं 
यस्य स तथेति षष्ठान्त पदार्थत्वं संशयितरि 
पुरुषादावप्य तच्छब्द इयप्रहत्तिः- स्यादिति 
भरतः ॥ ( संश्यविषयकः। यथा, माकंण्डेये 
१०।४५। 
“तद्ब्रूहि त्व महाभाग यत् ते खांशयिकं 

दि ॥*) 
घांखानिकः,चि, (सं खाने व्यवदरतोति। संस्थान 

“कठिनान्तप्रस्तरिसंखथानेषु व्यव इरति ।*४। 

साच्तौ 
सण्डः 9 ¦ श्रस्य गुणाः। कषायत्वम् । रुचि. 
कारित्वम् । दौपनत्वम्। सार कत्वम् । स्ेसवोत- 
नाशित्वम् । वस््ररच्नकलत्वम्। लघुत्वञ्च । इति 

राजनिघर्टः ॥ 
| क्तौ, भरयोध्यानगरम् । इति शब्द्रल्रा- 
वलो ॥ ( यथा, रघुः । ५। २१। 

जनस्य साकैतनिवासिनस्तौः 
इावप्यभरूतामभिवन्यसत्लौ ॥") 

साक्लकःपु, (सक्तुषु साधु; । सक्त + “गुड़ादिभ्य- 

टञ् ।* ४।४।१०३। इति ठञ् । ) यवः । 
इति सिद्ान्तकौमुदौ ॥ ( सक्तनां समूहः| 
सक्त + ^शअ्रचित्तहस्तिघेनोष्ठक् 1” ४ । २ 18७ 
इति ठक् ।) सक्तसमूहेःक्तौ । सक्त सम्बन्धिनि 
ति॥ ( सक्तवे प्रभवतोति। “तस्म प्रभवति 
संतापादिभ्यः।”५।१।१०१। इति ठञ् । 
सक्त समर्थेचति॥) 

वि, भक्रयुक्तम्। भक्तरेण सडह वत्त- 
मानम् । इति बडत्रोहिसमासनिष्यन्नम् ॥ 

सान्तात्,व्य, प्रत्यक्तम् । (यथा, कुमारे । ६ ।२२। 

*सा्तात् दृष्टोऽसि न पुनर्विंद्मसू्वां वयमच्ञसा 
प्रसौद कथयानं न धियां पथि वत्तसे ॥*) 
तुल्यम् । इत्यमरः । ३। २।२४॥ 

साक्लो, [न् ] ति, ( भक्षेण दरशनेन्दरियेण स 
वत्तमानं तत् यत् साततं प्रत्यत्चन्नानम् । तद- 
स्यास्तोति। सात्त + इनिः । ) ठत्तन्नः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ तत्पर्य्यायः । प्रत्य्तदर्भनः२ । इति 
शब्दमाला ॥ तस्य भिथ्याकथने भअकथने च 

दोषो यथा, महाभारते भादिपर्व्वणि । 
“षष्टो हि सारो यः साच्यं जानन्नप्यन्यथा 

वदेत् । 
स पूर्व्वानामनः सप्त कुले इन्यात्तथापरान् ॥ 

४ । २ । इति ठक् । ) शमानदेभौयः । इति 
सिद्ान्तकौसुदौ ॥ संख्थानयुक्तखच ॥ 

सांस्लाविणं, क्तो, ठ्तस्य ठकं व्याप्य सम्यक् सावः 
इति संलिप्रसारोणादिहठत्तिः ॥ 

साकं, व्य, सार्थम् । इत्यमरः । ३।४।४॥ 
( यथा, कथासरिच्छागरे। ४। १३६ 

“शह जनन्या गुरुभिख साक- 
मासाद लच्छीमवसं चिराय ॥” ) 

“साकल्य, लो, (सकल + भावै ष्यञ् ।) ससुदायः। 
सकलस्य भावः । ( यथा, मनुः! १२।२५। 
“यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

चारिणः। स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरौरिणम् ॥") 
खता समतिक्रम्य चाण्डालेष्वभिजायते ॥ 
इत्याभ्यां कालमाधवोयश्ठताभ्यां . वचनाभ्यां 
सांवत्छरिकश्रादस्य ताहकत्तव्यत्वेनावश्यक 
त्वात् भविष्यन्भुताहे खयं क्तव्यत्वसन्भावना- 
रहितेन खतादात् पूव्वंकालेऽपि प्रतिनिधोयते। 
“प्रचिष्याम्नि खदारेषु परि कल्पयाति जं तथा । 
प्रवसेत् कायवान् विप्रो हेव न चिरं कचित्॥ 
इति छन्दोगपरिशिष्टोक्षघायंप्रातर्होमप्रति. 
नि्धिवत् । एवं सति प्रतिनिध्यकरख एव एका- 

ष, 81. 

साकारः, वि, ( भाकारेण खड वत्त मानः । ) 
श्राकारविशिष्टः यथा, 
साकारञ्च निराकारं खगुणं निर्गुणं प्रभुम् । 

सव्वाधारञ्च सर्वव॑ञ्च स्तेच्छारूपं नमाम्यहम् ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं गणपतिखखण्डे । ३२। २१ ॥ 

घाकुर्ण्डः, पु, ( सङ्ुरण्ड एव । खां अण् । ) 
ठच्चविग्रेषः। सकुर््डर इति गु्जरदेशोय- 
भाषा । तत्पर्य्यायः । ग्रन्िफलः २.विकटः २ 
वस्त्रभूषणः ४ कुरुर्डः ५ काव्वु फलः ६ सकु- 

यश्च कार्व्याथं त्वन्नो जानन्नपि न भाषते। 
सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नाच संशयः ॥” 
अपिच। 
“ब्रह्मखख्ाप्यहारो च मिष्यासाच्छप्रदापकः । 
भिव्द्रोहो कतन्नञ्च ठषवा ड कसपलत् ॥ 
एते महापातकिनस्िषु लोकेषु निन्दिताः । 
कालसूत्रे च नरके पतन्ति बरह्मणः शतम् ॥* 
इति ब्रह्मवेवत्तें गणप्ति खण्डे ।४४।५० ; ५४॥ 
अपरञ्च । 
“मिष्यासाच्य' यो ददाति कामात् क्रोधात्तथा 

भयात् । 
सभायां पाचिकां वक्ति स छतच्न इति स्मृतः ॥ 
मिष्यासाशच्य पाचिकां वा भारते वक्ियोन्षप 
यावदिन्द्रसइस्श्च सपङ्कण्डे वसेद्क्ुवम् ॥ 
खन्ततं वेष्टितः सपैर्भीतख्च भक्तितस्तथा । 
ङक च स्प विरमृत्ं यमदूतेन ताडितः ॥ 
छ्कलासो भवेत्तत्र भारते सप्तजन्धसु । 
सषजग्मस मण्ड. काः पिढनिः सप्तभिः सह ॥ 
ततो भवेच हत्त सहार्थं च शाखच्पलिः। 
ततो भवे्ररो मरकस्ततः शूद्रस्ततः शचिः ॥ 
इति व्रह्मवेवन्त प्रकषतिखण्ड ४९ अध्यायः ॥* 



साच्यं 

मव्वंशरोरेषु योक्ष्णस्य स!चिरूपत्वं यधा,-- 
स्थलात् सख्थलतरं प्राप्तमतिसूच्ममदश्नम् । 

खितं सव्वंशरोरेषु स।चिरूपमदृश्यकम् । 
शरौरवन्तं सगुणमशरोरं गुणोत्करम् ॥ 
दूति ब्रह्मवैवत्ते मोक्लष्णजन् खण्डे ।७।९.४-९५॥ 
(पं, विष्णुः। इति महाभारतम् ।१२।१४८।१५॥) 

साच्य, क्तौ, ( साच्िणो भावः कम्म वा। 
साचिन् + ष्यञ् । यदा, साक्षिणि भवम् । 
साचिन् + “दिगादिभ्यो यत् ।* ४।२३।५४। 

दति यत् ! ) साचिक् । यथा । मतुः। 
“समक्दभेनात् साच्यं यवषाञ्चंव सिध्यति” 
एतत् प्रमाणमात्रोपलक्तणम् । 
“अनुभावो च यः कथित् कुरग्यात्साच्छ विवा- 

दिनम् ।* 
इति तदइचनान्तरात् ॥ 

अतरएवाक्ञतमपि साक्िणमाइ । मनुः । 
यव्रानिरुडो वीच्छ त खणयाइ।पि किञ्चन । 

षृरष्टस्तत्रापि तदुब्रूयात् यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ 
अनिरुदस्तत्र साचित्वेनानिगुक्लः। परम्यरयापि 
खवणमाइ विष्णुः । 
"उदिष्टसाक्तिखि खते देशान्तरगतेऽपि वा । 
तदभिडितश्रोतारः प्रमाणं नात्र संशयः ॥ 
अ्रस्योत्तरसंन्नामाइ नारदः । 
““सात्तिणामपि यत् साच्य खपत्तं परिभाषताम्। 
वणात् खावण।दापि स साच्छत्तमसंन्नकः॥” 
सखपत्तसम्बन्धिसाच्य पररिभाषतां साक्िणांय 
स्वं खणोति अरधिना खाव्यते वास वणात् 
जावणादुत्तरसाच्चौत्य्थः । एवं योऽर्थिना गूढ़- 
या प्रतयर्थिवचनं खावितः स गूटसाच्चोत्याहइ 

स एव। 
“अर्थिना खाधंसिद्थै प्रत्यर्थिवचनं स्फ् २म्। 
यः ओराव्यते तदा गूढो गढ़साच्चौ स च्यते ॥ 
तेनान्यतरवाद्यभिहिताथ-विषयकटृ्टकरणजं 
विज्ञापनं साच्यज्निनि श्चितम् । तत्र नारदः, 
“तेषामपि न बानःस्य्ेकोनस्त्नोनदुष्ट 

@ छत्। 
न बान्धवो न चारतिब्रूवुस्ते का्थमन्यथा ॥ 
काथ सदपि अन्यथा तद्विर्त्वं न । एवञ्च 
यदि परमधाग्धिकत्वेन बान्धवादोनामपि 
वादित निश्ौयते तदा तेऽपि साक्तिणो भवितु- 
मदन्तोति। तेषां साच्छविधायकं वच्छमाण- 
मनुवचनमपि एतादग्विषयम् ॥५॥ यान्नवल्काः। 
“जरावराः साचिणो ज्याः चौतस्मा्तक्रिया- 

रताः। 
यथाजाति यथाव सर्वे सर्व्वेषु वा सम.ताः॥” 
वयोऽवरा निक्तष्टा येषां तै व्रावराः विभ्यो 
अन्ध ना भवन्तौ त्यथः । यथेति यो यल्नातौय- 
स्तस्य तज्नातोयः सात्तो । स्नोणां स्ियोऽन्य- 
जानामन्त्यजाः। यथावण ब्राह्मणानां ब्राह्मणा 
तचियादोनां चचियादयः। भभावे तु तत्त- 
डधदं विना सव्वं एव ॥ #* ॥ जयवरा इत्यस्याप- 
व्रादमाइ स णव) 

३२२ 

साच्य 

“उभयानुमतः सान्तो भवेदेकोऽपि धर्मवित् ।“ 
उभयानुमतत्व' धवित्वञ्च नियतं तन्त्रम् । 
तदाह विष्णुः । भभिमतगुष्सम्यन्रस्तभयानु 
मतस्त्वं कोऽपि इति । अतएव ओरोतियमप्येकं 
निषेधयति हस्तिः । 
“नव सप्त पञ्च वा स्य॒ञ्खल्वारस््रय एव वा। 
उभौतु ओोतियौ ग्राह्मौ नेकं एच्छत् कदाचन॥ 
एको मिलितगुखसम्यन्नः प्रधानकल्पः । तदभावे 
उभयानुमतमात्रोऽपि ब्रा्यस्तदाइ नारदः) 
"'उभयानुमतो यः स्य!इयोविवदमानयोः } 
भवत्ये कोऽपि साच्तित्वे प्रष्टव्यः स्यात् स संसदि॥” 
उभयानुमत एकोऽलुब्धत्वादिना सव्वंजनप्रसिह- 
त्तदा साक्षित्वे संसदि बहजनसत्रिपौ 
प्रष्टव्यः । तथात्वं खरे हवैरादिसच्छं ऽप्यकौ त्ति 
भयात् सत्याभिधानखग्चवादित्याशयः । विचा 
रस्य तत्चनिण याधथलवात् । तदाह मनुः । 
^“एकोऽप्यलुब्धः साक्तो स्यात् बह्म: शएच्योऽपि 

न स्ियः। 
स््रोबदेर खिरत्वात्त, दोषेश्चान्येऽपि ये ठताः # 
एकोऽलुब्धस्तु साचतौ स्यादिति ङुन्नकभट्ष्टत- 
पाठः । एको लुब्धसत्वसात्तौ स्यादिति जौमूत- 
वाहन तपाठस्तु न युक्षः । लुञ्ध।ख द् बहवो 
ऽप्यसात्तिणो भवितुमहंन्तोति। रएकपदस्य 
व्यधताप्रत्तेः। भवतु वा तत्पाठटः तथाप्यकं 
इत्यनुरोधात् तच्निषेधमुखेनालुब्धस्यैकस्य्रलु- 
मतिसच्छं धम वित्वमन्तरेण साचित्वं बोध्यम् । 
इत्य्थतो न विरोधः । अतएव विण्वरूपप्रथ- 
तीनां उभयानुमत एक एव साक्तौति व्याख्याने 
धर्मविदिति नोक्तम्, दोषैः स्तेयादिभिः। तथा 
च नारदः) 

“स्तेनाः साइसिका धत्तः कितवा योधका 
ये। 

असाच्विणस्तु ते दुष्टास्तेषु सत्यं न विद्यते ॥ 
कितवा दयतकराः ॥*॥ अरपवादमाइ उशनाः । 
“"दासोऽन्धो वधिरः कुष्ठो स्त्रो बालः ख्थविरादय 
एतेऽप्यनभिसस्बन्धाः साहसे साचिणो मताः ॥ 
खविरो ग्लानेद्दरियग्रामः। अादिशब्द(त् 
कितवादयः। उभयानुमताभावे | 
गुणयुक्त को ग्राश्ः। तथा चव्यासः। 
“शचिक्रियञ् धर्न्नो योऽन्धतराप्यनभूतवाक्। 
प्रमाणमेकोऽपि भवेत् साइसेषु विशेषतः ॥* 
अरनुभूतवाक् खानान्तरे सत्यत्वेनेति । भवदेव- 
भटहोऽप्ये वम् । कात्यायनः । 
भ्भ्यन्तरस्तु निःकेपे साच्यमेकोऽपि दापयेत्! 

अर्थिना प्रोदितः साच्तौ भवेदेकोऽपि याचिते ॥ 
संस्कृतं यैन यत् पण्ड ̀  तत्तेनेव विभावयेत् । 
एक एव प्रमाणं स विवादे परिकौ्तितः ॥ 
संस्कतं गठितम् । पश्यं कुण्डलादि । विष्णुः । 
स्तेयसाइसवाग्दण्ड पारुष्यसं ग्रहणेषु साचिणो 
न परोक्ता इति स्तेयपरदारगमनादिकायाणां 
निदकवेनैव क्रियमाणत्वात् दैवादेव परं साच्िणो 
भवन्तोति न परोक्ता शतय॒क्ञम् । तेषां वाक्यन्तु 

साच्य 

मित्रारिभावादिनिरूपणेनेवोपपत्यनुपप्तिभ्या- 
मालोचनोयंन तु वाक्यमाव्रादिति व्यवहार- 
माढका॥ अ्रतएव कात्यायनः । 
ऋष्वादिषु परोक्ते साक्षिणः खिरकर्यास् | 

साहसात्य यिकेनेव परोक्ता कुचचित् श्मलता॥ 
इति ॥*॥ गरोतरियादौनामसाच्यमह नारदः । 
खोत्रियास्तापसा बद्धा ये च प्रव्रजिता नराः। 

वचनात्ते ष्वसाच्चित्वं नात्र हेतुरुदादहृतः॥ 
वचनादिति ओोवियत्वादिरूपाभिधानात् नच 
तत्रान्यो हेतुरित्यथेः। तथा च खोयवेदिककन्य- 
करकब्यग्रतया परकोय कार्यये विस्मरणसग्भवात् 
साक्तित्वरूपलषु कायथनियोगे तच्छाघभयेनव्यव- 
हारद्रशटारोऽपि तात्र पृच्छन्तोति तत्ाच्य- 
करणानर्थग्नाच्चन ते साक्तिणः कत्तव्याः। किन्त्य- 
क्ताः स्वयं साच्िणो भवन्त्येव । उभौ तु खोतियौ 
स्यातामिति स्मृतेः हद्स्यासाक्तित्वं हदत्वादेव 
ग्त्रानेन्द्रियत्वादित्यधः ॥*॥ मनुः \ 
'स्तोणां साप स्यः कुब्यविंजानां सदृशा 

दिज्ञाः। 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन््ययोनयः ॥ 
अन्तर्वेश्मन्यरण्यं व! शरोरस्यात्येऽपि च । 
स्ियाप्यसम्भवे काय्यं बालेन स्छविरेण वा । 
शिष्यण बन्धुना वापि दासेन डेतकेन वा ॥ न 
देवब्राद्मणसा त्रिध्ये साक्तय' पृच्छेत इिजान् । 
उदन खान् प्राद् खान् वा पूर्वाह्णं वै चिः 

शचोन् 
ब्रूहौतिब्राद्मणं षृच्छत् सत्य ्रहोति पायिवम्। 
गोबोजकाच्चनेर्वेश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकः ॥ 
गोबोजकाञ्चनापडहारे यत् पापं तत्तवादताभि- 
छाने स्यादिति वेश्यम् । एतत् साच्चयादताभि- 
धाने भवान् सर्वैः पातके: सम्बध्यते इत्युक्ता 
आूद्रच्च एच्छत् । 

ब्रह्मन्नायेस्मता लोक ये च स््ोबालधातिनः। 
मिबहुहः कतन्नाखच ते ते स्यव्वदतो खषा ॥ 
इति मनृक्त दूषणम् ॥ सत्फलच्च ¦ 
“श्रशवमेधस खच्च सत्यद्ध तुलया छतम् । 
अर्वमेधसहसखाडि सत्यमेव तिरि च्यते ॥* 
इति मनुनारदोक्तं खावयेत् ॥५॥ याज्ञवल्कयः । 
“न ददाति हि यः साच्छ' जाननब्रपि नराधमः। 
स कूटसाच्िणां पापेस्तुल्यो दण्डेन चेव डि ॥* 
कात्यायनः । 
“अवोचिनरके वषे वसेयुः कूटसाच्धिणः ।* 
याज्ञवल्कयः । 
“सत्यां प्रतिन्नां यस्योचुः साच्तिणः स जयी भवेत् 
अन्यथा वादिनो यस्य भर,वस्तस्य पराजयः ॥ 
वर्णानां हि वधो यत्र तच्र साच्छयदतं वदेत् । 
तत्पावनाय निर्व्वाप्यश्चसः सारस्तो दिजेः ॥” 
मौतमः। नाखृतवचने दोषो जोवन्चेत्तदधोनम्। 
नतु पापौयसो जोवनम्। इति । 
“देधे बहनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 
गुणिददेघे तु वचनं ग्राद्य ये गुणवत्तराः ॥* 
तेषामिति शेषः ॥५॥ यत्तु । 

^ "व "क १ चन क् पक क कद् 



साच्य 

“साक्षिणां लिख्ितानाञ्च निर्दिष्टानाञ्च वादि- 
नाम् । 

तेष मे कोऽन्यथावादौ भेदात् सर्ववेऽप्यसाक्तिणः॥ 
इति कात्यायनवचनं तत् त्रयाणां तुल्यरूपाणां 
स।चिणां मध्यं एकस्याप्यन्यथावादे अपरस्य 
तन्नल्यस्य सम्रतिपच्ततया ठतोयस्य किञ्चिदा- 
दित्वे तत्र भेदात् परस्मरविरुदार्थाभिधाने 
भेदात् साक्तिभ्यो न निर्खयः इति परम् ॥*]॥ 
हदस्यतिः । साक्षि घै कमनिष्ठानां ग्रइण- 
माह । गुणि घै क्रियावतामित्वनेन । तथा। 
^“सा्तिणोऽधिंसमुदिष्टान् सत्सु दोषेषु टोषयेत् 
अदु दूषयन् वादो तस्छमं दण्डमहंति ॥"इति 
तत्समं विवादसमम्। सभासदादिविदित- 
साचिदूषशमेव ग्राद्यंन तु व्रावरादिसाचिभिः 
प्रतिप्रादयम्। अनवस पातात् । इत्याह नारदः। 
““सभाषदां प्रसि यज्ञोकसिदमधापि वा। 
साचिणां दूषणं ग्राह्ममसाध्य' दोषवज्जनात् ॥ 
अन्यच साच्तिभिः साध्ये दूषणे पूव्वसाक्तिणाम् 
अनवस्था भवेहोषस्तेषामप्यन्यसम्भवात् ॥ 
असाध्य साधनानहम् । सिदत्वा दो षवजनात्। 
अनवश्धाविरहात् । तस्मात् प्रसिद्दूषणमेव 
ग्राह्यम् ॥*॥ दूषणम इ कात्यायनः । 
“बालोऽन्नानादसत्यात् स््नो पापाभ्यासाच कूट- 

क्त् । 
वित्रूयात् बान्धवः स्न हात् वैरनिर्यातनादरिः॥ 
यः सान्न नेव निदिष्टो नाभूतो नैव दर्थितः। 
ब्रूयान्मिष्येति तथ्यं वा दख्डयः सोऽपि नराघमः। 
कात्यायनः। 
“क्रिया न देविक प्रोक्ता विद्यमानेषु साच्तिषु 
लेख्ये च सति वादेषु न दिव्य न चसाक्तिणः 
समतवं सात्तिणां यच दिव्येसततर विशोधयेत् ॥ 
एतत् सं्यानुच्छेदे वोध्यम्! यान्नवस्कयः। 
“निद ते लिखितानेकमेकदेथे विभावितः। 
दाप्यः सर्व्वाचरुपेणार्थान् ग्र द्यसूबनिवेदितः ॥ 
यो लिखितानेकं खुव्णादिकं ्रपलपति स एक- 
दर्यं साच्यादिभिव्विभावितः सन् सर्व्वान् 
दद्यात् । कात्यायनः 
यद्येकदेशप्राप्तापि क्रिया विद्येत मानुषो) 

साग्राह्यानतु पूर्णापिदेविकौ वदतां दणाम्॥ 
वदतां विवदतामित्यविशेषेण दशयति । पूर्णापि 
देविको खमग्रविषयिक।पिन ग्राह्या । तेनेक- 
देशप्रतिपादिकया मानुष्या क्रियया समस्तस्ा 
ध्यसिदिरिति। 
“सखाध्याथांशे निगदिते साचिभिः सफलं भवेत्- 
स््नोसङ्गः साहसे चौर्येयत् साध्व परिकल्यिः 

तम् ॥ 
इतिकात्यायनवचनं तत्विषयप्रदर्शकम् । ऋण- 
निच्चेपादययपदवेऽपि योज्यमिति ॥५॥ यत्तु । 
“अने कार्थाभियोगे तु यावत् संशोधयेदनो । 
खाक्तिभिस्तावदेवासौ लभते साधितं धनम् ॥” 
तद्णाद्यनभिन्नपुच्चादि विषयकम् । तथा हि । 
नानाविधपित्रर्णद्यभियुक्तेनाजानता नाहं 

३२३ 

साच्यं 

जानामोति उत्तरवादिना साच्छयादिभिर्यावहनं 
प्रतिपादयति तावदेव पुच्चेण दातव्यम् । एवभेव 
विश्वरूपजो सूतवाइनप्रशतयः ॥५॥ कात्यायन, 
“भ्रतुमानाइरः साच्च साच्िभ्यो लिखितं गुरु 
अनिरुदा वरिुरुषो भक्तिस्तेभ्यो गरौयसौ ॥” 
अनुमानं प्रत्यासङ्कलितम् । तदाह मनु. । 
“बाद्यव्विभावयेलिद्ग्भावमन्तगतं न्णाम् । 
खरवशेङ्गिताकारेशचन्ुष चेशितेन च ॥ 
स्रो गद्गदादिः। वर्णोऽखाभाविकः। इङ्कितं 
स्वं दवेपथ॒रोमाच्चादि। -भराकारो विक्ञतः। 
चकुषा कातरेण । चेष्टितेन स्थानत्यागादिना। 
एषाच्चान्यथासिदेद् नि रूप्यत्वादेभ्यः सात्तौ बल 
वान् इत्यथः । सुखनिरूप्यत्वे तु याज्ञवल्कयः । 
टेशादेशान्तर' याति खृकणो परिलेट़् च। 

ललाटं खिद्यते चास्य सुखं वेवर्य मेति च ॥ 
परिशष्यत्खलद्ाक्यो विरुद बड भाषते। 
वाक् चुः पूजयति नो तधौष्ठौ निभुजल्यपि॥ 
सखभावादिक्ततिं गच्छछन्मनोवाक्षायकम्परभिः। 
श्रभियोगे च साच्यं चस दुष्टः परिकोत्तितः॥” 
न परोक्तं वाचं प्रतिवचनेन पूजयति । तथौ 
चक्तुशच परकौयवो णेन निभूज्ति कुटिलः 
कराति यदा मनोवाक्कायकन्दमभिः खभावात् 
पूर्ववक्ता यथायोम्यां विक्ञतिं गच्छेत्तदा स दुष्टौ 
इत्यथः । अ्रतएव ओोरामायथे । 
श्राकारश्वाद्यमानोऽपि न श्च्योऽसौ निगू- 

डितुम् । 
बलादि विह णोत्येव भावमन्तगतं णाम् ॥ 
आकारो देदधम्पः सुखाप्रसादवैवख्यरूपः ॥ 
नदद्ः। 

“सुदोर्चेणापि कालेन लिखितं सिदिमाप्रयात् 
संजानब्रामनो लेख्यमजानंस्तत्त लेखयेत् ॥ 
सुदोर्घेणेति संस्कारोदोधकलिखनसच्चादयं 
चिरेणापि साद्य दातुं शक्रोति इत्यथः ॥* ॥ 
लिपिन्न खहस्तेन लेखयेत् तदन्न परहस्ते 
नेत्याह व्यासः। 

“श्रलिपिन्ञो ऋणो यः स्यात् लेखयेत् सखमतन्तु 
सः) 

साक्षी वा साचिणान्येनसर्व्वसाच्विखमो पगः॥ 
बृहस्प्तिः । 
“मूषितं घातितं यच्च सोमायाथ समन्ततः । 
अकछ्लतोऽपि भवेत् सात्तो ग्रामस्तच्र न संथयः। 
भक्लता अपि स।चिणो भवन्तोत्याइतुम्पनु- 
कात्यायनी 
रन्धं पुनरनिदि टाः साक्तिणः समुदाद्रताः 

ग्रामख् प्राइ.षिव।कञ्च राजाच व्यवहारिणाम् 
कार्यंष्वभ्यन्तरो यः स्याद्थिना प्रहितश्च यः 
कुल्याः कुलविवादेषु भवैयुस्तेऽपि साच्तिणः 
स्मृतिः। 
““दत्तादत्त ऽथ अत्यानां खञामिनां निगमे सति 
विक्रोयादानसम्बन्धे क्रौत्वा धनमनिच्छति ५ 
दयूते समाह्वये चेव विवादे समुपख्िते। 

साख्यं 

| प्रक्रान्ते साहसे वापि पारुष्ये दर्डव! ॐ 
बलोडइवेषु कार्येषु सा्िणा दिव्यमव च॥ 
बृहस्पति 
"लेख्यं वा साक्चिणो वापि विवादे यस्य 

दृषिताः। 
तस्य काय्य न सिध्यत यावत्तत्र विगोध्वेत् ॥ 
तज्ञेख्यसाचिरूपप्रमाणम् ॥ * ॥ लेख्यग्)धन् 
माइ । कात्यायनः । 
“सदस्तलेख्यसन्दे दे जोवतो वा सतस्य च। 
तत् खहस्तछलतेरन्धं : पत्रे स्तज्ञ ख्यनिणयः ॥* 
तथा| 
“समवेतेखच यहद" वक्तव्यः तत्तयैव च| 
विभिन्नं नेव काय्यं तु तदक्तव्य पवक पृथक ॥ 
नाणृषटेरनियुक्ञर्वा. समं ल्यं प्रयद्रतः। 
वक्तव्य साक्तिभिः साच्यं विवादस्यानमागतेः॥ 
अनुदिग्नेन चित्तेन दृष्ट सम्बग्बिदा तु यत्। 
प्रत्यक्तं तत् स्मृतं कार्यं साच्छ सात्तोतु तह- 

देत् \ 
नारदः) 
“व; परार्थेःपहरति सां वाचं पुरप्राधमः। 
्रालार्थे किंन कुर्यात् स पापो नरकनिभंयः। 
अर्था वे वाचि नियतावाञ्चला वाभ्बिनि.द्ता 
यस्तु तांस्तनयेदाचं स सव्वस्तेयछन्ररः 
बौधायनः, 
“पञ्च पश्वद्रृते हन्ति दश हन्ति गवाद्धरते। 
शतमश्वाद्तं इन्ति सहर पुरुषाद्रत ॥ 
इन्ति जातानजातांख हिर्ख्ार्येद्रृतं वदन् । 
सव्वं भूम्यन्रते इन्ति साच्यं साचो खषा वदन्॥* 
बृहस्पतिः । 
“यस्याशेषं प्रतिन्नातं साक्तिभिः प्रतिपादितम्। 
सजयो स्यादन्यथ। तु साध्वायं न समाद्रयात्॥ 
यान्नवक्कयः । 
“उक्त ऽपि साचतिभिः साच्यं यद्यन्ये गुणवत्तराः 
दिगुणा वान्यथा बुयुः कूटाः स्युः पूरव्व- 

रव १ साक्षिणः ५” 
अन्यधा पूव्वविपरोतार्थप्रकारेण । कूटा श्रना- 

। तथा,- 
“य; खाच्य ख्रावितोऽन्यभ्यो निद्कते तममा्तः 
स दाप्याश्टगुणं दण्ड ब्राह्मणच ।ववाख्येत् \ 
ल्वमन्यभ्यः संाच्छ अावयेति वादिना -प्रयुक्ो 
यः च्रावितः कारितद्यात् पद सिदिः । एवग्भ- 
तोऽपि सभायां निगदकाले साच्य' निद्कते 
यस्तस्याष्टगुणो दण्डः । इति व्यवहार तत्वम् ॥ 
(वि, द्यः । इति शओ्रौघरखामो ॥ यथा, 
भागवते। ५।११। ७) 

“तावानयं व्यवहारः खदाविः) 
चेचन्नसाच्यो भवति स्थलस्च्मः ॥ 

साखेयः, वि, ( सख्युरिदम् । सखि + ““वुञ्छख् 
कटजिति।*४।२।८० । इति ठञ् ।) सखि- 
सम्बन्धौ । इति सिदान्तकौसुदौ ॥ 

क्तौ, (सख्य भावः क्वा) सखि-+ 
साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम्॥| ष्यञ् ) सख्यम् । इति धनच्यकोषः ॥ 



साङ्लं 

सागरः, पु, (सगरस्य राज्नोऽयमिति । सगर + 
अण ।) ससुद्रः। इत्यमरः) १।१०।१॥ 

सगरेणावतारितत्वात् तस्यायमिति ष्णं सागरो 
दन्त्यादिः कौरोदादिष्वप्य्पमया सागरव्यप- 
देशः इति भट्राः । इति भरतः ॥ स तु सप 
विधः । यथ।,- 
“लवणः च्षौरसंन्शच तोदो दधिसंज्ञकः। 
सरोदेचतुरसोदौ च स्वादृदः सप्तमो भवेत् ॥ 
चत्वारः सागरा ख्याताः युष्करि ष्यञ्च ताः 

स्म.ताः॥" 

इत्याद्य वह्किपुराणे गणशमेदनामाध्वायः ॥ * ॥ 
(सगरस्यापत्यं पुमानिति । सगर + भ्रण । 
सगरपुच्चः । यथा, सद्ाभारते ।३।१००1७ । 
वध्यमानास्ततो लोकाः सागरैर्मन्दबदिभिः। 

ब्रह्माणं शरणं जग्म् : सहिताः सव्वदेवतः ॥*) 
सखगविशेषः इति शब्द्चद्दिका॥ दशपञ्च 
संख्या । यथा,- 
“विन्द; खर्व्वो निखर्व शङ्कपन्नौ च सागरः॥” 

इति ब्रह्माण्डपुराणम् ॥ 
(सागरस्येदमिति । सागरसब्बन्धिनि, तरि। 
यथा, इरि वंदे । ५२। ३८ । 
“आधतसव सरितां नाथ त्यक्गोमां सागरीं 

तनुम् ॥) 
सागरगाभिनौ.स््ो, (सागर' गच्छतोति । गम + 
खिनिः। ङेप् ।) नदौ । इति तिकार्डशेषः ॥ 
(वाचख्लिद्धेऽपि दश्यते । यथा, रघुः ।६ । ५२ । 

कृपं तमावत्तमनोच्ननाभि 
खा व्यत्यगादन्यवधृभ वितो । 
महौधर मागंवशादुपितं 
खलोतोवदा सागरगामिनौव ॥*) 

सच्छेला । इति राजनिर्घर्टः ॥ 
सागरनेमिः, सनो, (सागरः नेमिरिव यस्याः । ) 
पृथिवौ । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सागरमेखला, सलौ, (सागरः मेखसेव यस्याः । ). 
एृथिवो । इति हेमचन्द्रः ॥ ( वाच्यलिङ्गेऽपि 
दश्वते । यथा, महाभारते । ३1 १०७1 ६४: 
“अ शुम्ानपि धर््राला महीं सागरमेखलाम्। 
प्रशशाख महाराज ! यचैवास्य पितामहः ॥*) 

सागराम्बरा, स्मौ, ( सागरः भम्बर वस््रमिव 
यस्या: ।) इधिवौ 1 इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 
रखः।३।९। 

“निधानगर्भानिव सागराग्बरः 
शमोमिवाभ्यन्तरलोनपावकाम् । 
नदौमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं 
न्प: ससत्वां मंहिषोममन्यत ॥*) 

सागरालयः, पु, ( सागरः आलयो यस्य! ) 
वरुणः ¦ इति शब्दमाला ॥ 

सागरोल्'क्तो,(सागरादुत्तिष्ठतौति। उत् +खा 
+कः ।) समुद्रलवणम् । इति राजनिघण्टः ॥ 
खाइ लं, वि, (सङ्कल +- ““संङ्लादिभ्यञ्च ।” 8 । 

२।०५। इति भ्रज._।) सङ्लेन निर त्तम् । 
सङ लनाज्जातम् । इति सिदान्तकौसुदौ ॥ 

२२४ 
साङ्ायो 

प्रवरः! यथा, 
“वेयाघ्रपद्यगोतराय साह्कति प्रवराय च । 
अरपुच्चाय दद।म्येतत् सलिलं भौवन ॥* 

इति तिष्यादितत्छम् ॥ 
साङ्क पिकः, वि, (सङ्क पाय हितः सङ्प+ 
संज्तिपः। इति सिद्वान्तकौमुदौ ॥ ( यथा, 
मनुटोकायां कल्ल कः । १२। ३8६ । 

व्यम् ॥*) संच्चेपकारकः। संचतेपगब्दात् ण्णिक- 
प्रत्यनिष्यन्नः ॥ 

साह्यः,पु, कपिलसुनिक्लतद शैनशास््रविशेषः। 
तत्पर्य्यायः । कापिलः २) इति हेमचन्द्रः ॥ 
तधा च। 

““साङ्य' कपिलसुनिना प्रोक्त 
संसारविसुक्तिकारणं डि) 
यत्रैताः सप्ततिरार्य्या 
भाष्य चात्र गौड़पादक्षतम् ॥ 
एतत् पविव्रमग्रय 
सुनिरासुरयेऽलुकम्पयः प्रददौ । 
भ्रासुरिरपि पञ्चशिखाय 
तेन च बहधा क्तं तन्त्रम् ॥ 

भिष्यपरम्यरयागतमौश्वर क्ष्णं न चैतदार्व्याभिः 
संक्तिप्तमाय्थमतिना सम्यग्विज्ञाय सिदान्तम्॥ 

सपत्यां किल येऽथा- 
स्तेऽर्थाः कत्ख्रस्य ष्टितन््रस्य । 
आख्यायिका विरहिता; ` 
परवादविवर्््िताञ्चापि ॥* 

इति साड्यप्रवचनमाच्यम् ॥ 
| पुं, (साह्योक्तो योगः।) त्नानयोगः। 
सचब्रह्मविद्या। यथा,-- 
"होतो शोकसन्तप्तमल्ननं ब्रह्मविद्यया । 
प्रतिबोध्य हरिश्वक्रं स्थितप्रन्नस्य लक्षणम् ॥ 

तद्योगो यथा, 
खौभगवानुवाच। 

अशोच्यानन्वशोचस््वं प्रन्नावादटांख भाषसे । 
गताख्नगतासंख नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
न त्वे वादं जातु नासं न त्व नेमे जनाधिपाः 
न चैव न भविष्यामः सर्ववे वयमतः परम् ॥ 
हिनोऽष्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 

तथा देहान्तरप्रासिर्ीरिस्तत्र न सुद्यति ॥ 
माव्रा्यर्णास्तु कौन्तेय ! शो तोष्णसुखदुःखदा 
शआ्आगमापायिनोऽनित्यास्तां तितिक्तख भारत॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 
समदुःखसुखं धौर' सोऽखतत्वाय कल्यते ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तसत्लनयोस्तत्दर्भिभिः। 
अविनाशि तु तदिदि यैन सर्व्वमिदं ततम् । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कञ्चित् कत्त महति ॥ 
अन्तवन्त इमे देडा नित्यस्योक्ताः शरौरिणशः। 

“इदं वक्तयमाणं साङ्ग पिकं क्रमेण लक्षणं न्नातः 

साचिव्यं 

साङ्कतिःपं, सुनिविशेषः। स तु वैयाघ्रपद्यगो व्रस्य य एनं वेत्ति इन्तार यञ्च नं मन्यते इतम् । 
उभौ तौ न विजानतो नायं हन्ति न इन्यते॥ 

न जायते स्यते वा कदाचि 
च्नायं भूत्वा भविता वान भूयः। 
अरजो नित्यः शाशखतोऽयं पुराणो 
न इन्यते इन्यामाने शर।रे॥ 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । 
कथं स पुरुषः पाथः} कं घातयति इन्ति कम् 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि ग्टद्वाति नरोऽपराणि। 
तथा शरोराणि विद्ाय जोणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देद्ौ॥ 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्तेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमक्तं दोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सव्वंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
शभ्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमरईसि ॥ 
श्रथ चैनं नित्यजातं नित्य वा मन्ये सतम् । 
तथापि त्व' महाबाहो ! नैनं शोचितुमहेसि ॥ 
जातस्य हि ध्रवो खलत्यघ्र वं जन्म तस्य च। 
स्मादपरिदहार्ययेऽरये न त्वं शोचितुमहसि ॥ 

इत्यादि ओोभगवद् गो तायां साह्ययोग।२। 

११- २० ॥*५॥ 

साङ्मः, ए, (सङ्गम एव । खार्थे अश् ।)सङ्गमः। 
इत्यमरटौकायां भरतः । ३।२। १९ ॥ 

साङ्गामिकः, पु, (संग्रामे साधः संग्राम + 
गुडादिभ्यष्ठञ् ।* ४ ) ४ । १०३। इति 

।) सेनापतिः । सङ्गगसमकुशले, चि। इति 
सिदान्तकौमुदौ ॥ (सङ्गमसम्बन्धिनि च ति। 
यथा, महाभारते। १।२।२३२। 
५ते तस्य वचनं श्ुत्वा मन्त यित्वा च यदितम्। 
साङ्गामिकं ततः सव्वं सञ्जं चक्र : परन्तपाः॥*) 

इति गोताटौ कायां ओौघरखामो ।२।१॥ साख खो, स्तो, (सङमुखाय हिता । सङ्मुख + 
अण् ङोप् । ) सःयाछव्यापिनौ तिधिः। 
यथ 
“पञ्चमी सप्तमौ चैव दशमो च व्रयोदभो । 
प्रतिपन्नवमो चैव क्तवा साङ्मुख्ठौ तिधिः ॥ 
इति पेठोनसिवचनस्य तु । 
“साङ्सुख्यं नाम सायाहव्यापिनौ दृष्यते यदा । 
इति स्कन्दपुराणेन साया छव्यापितिधेः साद्युख्यः 
विधानेन पूजादावनवकाशादु पवासपरत्वम् । 
साया व्या पित्वमपि सुहत्तन्य'नत्वेन ज्ञं यम्। 
इति तिध्यादितत्वम् ॥ 

साचिःव्य,(सच.+- इण ।) तिथग्ैः! तत्पर्य्यायः 
तिरः २) इत्यमरः । ३।४।६॥ (यथा, 
किराते। १०।५७॥ 

“सविनयमपराभिषखत्य सावि 
च्मिलसुभगैकलसत्कपोललच्छौः ॥*) 

साचिव्ंःल्ो, (सचिव + ञ् \) सचिवस्य भावः। 
सचिवश्यब्दात् भावै व्णःप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ 

अना शिनोऽप्रमेयस्य तस्मात् युध्यख भारत ॥ ( यथा, रामायथे। ५।५1१) 



साति 

"चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुव्वै- 
स्तारागसैमंध्यगतो विराजन् । 
ज्योत् च्नावितानेन निपत्य लोका- 
नु्तिष्ठतेऽनेकसडखररश्मिः ॥*) 

खाचिवाटिका, खलो, ( साचि यथा तधा वटति 
वेटयतौति। वट वैष्टने + खुल । टापि भ्रत 
इत्वम् । श्वेतपुननवा । इति रन्रमाला ॥ 

साचोक्रतं, ति, (श्रसाचि साचि छतम् । अभूत 
तद्धावे चिः।) वक्रौक्लतम्। इति लिद्ान्त- 
कौमुटो ॥ (यथा, रघुः ¦ & । १४। 

“प्रालम्बसुत्क्तष्य यथावकाशं 

निनाय साचोकतचारवक्तः ॥”) 
साञख्जनः, पं, ( भ्रच्ञनेन तदच्छरोरेख सह वत्त 
मानः । ) ऊकन्तासः ¦ इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
( अन्ञनविशिष्टे, वि ॥ ) 

स्षाट,त् क प्रकाशने। इति कविकल्यदुमः॥ 
( अदन्तचुरा०-पर०-अरक०-सेट् । ) दितोय- 
स्रगुक्तसकारादिरयम्। भ्रससाटत्। इति 
दुर्गादासः ॥ 

खात्, क्तौ, (खात सुखे + किप् ) ब्रह्म । इति 
केचित् ॥ 

खात्, क सुखे । इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा०- 
यर०-अ्रक०-सेट्। ) दन्त्यादिः । सातयः 
सौचधातुरयम्। इति दुगौदासः ॥ 

सातं, क्रो, (सात सुखे + अच् ।) सुखम् । इत्य. 
मरटौकायां भरतः ॥ दत्तम् । नष्टम् । षणः 
धातोः षोधातोच क्तप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ 

स।तयः,+वि, (सातयतोति । सात सुखे + अनुप- 
सर्गात् लिमभ्यविन्देति।* २।१।१३८। इति, 
शः । ) सुखजनकः सातक सुखे इत्यस्मात् 
जौ प्रत्ययेन निष्यब्रः। इति मुग्धवोध- 
टोकायां दुगौदासः ॥ 

सातला.स्ो, (सात सपंविषादिनाशं लातोति। 
खा+कः। ) चमकषा। इत्यमरः २।४।१४३॥ 
च्ुपविशेषः। स तु सेडण्डभेदः । तत्ग्धौयः। 
सप्तला २ सारोरे बिन्दुला४ विमला ५ 
अमला बडइफेना ७ चन्धकषा ट फिना< 
दोषा १० विषाणिका १९१ खरणपुष्मौ १२ 
घव्रघ्ना १३। भरस्य गुणाः । कफपित्तन्नत्वम्। 

लबुत्वम् । तिक्घत्वम् । कष।यत्वम् । विसपेविष- 
निस्फोटत्रणशोफनाभित्वच्च । इति राजनि- 
चर्टः 

सातवाइनः, पं, (सातः बाइनो य्यः 1) शालि 
वाहनरानः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( सातनाम 
कैन गु्यकेनोदृत्वादस्य तथा नाम । वथा, 
कथामरित्सागरे । ६ । १०७-- १०८ 

“दत्य क्गान्तहिंते तस्मिन् सातनामनि गुद्यक्ते। 
सराजातं समादाय बालं प्रत्याययौ ष्टम् ॥ 
खातेन यस्मादू ट़ोऽभूत्तस्मात्तं सातवाइनम् । 

माजा चकार कालेन राज्यं चैनं न्धवेशयत्॥") 
सातिः, पो, (सन + क्तिन् । “जनसनश्नामिति 
&।४।४२ । इति भातम् । यदा, सनु दने + 
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क्तिन्। “खति-यति-जति-सातौति ।*३।३।९० 
इति इत्वाभावो निपात्यते । ) अवसानम् 
दानम् । तौव्रषेदना । इत्यमरभरतौ ॥(खंभजः 
नम् । इति ऋग्भाष्ये सायणः॥ यथा, ऋम्बेदे 
१.।१४३२।५। 
“यातमच्छछा पतविभिनाौसत्या सातये छतम्”) 

सातिसारः, वि, ( भ्रतिसारेण सड वत्तमानः।) 
अतिसाररोगयुक्तः। तत्पर्य्यायः। अति- 
सारकौरे। इत्यमरः! २।४।५९॥ 

सातोलकः, पु, ( सतोलक एव । ख्ार्थे भण् ।) 
सतोलकः । इत्यमरटौ कायां रायसुकुटः । २1 
<। १६॥ 

साच्च (त्व) तः पु. (साच्च तस्यापत्यं पुमानिति । 
+ श्रञ् ।) बलदेवः । इति हेमचन्द्रः ॥(कष्णः। 
यथा, महाभारते । १।२१९ । १२। 

“ततस्तत्र महाबाइः शयानः शयने शमे । 
प्रापगानां वनानाच्च कथयास खात्चते ॥” 
यादवमाव्रे। यथा, ततैव । १।२२२।३। 
“भर्थलुब्धान् न वः पार्थो मन्यते साच्चतान् 

सदा। 

सत््वमूरत्तिभंगवान् । स उपास्यतया विद्यते 
ऽस्येति । मतुप् । ततः खाँ अण । ) विष्णु- 
भक्तविगेषः । यथा,-- 
“सत्वं सत्वाश्चयं खद्वगुणं सेवेत के शवम् । 
योऽनन्यल्वेन मनसा स।त्वतः ससुदाद्रतः॥ 
विहाय काम्यकमादोन् भजेदेकाकिनं हरिम् 
सत्यं सत््वगुणोपेतो भक्तया तं सात्वतं विदुः ॥ 

मुकुन्द पादसेवायां तन्नामखवशेऽपि च। 
कोौत्तंने च रतो भक्तो नारः स्यात् सरणे 

इरेः ॥ 
वन्दनाच्चनयोर्भक्तिरनिशं दास्यसख्ययोः । 
रतिरात्ार्पणे यस्व टद़ानन्तस्य सात्वतः ॥” 

इति पाड्चोत्तरस्वण्डे ९८ श्रष्य यः ॥*॥ 
यदुवंशौय सत््ततराजयुच्चः । यथा,-- 
“श्रनोस्तु पुरुङुत्सोऽभृदं एस्तस्य तु रिक्- 

थभाक् । 
अथां शोः स्ततो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्॥ 
मदात्मा दाननिरतो धनुर्व्वेदविदां वरः। 
स नारदस्य वचनादासुदेवाच्चनान्वितः ॥ 
शार प्रवत्तयामास कुर्डगोलादिभिः अुतम्। 
तस्य नाच्ना तु विख्यातं सात्वतं नाम शोभनम्॥ 
परवत्तते महाशास््र कुरडादौनां हितावदम् । 
सात्वतस्तस्य युचोऽभूत् सव्व शास्त्रविशारदः ॥ 
पुख्यश्नोको महाराजस्तेन चैतत् प्रकौत्तितम्। 
सात्वतः सक््वसम्यवः कौ शल्यान् सुषुवे सुतात्। 
श्रन्धकं वैमहं भोजं विष्णु देव्िधं दपम् ॥ 
इति कौ पूर्व्वभाग यदुवंशानुकोत्तं ने ।२४। 
१--३६ ॥ (सङ्रजातिविशेषः यथा, मनुः । 

१० । २३। 

खयंवरमनाष्टष्यं मन्यते चापि पाख्डवः ॥**॥ | 
सत्वमेव सात््व तत् तनोतोति । तन +डः ।) | 
विष्छुः। इति चिकाण्डडेषः॥ ( सच्छब्देन 

सच्िकः 

“वेश्यात्त् जायते व्रात्यात् सुधन्वाचार्य एव च । 
कारूष विजग्भा च मचः सात्वत एव च ॥* ) 

सात्च(त्व)ताः पु, भूजि, देशभेदः । यथा,- 
“यदवस्तु दशाहः स्य्,; सावता; कुकुरा तै।* 

इति चिकारगेषः ॥ 
सा्च(त्व)तो.खनौ, नाटकवत्तिविरषः। यथा,-- 
“अभिनेयप्रकाराः स्य् भोषाः षट् संसता- 

दिकाः। 

भारती सातौ केशिक्धारभवौ च दत्तयः॥* 
इति हेमचन्द्रः ४ 

(यथा, शृङ्गगरतिलकै ।  । ४२--४३। 
“हसं प्रधानाधिकसतत्वहत्ति- 
श्यागोत्तरो दारवचो मनोज्ञा । 
अ्थ्सम्पत्सुभगाच या स्या- 
च्छा सात्वतो नाम मतात्र ठत्तिः॥ 

नातिगूदाथैसम्पत्तिः खव्यश्ब्दमनोरमा । 
.| वोर रौद्रे ऽङ्ते शान्ते हत्तिरेषा मता यथा ॥ 

लच्मयासत्व' जनको निधिख्च पयसां निःगेष- 
रलराकरो 

मर्यीदानिरतस्त्वमिव जलै ! ब्रूतेऽतर कोऽन्या- 
दशम् । 

किं त्वेकस्य ग्हंगतस्य बडवावद्धेः सदा दटेष्णयः 
क्ञान्तस्योदरपूरणेऽपि न सो यत्त्ननाद्व्य 

भम् ॥ 
स्फारितोत्कटकटोरतारका- 
कौर्णवद्धिकणसंततिः क्रधा। 
दुनिंमित्ततडिदाकुतिवभौ 
दृषिरिष्टसमर) एमालिनः ॥ 

श्रत्यङुतं नराधिप तव कोतिं धवलयन्ह्यऽपि 
जगन्ति । 

रक्तान् करोति सृद्टदो मलिनयति च वैरि- 
वदनानिष 

जिहत्तविषयासङ्मधुना सुचिराय मे) 
्रात्मन्यं व समाधानं मनः केवल मिच्छछति॥” ५॥ 
साच्चतस्यापल्य स्रो । सात्वत + अञ् । ङोप् ।) 
शिश्पालमाता । इति केचित् ॥ (यथा, महा- 

भारते। २।४५।६। 
“एष नः शतुरत्यन्त' पार्थिवाः सात्वत सुतः । 
सात्वतानां दृशंसात्ा न हितोऽनपकारि- 

शाम् ॥" 

सुभद्रा । यथा, महाभरते । १।२२२। ६६ । 
^“स साच्चत्यामधिरथः सम्बभूव धनन्ञयात् ¦ 
मखे निमेथनेनेव शमौ गर्भाद् ताशनः ॥”) 

सात्तिकः, च ,(सत्वात् सत्वगुणप्रधाणात् विष्णौ 
भेत: । स्च + ठ ।) बरह्मा । (साच्च स्व 
गुणोऽस्यास्तोति । ठन् । विष्णुः । इति मडा- 
भारतम् । १३२। १४९ । १०६॥ ) विविध- 
भावान्तगतभावविशेषः। इति हेसचन्द्रः ॥ 
तस्य लक्षणं यथा, 
सत्वोत्कटे मनसि य प्रभवन्ति भावा- 

स्ते साच्िक्ा इति विदुसुनिपुद्कवास्ते । 
इति सर्ववानन्द 



साल्िकः 

तेच यथा- 

“खे दः स्तश्मोऽथ रोमाञ्चः खरभङ्गोऽथ वेपथुः | 
वैवर्षमश्ु प्रलय इत्यष्टौ साचिका मताः ॥” 
प्रलयो मूच्छ! इति भरतः ॥ 

स्वकः, ति, (सत्व न निवृत्तः । तेन निवृत्त- 
सिति ठज ।) सत्छगुशनिष्यादितः । इत्यमरः । 

१।9५।१६ ॥ सत्व मनोगुण अाशयो वा तेन 
निष्यादितः सात्विकः स्व दादिः सत्वगब्दात् 
टे कादिति शिकः इति भरतः \*॥ सक्च 
ग णयुक्घः । तददिवरणं यथा, गोतायाम् । १७1६! 
यजन्ते साच्िका देवान् यत्तरक्लांसि राजसा 

प्रतान् भूतगणा खचान्य यजन्ते तामसा जनाः। 
सात्तिकयन्नो यथा, गोतायाम् । १० । ११। 
""अफलाकाङ्किभिर्थन्नो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सा्िकः ॥“ 
साच्विकतपो यथा, तवैव । १७। १७। 
श्वय परया तष तपस्तच्चिविधं नरैः 

अफलाकाङिभियेक्तेः सा्तिकं परिचत्तते ॥ 
भाक्िकदान यथा, तत्रव । १७ । २०। 
“दातव्यमिति यान दौयतेऽनुपकारिशे । 
देशे काले च पात्रे च तदान साच्िकं स्मतम्॥ 
साल्िकयोगो यथा, तत्रेव । १८।९ । 
काथमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽच्लुन। 

सङ्गः त्यक्ता फलच्धेव स त्यागः सास्िको मतः॥” 
मा [त्वकन्नान' यथा, तवैव । १८ । २०। 
““मव्वंभूतेषु येने कं भावमव्ययमोच्चते । | 
श्विभक्त विभक्तं षु तजन्नान विदहिसाचि- 

कम् ॥ 
मा्िककम्प यथा, तच्रव 1 १८।२३॥। 
नियत सङ्गरडितमरागदेषतः क्तम् । 

प्रेपसुना कर्मा यत्तत् साल्िकमु खते॥ 
माच्िकबुदियथ, तवर व । १८। ३० 

प्रहत्तिच्च निठत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोचच्च या वेत्ति बदिः सा पाथं सात्िको॥ 
सात्विको छतियथा, तत्र व । १८। २६ 
त्या यया धारयते मनःप्राखेन्दरियक्रियाः। 

योगनाव्यभिचारिश्छा तिः सा पाथं ! 
सात्विको ॥* 

साल्िकसुखं यथा, तत्रव । १८। ३७। 
“यत्तदग्रं विषमिव परिणामेऽखतोपमम्। 
तत् सुरद मासिकं प्रोक्तमासबुदिप्रसादजम् ॥"| भासोत् भार तयु युधिष्ठिर पत्म चित्य तुमुलं 
मात्िकपुराणानि यथा,-- 
""वष्णवं नारदौयद्च तथा भागवतं शुभम् । 
गारुड तथा पाद्य वाराहं शभद शने । 
साच्िकानि पुराणानि विन्न यानि शुभानि वे” 
मास्विकस्म तवो यधा, 

वाग्रिष्ठश्चं व हारोतं व्यासं पाराशर तथा। 
भारदाजं काश्यपञ्च सा विका मुक्तिदाः 

शुभाः ॥* 

इति पाञ्चोत्तरखर्ड ४२ भ्रष्यायः॥ 
माख्िकप्रियाडारा यथा, - 

“श्रायुःसत्ववलारोग्यसुख प्रौतिविवदना;। 

२२९६ 
साल्यव 

रस्याः जिग्धाः सिरा द्या ्राहाराः 
साल्िकप्रियाः ॥" 

इति ओओभगवङौतायाम् । १७।८॥ 
साल्िककत्ता कत्तेशब्दे सा त्विकाडार आ्राहार 
शब्दे च द्रष्टव्यः ॥ 

मात्विक.सौ (सात्त' सत्वगुणोऽख्यस्या इति । 
साच + ठन् । ङोप् ।) दुर्गा । इति शब्द्रन्ना- 
वलौ ॥ पूजाविश्ेषः । यथा,- 
शारदौ चण्डिकापूजा विविधा परिगौयते। 

। साच्िकौ राजसो चैव तामसो चेति तत् 
ख़णु॥ 

सात्िकौ अपयन्नादीर्नवेदैच निरामिरः। 
माहाल भगवत्याञ्च पुराणादिषु को्तितम् । 
पाठस्तस्य जपः प्रोक्तः पठेद् वोमनास्तथा ॥* 

इति दुर्गोत्सवतत्वम् ॥ 
सातप, ति, सुखजनकम् । भानो हितं कन्म 
आवन भ्रात्मान सह वत्तमानं सात्मम् । इति 
मैषज्यरन्नावलो ॥ (यथा, सुश्युते । १।४५। 
“सर्व्वप्राणबतां तस्मात् सालं च्ोर्निहो 

च्यते॥ 

सातय नाम तद्यत् सातत्येनोपसेव्यमानसुप 
शेते । तत्र ये तच्चौरतेलमां सर खसात्मगाः सव्वे- 
रससात्मयाश्च ते बलवन्तः केशसहाः चिर- 
जोविनश्च भवन्ति। रूक्नित्याः पुनरेक- 
रससात्मयाश्च थे ते प्राधेणाल्यबलाश्चाज्लोश- 
सहा; अरत्पायुषोऽल्पखाधनाञ्च ।* इति चरके 

। विमानख्ानेऽटमेऽष्याये ॥ 
“यो रसः कल्यते यस्य सुखायेव निषेवितः । 
व्यायामजातमन्यहा तत्सातमयमिति नि्दिेत्॥ 

इति सुशुते सूतस्थाने ३६ भरध्याये ॥ 
क्तो, देवत्वम् । यथा, भागवते ।६।१९८।२० 
“इन्द्रेण प्रापिताः सात्मा किं तत् सा 

कत' हि तैः ॥ 
सारूप्यम् । यथा, तत्रेव । 9 । १०।४०। 

सात्यकिः,पु,सत्यकस्यापत्यं पुमानिति । इज।) 
वश्णिवंशौयसत्यकपुच्तः। स तु ओौक्ञण्णस्य 
सारथिः । तत्यर्व्यायः। भैनेयः २ शिननंप्तार 
युयुधानः ४ । इति विकाख्डशेषः ॥ योधः ५। 
इति जटाधरः ॥ ( अयं डि अल्जनस्य शिष्य 

गुद" विधाय च हतेऽपि निखिलबले वासुदेवेन 

< अश्वलयामवाक्छे। १०।९। ४७। 
“सप्त पाण्डवतः शेषा धात्तराद्रास्रयो वयम् । 
ते चैव भ्वातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 
अहच्च छतवमाा च क्षपः शारदइतस्तथा ॥) ” 

घात्यवतः, पु, (सत्यवत्यां भवः । भरण । ) बवेद- 
व्यासः। इति तरिकाण्डगेषः ॥ 

तेयः, पु, (सत्यवत्या पत्यं पुमान् सत्य- 
वतो + ठक्) सत्बवतोसतः । वेदव्यास; । इति 
इलायुधः ॥ 

। “पाञ्चैदयादयः सातम हरेस्तचिन्तया ययुः॥") 

पाण्डवेख सह जोवित भ्रासोत्। तथाहि महा- 

सादृश्य 

सादः, पु, (संद + घज 1 ) विषादः! ( यथा, 
रघुः।३।२। 

“शरौरसादादसमग्रभूषणा 
मुखेन सालक्तात लोध्रपाण्डना ॥*) 

` शरणम् । गतिः । ( यथा, बृहत्संहितायाम् । 
४६।६०। 
“यानं वाइविगुक्घ' यदि गच्छेन्न व्रजे वाहन्- 

युलम्। 

राद्रभयं भवति तदा चक्राणां सादभङ्गच॥”) 
सादनं, ज्ञौ, (सद् +स्वार्थे णिच्+ब्यट्)) 
सदनम् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ ( यथा, 
महाभारते। १।१५४।२८। 
“अहमेको नयिष्यामि लामदय यमसादनम् ॥") 

सादनो, स्तो, (साद्यन्तं रोगा भनया । सद + 
णिच् + करणे ल्यट् । ङनेप्।) कटुको । इति 
राजनिनिघरटः ॥ 

सादिः, पं, ( सद गतौ + ^“वसिवपियजोति । 
उणा०४।१२४) इति इञ ।) सारथिः) 
इति हेमचन्द्रः ॥ योदा । इत्युणादिकोषः ॥ 
श्रवसन्रः। वायुः। इति संचिप्तमारोशादि- 
हत्तिः ॥ 

स।दितः, चि, (खद + णिच् + क्तः ।) विषादितः। 
(यथा, रघुः ।.७ \ 8४। 

“येः स।दिता लच्तितपृव्वकेतून् 
तानेव सामषेतया निजन्नः॥) 

शरणप्रापितः। गमितः । इति जन्तसदधातो 
क्तप्रत्ययेन निष्यन्रः ॥ 

सादो. [न्]पु,(सखद गतौ + णिनिः \) अर्ाङूद्ः। 
इत्यमरः ।२। ८ ¦ ६० ॥ (यथा, रघुः 1४७ । 

“पूरव प्रत्ता न जघान भूयः 
प्रतिप्रहाराच्तममश्सादो ॥") 

गजारोडः। रथारोहः । इति मेदिनो ॥ 
सादृश्य, क्ती, ( सटशस्य भ।वः। सदृश + ष्यज । 
सटशत्वम्। तद्धिन्नत्वे सति तद्रतभरूयो ध्यवत्वम्। 
यथा, चन्द्रमिब्रत्वं सति चन्द्रगताद्ध। दज्गत्वादि- 
मत्व मुखे चन्द्रसादश्यम् । इति सिद्ान्तमुक्ता- 
वलौ ॥*॥ अथ साटृश्यानि । वेण्याः सपः १ 
भ्रमरश्रेणिः२। केशपाशस्य चामरः ९ मयुर 
पुच्छः २ । धश्परह्नस्य विधुन्तुदः१ अन्धकारः२। 
सोमन्तस्य मेघः १ पन्था; २ दण्डः २। लला- 
रस्य ्रष्टमोचन्द्रः ९ फलकम् २। कपोलस्य 

चन्द्रः ५ मुकुरस्थनलम् २। भ्व.वोः खङ्गः १ 
धनुयेश्टिः रेखा ३ पज्ञव; ४ वक्ञिः५। दशो 
चकोरचन्ुः ९ हरिणचन्लुः २ मदिरा ३ 
खच््नः ४ अच््नम् ५ कुमुदम् € नोलपद्मम्9 
प्रा्टोमद्छः.८ । कणस्य दोला १ पाशः २। 
नासाया; वंशः १ केतकोपुष्यकण्टकः २ ्रधो- 
मुखतणोरः २ चच्च,: ४ तिलपुष्यम्५ दर्डः६ । 
अधरस्य नवपनज्ञवम्१ विम्बफलम्२ प्रबालः३। 
दन्तानाम् सुक्ना्येणः१ कुन्दपुष्पम्२ दाडिम- 
बोजम् २ होरकम् ४। स्मितस्य ज्योत्च्रा \ 
पुष्यम् २ पोयुषम् ३। श्वासस्य पद्मगन्धः १ 

गि 

५ ष व = कन =" व क क् = 



| स्कन्धस्य ठषंस्कन्धः१ वच्वम् २ भरश्वस्कन्धः २। 

 य॒थिकाप्र्तिशुक्तव्णपदार्थाः १1 प्रतापस्य 

साटभ्यं 

सुक्ताशोतलम् २। जिद्भायाः जवापुष्यम् १ । 
चश्चलवस्तु २। बाण्याः कोकिलशब्दः १ 
भ्रमरगुच्ञनम् २ सुधा २ मधुर बोणावाययम् ५। 
सुखस्य चन्द्रः १ पश्यम् २ दपणम् ३) कण्ठस्य 
शङ्क: १। चिवुकस्य दप णठन्तम् १। अर सस्य 
कुम्भः १। बाद्नोः वज्ञरो९१ खणालम्र तरङ्गः३ 
शाखा ४ पाशः ५। इस्तस्य सृणालादयः १) 
शङ्गः ल्या; पल्लवम् १ पद्मदलम् २ चम्यकपुष्यम्३े 
नवदलम् ४ दोपः५ । नच्वानां रन्नम्१ ताराः २ 
घुष्यम् २ चन्दरः४ । स्तनयोः पद्यसुकुलम्१ घटः २ 
इस्तिकुग्भः २ गिरिः ४ चक्रवाकः ५ विल्व 
युम्मम्६ । मध्यस्य वरटकमध्यम् १ सिंहमध्यम्र 
वचैमध्यम्३ च्ोणटद्रव्यम् ५। लोम वेख्याः शेता ९ 

शिष्ठा २ शेवाललता ३ धूम- 
लता ४ इस्तिशण्डः५ । नामः श्रावत्तः १ पञ्मम्२ 
दः ३ विवरम् ४ कूपः ५। विवल्याः तरङ्गः १ 
सोपानम् २ निशंखौ ३) जघनस्य पुलिनम् १ 
पौढः२ फनकम्२ । नितम्बस्य खलम्\ पव्वतःर 
पूथिवो ३ स्थलोपलम् ४ मडदस्तु ५ ¦ ऊर्ग्वा 
कदलोकाण्डः १ करिकर: २। जङ्धयोः स्तम्भ 
१। पादस्य पद्चम्१ नवयपन्ञवम् २। गतेः इंस- 
गमनम् १ इस्तिगमनम् २ खच्ञनगमनम् २॥ 
पुरषस्तियोरौ चत्यन सादृश्यं वणंनोयम् । 
पुरुषरूपे कोऽपि कु वरचिद् विशेषो लिख्यते । 

बाह्वोः हदव्सर्पः ९ इस्तिश्ण्डः २ स्तग्भः ३ 
र्गलदण्डः । वत्सः शिला १ कवाटम् २। 
मतेः प्रमत्तातुङ् इतिः १। यशसः चन्द्रकुन्द- 

श्म्निः १ वाडवाग्निः रे रविः ३ रविकिर- 
शादि; ४ जवापद्चप्रशतिरक्षवण्पदा्थाः ५॥ 
घुख्यस्य संस्कारः १ गौः २ च्तवोजम् २ 
अहरः 8 शुक्तव्णयदार्थाः ५। सामध्यंस्य 
महदस्तु १ सिंदविक्रमादिः २। नोते: साध्ौ 
स्तौ १ प्रदौपञ्चाला २ लतादिः १ भरान्नाया 
वेदवाक्म् १ गुरूपदेशः उत्कटेच्छछादिः ३। 
शासनस्य प्रारब्यकम १ स्िरवस्तनि २। 
पापस्य कमः १ कलङ्कः २ भकोत्तिः र 
छष्णवणं केशमसो प्रतिवस्त निर भरन्धकारः५ 
अकौत्तेः मालिन्यम् छष्णवणंवस्त निर श्रन्ध- 
कारः ३। कस्तरिकायाः मेघः १ अमरः 
नौोलकान्तमणिः२ कञ्जनलम्४ सुगख्िद्रव्यदाह- 
जन्धधूमः ५ क्ष्णव्ण पुष्पप्रभृतिः & खलविद्रो 
कन्दर्पायशःऽ कामुकाःयथ्ःट काभिन्ययशच < 
कञ्नलस्य पूर्व्वोकतिमेघादौ नि<। कपुरस्य चन्द्रः 
चन्द्रकिरणः२ कुन्दयुधिकादिपुष्यम् ३ हिष्डोर 
पिण्डः 8 विरदिगण्डप्रशतिः ५1 मनोरथस्य 
फलपुष्यादियुक्षहनत्तः १ कविवुद्दिरचना २। 
अ्ानन्दस्य सुधाससुद्रः१ ब्रह्मसाच्तात्कारादिः२। 
कमिन्यवलो कनस्य नित्यसुखसाच्तात्कारः १ 
श्रखतरसः २ पूं चन्द्रादिसाच्तात्कारः ३ भ्रति 

२२० 
सादृश्यं 

अखतस्य कामिन्यधरादिः१ सत्काव्यम् रे ब्रह्म 
सान्तात्कारः २। विषस्य साध्वोस्त्ौ विरहः १ 
पापम्२ मलिनवस्तुर दुःखदवस्तु ग्रो माग्निः५ 

शोतकालोनशोतो ट कम्€ व्यभिचारि णौ भाव्याऽ। 
विरहस्य अग्निः १ भ्राधिः२ यातना समुद्र 
४ तप्तवस्तु ५ दुःखदवस्तनि &। पुष्पाशां 
चन्द्रादि; १ कामिनो कपूरम् २यशः४। 
चन्द्रस्य प्रमदामुखम् १ अतिश्श्चवस्तुर यशः- 
ुख्यादिः ३ । सूथस्य शिवनेतामिनिः १ जवा- 
पुष्यम् २ वसन्तकालोनपलाशहत्तः ३ काञ्चन 
हन्तः ४ वाडवाग्निः ५। पद्मस्य पाटल पुष्यम् १ 
कामिनोसुखादिः २ रक्षव्णद्रव्यम्। इन्दो 
वरस्य नोलकान्तमणिः१ कस्त रौ २ कामिनो 
नेत्रम् २। कंरवस्य चन्द्रः १ कुन्दादिशक्त 
वशवस्तु २। रान्न: इन्द्रः १ कुबेरः २ चन्द्रः ३ 
सूः8 मान्धाढभगोरथप्रथतिप्रसिदचक्रव्तिन 
५ । मेघस्य क्ष्णः १ कालो नोलपञ्मसमूदःरे 
भ्वसरखेखिः ४ इन्दोवरवनम्५ टाठव्यक्तिः ६ 
छष्णवणं वस्तु 9 । शर ऋ्रोघस्य चन्द्रप्रथतिशुक्त- 
व्णपदार्थाः ९ । कन्दपंस्य चन्द्रः १ पुरूरवाः २ 
अश्विनोकुमारः २ नलः ४। प्रदोपश्य चम्पक 
पुष्यम्९ प्रतापः रशाख्रम्२ ऋषिः ४ । वायो 
शओोघ्रगपदाथंः १। भ्रश्वस्य वायुः १९ हरिणः र 
मनः २1 इस्तिनः पव्वतः १ मेव: १ तमाल- 
इत्तः २ अन्धकारः ४। सौधस्य कौलासः१ 
रेरावतः २ उचचैःखवाः ३ चन्द्रः ४। शिवस्य 
पर््वोक्ञानि४ । खोज्लष्णस्य सजलजलदः१ तमाल 
इच्चःरनोलमणिः दभ्वमरखं णिः४ इन्दोवरम् ५ 
नौलपद्मम् ६ ् राकाश्ः ७ ओोरामस्य पूर्व्वं 
कथिताः पदार्थाः ° दूर्व्वादलम् ८ दन्तपल्ल- 
वम् <। लच्छयाः पाव्वंतो १ चन्द्रकान्तिः र 
रतिः ३ सोता ४ द्रीपदौ ५ पद्चकान्तिः ६। 
सरखत्याः चन्द्रकला १ कौलासकान्तिःर शक्त 
वणंपदाथः ३। विपकैः समुद्रः ९ परण्डित- 
मनः २ नारायणोदरम् ३ ब्रह्माण्डम् ४। ससु 
द्रस्य मेघादिक्लष्छवणवस्तु १ विदूरभूमिः २ 
महाभारतम् ३ भ्रपस्मारौ ४ | परस्व खगः १ 
कंलासः २ मनोरमवदहस्तु २। रथस्य पुष्य- 
कम् १ वेकुण्ठः २ पुरौ ३ षोतः ४ ष्य ५। 
कामिनोसु खस्य चन्द्रः १ पद्मम् २ दपणः ३। 
कामिन्याः तडित् १ तारा खणलतार 

खणवणा कैतको४। नायकस्य चन्द्रः१ कन्दप 
२ एेलः ३ भ्रश्िनोकुमारः४। सभायाः स्य 
मण्डलम् १९ सुधम्परार गरड को पव्वतः शसुमेर्ः४ 
गङ्गा ५। पर्डितस्व हस्तिः १ शुक्रः र 
ऋषिः २ सरखतो ४। विरहिखः खोरामः १ 
ओौधिवः २ भजः ३ दुःखिव्यक्तिः ४ उन्मत्त 
व्यक्षिः ५ चन्दनतसः ६ शिवशिरथन्द्रः 9 
वाड्वाग्नियुक्तसमुद्रः ८ बसो कः< चन्द्रे खर 
पव्वतः १०। दातुः कणं; १ उषोनरः २ कल्य 
इच्च: कामषेनुः8 रोहणः ५ समुद्रः & मेषः 

साधकः 

ऋतोः मलयवायुः ९ मदम् २ उन्मादरोगः, 
विरद्दिणं प्रति यमः१ अग्निः विषम्३ सपः४ 
गोषक्छलोः रग्निः १ विरहः २ विरह्िणौ- 
निश्वासः२ सर्पनिश्वासः४। वर्षाक्छतोः रातिः१ 
समुद्रः २ गगनम् ३ नारायणः ४। शरटतोः 
काशपुष्यादि रूपचामरेरावतगजाः१ चन्द्रः २। 
शोतक्तोः अपस्मारिव्यक्तिः१ राज्यशन्यरालय 
२। शिशिरक्छतोः राजागमनकालः। १। 
गुणिनः समुद्रः १ पव्बैतः २ एथिवो ३ मदनः४ 
अश्विनौ ५। सचिवस्य हडस्यतिः १ । वाक्यस्य 
कोकिलशब्दः १ भ्नमरगुष्ञनम् २ वौणा- 
वाद्यम् ३। इति कविकख्यलतायाम् ४ स्तवक 

५ कुसुमम् ॥ 
साध,यनभौसिद्धौ। इति कविकल्यदुमः॥ 
(दिवा०-स्रनाग्च-पर०-भरक०-निष्यादने सकर 
अनिट!) य, साध्यति। न, साप्नोति। चौ. 
सिधात्सति । सिदिनिष्यत्तिः। साध्यति चट 
निष्यन्नः स्यादित्यर्थः। सिहिनिष्यादनेति गो 
विन्दभह्ः। साप्नोति साध्यति घटं कुलाल 
निष्यादयतोत्वर्थः। इति दुर्गादासः ॥ 

साधकः,पं, (साध्यति निष्यादयति काथमिति। 
साध + रल् । ) साधनकत्ता । निष्पादकः 
तस्य लच्तणं यथा, 

“अतः परं प्रवत्तयामि साधकानान्तु लच्णम् । 
घ््मगोलास्तपोयुक्ताः सत्यवादिजितेन्दरियाः। 
माव्छर्ययेख परित्यक्ताः सव्वसस्वडतं रताः ॥ 
कमाभोलास्तथोत्साहा मर्तालोकेऽलुगुष्डकाः 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूलाः साधकस्य तु । 
ईटगैः साधनं कुर्ग्यात् सुसखायः सदेव तु ॥” 
इति देवौपुराणे नन्दोमादइालयसमाप्ताध्यायः॥ 
अपि च। 
“चतुधा साधको ज्ञयो खदुर्मध्याधिमावरकः । 
अधिमाब्रतमः खेष्ठो भवाग्ौ लङ्खनत्तमः ॥ 
मन्दोत्साहो ससंमूढो व्याधिखो गुणदूषकः । 
लोभौ पापमतिं व बहा वनिताः ॥ 
चपलः कातरो रोगौ पराधौनोऽतिनिष्ठ रः। 
मन्दाचारो भन्दवोर्य्ो ज्ञातव्यो ख्टुना नरः ॥ 
हादशाब्दे भवेत् सिदिरेतस्य यत्रतः परम् | 
मन््रयोगाधिकारो स न्नातव्यो गुरुषा घ्र वम्॥१ 
समबि: समायुक्तः पुश्य क्के प्रियं वदः । 
मध्यखः सव्वकार्येषु सामान्यः स्याव्र संशयः । 
एत्जज्ञात्वेव गुरूभिर्देयते युक्ितो लयः ॥२॥ 
खिरबदिलंये युक्तः स्वाघौोनो वोयवानपि। 
महाशयो दयायुक्तः चमावान् वौयवानपि ॥ 
शुरो लयद्च अदावान् गुरुपादालपूजकः । 
योगाभ्याखरतञ्च व ज्नातव्यश्चाधिमात्रकः॥ 
एतस्य सिदिः षड़ वर्ेभेवेदभ्यासयोगतः । 
एतस्म दौयते धोरे हेठयोगस्य ्षाधकः ॥२॥ 
महावोयःन्ितोव्छाहो मनोज्ञः भौयवानपि 
शास्तरज्नोऽभ्यासथोलयख निर्यमर्ं निराकुलः ॥ 
नवयौवनसम्यन्नो मिताद्ारौ जितेन्द्रियः 

प्रिथतम्रवस्तुप्रातिः ४ ब्रह्मसाक्तात्कारः ५। 

३७३ 

बलि; ८ जेमिनिः € युधिष्ठिरः १० । वसन्त- निर्भग्रशच शचिदंचो दाता सर्व्वजनाशखयः॥ 



स (धनं 

अ्रधिक्षारो सिरो धोमान् यथेच्छावखितः 
त्तमो । 

सुशोलो ध्ोचारो च गु्चेष्टः प्रियंवदः ॥ 
शास्र विश्वा ससम्पत्रो टेवतागुरुपूजकः। 
जनसङ्कविरक्तख्च महाव्याधि विवञज्नितः ॥ 
रणिमात्रतयोग्यश्च सन्वयोगस्य साधकः। 
विभिः संवत्सरे: सिदिरेतस्य स्याञ्न संशयः । 
सर्व्वयोगाधिक्ागो च नात्र कार्या विचा- 

रणा ॥”४॥ 

इति शिवसंहिता ॥ 
साधका, स्तो, दुगा । यथा, 

साधनात् सिदिरित्यक्ता साधका वाथ ईश्वरो 
सखवाभिताइःनसिदित्वात् सिडोश्वय्था प्रको 

्तिंता॥ 
इति देवोपुराणे ४५ देवो निरक्ताध्यायः ॥ 

साधनं, क्तौ, ( साध+ल्यट्।) करणकारक- 
विशेषः । तत्र ढतौया स्यात् । इति व्याकर 
रणम् ॥ साध्यते कम्य निष्याद्यतेऽनेनेति साध 
नम् । इति दुगादासः ॥ ( कारणम् । हेतुः । 
यथा, मनुः । ११।२३८। 
भ्रौषधान्यगदो विद्या दैवो च विविधा 

खिति; 
तपतेव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥”) 
मारणम् । ( यथा, किराते । १४। १७। 

“अथो शरस्तेन म दथैमुजक्तितः 
फलञ्च तस्य प्रतिकायसाधनम्। 
अवित्तते तद्र मयामसात् क्तः 
कतार्थता नन्वधिका चसूपते; ॥*) 

खतसंस्कारः । अग्निदानम् । गतिः । गमनम् । 
द्रव्यम् । धनम्। अर्थदापनम्। अर्थस्य धन- 
भूम्यादेहपनम्। निर्व्वत्त नम् । निष्यादनम् । , 
( वधा, रबुः। ४।१६) 
वाधिकं स्नहारेन्द्रः धनुजच रघुरद॑धौ । 

प्रजाधेसाघने तौ हि पर्ययायोद्यतकार्मकौ ॥*) 
उपकरणम् ।  सामग्रो । यथा जुद्धोपकरणं 
इहसू्यण्वादिः । ( यथा, ऋतुसंहार । ६ ।३४। 

“रः प्रदोषसमयः स्पुटचन्द्रभासः 
पस्कोकिलस्य विरतं पवनः सुगन्धिः । 
मत्तालियुधविरुतं निशि भौषुपानं 
सव्व डि साधनमिदं कुसुमायुधस्य ॥") 

अनुत्रज्या । अनुगमनम् । इत्यमरभरतौ । १। 
३।११८॥ सेन्यम्। सिददोषधिः। उपायः। 
इति मेदिनो ॥ यथा, 
“तपोभिः प्राप्यतेऽभोष्टं नासाध्यं हि तपस्यतः। 
दुर्भगत्वं धा लोको वहते सति साधने ॥» 
इति तिष्या दितक्छष्टतमदछ पुराणव चनम् ॥ 

भेदूः। इति च मेदिनो ॥ मेवम्। उधः। 
सदिः इति धरणिः ॥ कारकः । प्रमाणम् । 
इति हेमचन्द्रः} व्याप्यम् । यथा,-- 
“श्रनुम। लनुमनं स्यात् व्याप्यं लिङ्गञ्च 

साधनम्!” 
इति बिकार्डगेषः ॥ 

ररेट ,. 

साघार 

मोहनम् । जवः ) इत्यजयः ॥ सखाघना । साधा 

इति भाषा । यथा,.-- 
ब्रह्मोवाच) 

सर्वेषां साधनेनेव ्न्तुमरन्ति साधवः ॥” 
ति ब्रह्मवैवक्त' गणेशखण्डे । १२। ५१॥ 

मन्सिदिकरणम् । यथा,-- 
“मस्य मांसञ्च मद्यञ्च मुद्रा मेथनम्निव च । 
दिव्यानाद्धेव वराणां साधनं भवसाधेनम् ॥" 

इति मुखडमानातन्वम् ॥ 

ब्रह्मन्नानसाधनन्तु नित्वानित्यवस्तुविवेकेडा- 
मुबफलभोगविरागशमदमादिसम्पन्मृमुसुत्वम्। 
इति वेदान्तसारः ॥ 
घना, स्तनो, ( साध + णिच् + युच् + टाप् । ) 

। निष्पादना । इति साधधात्वधदश- 

नात् ॥ श्राराघना । अ्रन्तसाधधातोरनप्रत्यय 
निष्पन्ना ॥ 

भाधन्तः, ति, ( साध्यति भिच्वामिति । साध 
“तृभूवदहधिवसिभासिसाधोति।"” उशा ०२।१२८ 
इति च् । सच षित् ।) भिद्धकः । इत्युणादि 
कोषः ॥ 

साधयन्तो.स््ो, (साधयतोति । साध + णिच् + 
शद । डप् । ) उप्रासनाकर्तीं । यथाः 
“सखि मग्म।णनाधन्तु साधयन्तो निरन्तरम् । 
श्रतिखान्तासि सक्ञावश्रे हयोरियमौ चितो ॥ 

इति काव्यचन्द्रिका ॥ 
एधारशः,चि,(्राधारणं अविरेषेण काव्यौदि- 
भारधारण तेन खड वत्तं ते इति । ) समानः । 
सटशः ! इत्यमरः । २।१० 1 ३७॥ ( यथा, 

¦ कुमारे । १।४२। 
^कण्टस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य 
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
भअन्योन्धशोभाजननात् बभूव 
साधार५। भूषणभूष्यभावः ॥") 

सःमान्यम् । भअनकसम्बस्यं कवस्तु । 
चामरः 1 ३।१।८२॥ यथा, 
"साधारणं समाश्रित्य यक्कि्धिदाडनायुधम् । 
शौखादिनाप्रोति घनं अातरस्तच्र भागिनः ॥ 

इति दायभागः ॥ 
तदै दिकपर््यायः। खः १ प्रचि: २ नाकः 8 
गौः ४8 विष्टप् ५ नभः ६। -इति षट् साधा 
रणनामानि। इति बेदनिघणष्टौ । १।४॥*॥ 
प, न्धायमते इेत्वाभासविशेषः । यथा, 
अनेकान्तो विरुदखाप्यखिदः प्रतिपरच्ितः। 

कालात्ययापदिष्टख्च हेत्वाभासस्तु पञ्चधा ॥ 
श्राद्यः साधारणस्तु स्यात् स्यादसाधारणो- 

ऽपरः । 
तथेवानुपसंहारौ त्रिधाने कान्तिको भवेत् ॥ 
यः सपक्ते विपक्ते च सतु साधारणो मतः। 
यस्तभयस््ादयादत्तः स त्वसाधारणो मतः ॥ 
तथेवानुपसं हारो केवलान्वयिपच्चकः ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 

इति 

“शशाप पर्व्व॑तो रुष्टा स््नोखभावाच चापलात् 

साधितः 

। (देशविशेषः । क्तो, उदकविशेषञ्च। यथा,- 
"मिश्रविड्कन्तु यो देशः सहि साधारणः स्मृत 
तस्मिन् देशे यदुदकं तत्त् साधारणं सप,तम् ॥ 

“उभयगुशसमेतं नातिर्च्ं न च्िग्ध 
न च श्वरबडनञ्च खं इनं कण्टकाच्यम् । 
भवति च जलमल्पं नातिशौतं नचोष्ण , 
समप्रक्ततिसमेतं विदि साधारणच् ॥” 

इति हारौते प्रथमखाने चतुर्येऽध्याधै ॥ 
जाङ्गलं वातभूयिष्टमनपन्तु कफोखष णम् । 

साधारणं सममलं तिधा भृदेशमादिशेत् ॥ 
इति वाभटे सुवरसछाने प्रथमेऽध्याये ॥) 
= पुं, (साधारणो देशः|) जाङ्- 
लानपलक्षणखम्पन्रख्थानम् । तदहारिगुखः। 
बष्यत्वम् । दौ पनत्वम् । मधुरत्वम् । लघुत्वेच्च । 
इति राजवक्ञभः ॥ 

कर्तव्यकमीा । यथा, मानवे < भ्रध्याये। 
३ (4 

“प्रजनायं सिय: खटा: सन्तानार्थञ्च मानवाः 
तस्माव्छाधारणो ध्यः श्रुतौ पल्मया सहोदितः” 
अपिच 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिद्दरियसंयमः। 
< ततमाज्जवं दानं सव्वंषां धर्मसाधनम् ॥ 

इति गार्डं । ९६ ।३० ॥ 
ाधारणस्तौ, स्तरो, (साधारणा सामन्धा भ्रनेक 
सम्बन्धिनो सनो ।) वेश्या । इति हेमचन्द्रः ॥ ` 

साधारणो, स्त्र, (साधारणस्येयमिति । भ्रण ॥ 

| । इति हेमचन्द्रः ॥ साधारणस्य 

कोटानुविदरन्नादिसाधारख्येन काव्यता) 

साधिका, खो, (साधयतोति । साध + शिच् + 
रल् । टापि अरत इत्वम् । ) सुषुसिः। इति 
डमचन्द्रः॥ साधनकर्छी । भ्रधिकेन सह वत्तं 
माने, वि ॥ (यथा, भागवते । ३। ११।२४। ` 
खं खं कामं मन॒भुङ्क्ते साधिकां द्येकसषतिम्॥” । 
यथा च तच्रव। ५।२१।१०) 

सादाद शलक्ताणि साधिकानि चोपयाति"). 
;, जि, ( साध + णिच् + कः ।) दाप्ितिः। ` 

इत्यमरः । २।१।४०॥ हे धनादिकं दापित (9 ४ 

धतो डति ख्यातं यस्ते दत्तं तत्रेति रमानाथः। ` 

दण्डित इति विद्याविनोदः। शोधितद्रव्ये इति 
नयनानन्दः । ददातेअगन्तात् कः को वो रोति 

ग्रे गतौ व दाने इत्यस्मात् अन्तात् क्ञः। 
साधेञ न्तात् क्ते साधितः, इति भरतः॥ 
“दयितो दापितोऽपि स्यात् साधितः भोधि 

इति भावप्रकाशस्य पूव्वख षड हितौये भागे ॥ 

साधारणधरमः, पु, (साधारणो ध्यः ।) चतुर्वशै- । 

स्तयां ङोष् । कुचिका । इति हेमचन्द्रः ॥ ` 
साधारण्यं, क्रो, (साधारस्येदमिति। ब्यञ्।) 

भावश्च ॥ (यथा, सादित्यदपणे १ परिच्छदे 

दुष्ट ष्वपि मता यत्र रषाद्यतुगमः स्फुटः ॥”) 

पन् दैपो रूपमिति नयनानन्दः । दायित इति 

प्ड इति कलिङ्गपुरुषोत्तमौ । तत्र जि दय ङ ¦ 



साधुः 

साधिष्ठ ,वि,(्रयमेषामतिशयेन वादु; । वाद् | 
भ अ्तिश्चायने तमविष्ठनौ ।* ५।३।५५। 
शति इन्! “अन्तिकवाद्योर्नेदसाधौ ।* 
५।१।६२)। इति साधादेशः।) भ्रतिशय- 
वादः । इृदृतमः । इत्यमरः । ३। १।११२ ॥ 
न्धाग्यः। इति हेमचन्द्रः ॥ अत्यायः। इति 
मेदिनौ ॥ (यथा, कान्योग्धं । ४ । ९ । ३ । 
श्चुतं श्व मे भगवहशेभ्य भ्राचायादेव 
विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापतोति ॥*) 

साधोयान् [स्] वि, (अयमनयोरतिशयेन वाद्: । 
इति । वाद़ + “दिवचनविभण्योपपदे तरबो 
यसुनौ ।” ५।३।५७ । इति ईयसुन् । “अन्ति 
कवादृयोरिति।* ५।२३।६० । इति साधा- 
देथः 1) अतिशयवादृः । अतिशयसाधुः । इत्य- 
मरः । ३।३।२२३४ ॥ (यथा, सादहित्यदपणे १ 
परिच्छेदे । 
“कट् कौषधोपशमनौयस्य रोगस्य धित श करोः 
पशमनौयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशकंरा- 
प्रहत्तिः साधोयसौ न स्यादिति ॥*) 

साधः, पु, (साध्यति निष्यादयति । 
भिति। साध + “कवापाजौति ।” उशा० १ 
१। इति उण् ।) उत्तमकुलोड्वः । तत्पथायः।। 
महाकुलः २ कुलोनः ३ "भः ४ सभ्यः ५ 
सज्जनः ६ । इत्यमरः । २। 9 । ३ ॥ कुलजः७ 
साधुजः ८ कुलकः कुलिकः१० ! इति शब्द 
श्त्रावलो॥ कुल्यः १९ कौलेयकः १२ इति 
भरतः ॥ जिनः । सुनिः। इति हेमचन्द्रः ॥५॥ 
साधुलक्तणं यथा,- 
“यथालब्धोऽरिसन्तुष्टः सम चित्तो जितैन्दरियः। 
इरिपादाशखयो लोके विप्रः साध्रनिन्दकः ॥१॥ 
निर्विरः सदयः शान्तो दश्भाडङ्ारवज्नितः। 
निरपेच्चो मुनिर्व्यीतरागः साधुरिडोच्यते ॥२॥ 
लोभमोहमदक्रोधकामादिरडितः सुखो । 
छष्णाद्धिशरणः साधुः सहिष्णुः समदशनः ॥२॥ 
समचित्तो मुनिः पूतो गोविन्दचरणाश्रयः। 
सव्वभूतदयः कर्ष्णो विवैकौ षाधरत्तमः॥४॥ 

कष्णारपिितप्राणशरौरवहि 
शान्तेन्दरियस््नो सुतसम्यदादिः । 
असक्तचित्तः खवशादिभक्ति 

, यंख्येह साधः सततं इर्यः ॥ ५॥ 
छष्णाखयः कष्णकथानुरक्तः 
छष्णं टमन्तस्म् तिपूजनोयः। 
छष्णानिशं घ्यानमनास्त्वनन्यो 
यो वे स साधुन्भंनिवय कार्णं : ॥*६॥ 

पाञ्नोत्तरखर्ड ८८ अध्यायः ॥ * ॥ 
अन्यच्च । 
न प्रद्ष्यति सम््राने नावमानेन कुष्यति। 

नक्र दः परणं ब्रूयादेतत् साधोस्तु लचणम् ॥” 
इति गारुड । १११ ।४२॥५॥ 

तस्य खभावो यथा, + 
त्यक्तातमसुख भोगी च्छछाः सर्व्व सच्चसुखैषिणः । 

भवन्ति परदुःखेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ 
र 83 

३२८ 

माः 

परद्ःखातुरा नित्यं खसुखानि मह न्यपि । 
नपिक्चन्ते महातमानः सव्वेभूतदिते रताः ॥ 
पराधैमुदयताः सन्तः सन्तः किं किं न कुर्व्वे । 
तादटगप्यम्बधैर्व्वारि जलदे स्तत् प्रपौयते ॥ 
एक एव सतां मार्गो यदङ्गोक्ञतपालनम् । 
दहन्तमकरोत् क्रोड पावकं यदपां पतिः ॥ 
भात्ानं पोडयित्वापि साधुः सुखयते परम् । 
दादयन्राञ्ितान् क्तो दुः खश्च सहते खयम्॥ 
शति वद्किपुराे दानावस्थानिणंयनामाध्यायः॥ 
(तथा, मडानिर्व्वाणलतन्त्रे। १।२२। 
^देवायतनगा मर्त्या देवकल्पा दृदत्रताः । 
सत्यधन्परपराः सर्ववे साधवः सत्यवादिनः ॥*) 
तस्य प्रशंसा यथा, 
यत्पूजायां भवेत् पूज्यो दृष्टया न यमदर्थेनम्। 
पाप्रसंचः खशनाच किमहो साधसङ्मः ॥ 
साधनां इदयं धर्म्मो वाचो वो नः सनातनाः 
कमीचचयाणि क्याशियतः साधुडरिः खयम्॥ 

इति कर्किपुराणे २० अध्यायः ॥*॥ 
(एतदाचारस्तु व ॥ 
यथा, मनुः । २।६। 
“वेदोऽखिलो धमममूलं स तिभौले च + ~ 
भ्राचार्च व साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥*) 
कलिश् द्रस््ौणां सा धत्वं तत्कारणश्च यथ । 
“कालिः साध्विति यत् प्रोक्तं शद्रः साध्विति 

. योषितः। 
यच्चाइ भगवान् खाधुर्धन्याखे ति पुनः पुनः ॥ 
तत् सव्व ओोतुमिच्छामो न चेत् गुद महासुने 
इत्यक्ञो सुनिभिर्व्यासः प्रहस्येदमथात्रवोत् ॥ 
ूयतां भो सुनिगखा यदुक्त साघु साध्विति। 
यत् छते दथभिव्वर्वखेतायां हायनेन तत् ॥ 
इापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण तत् कलौ । 
तपरो ब्रह्मचयस्य जपादेख फलं दिजाः ॥ 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम् 
ध्यायन् क्ते यजन् यन्त स्ेतायां दा परेऽश्च यन्॥ 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सं कौं केशवम् । 
धर्मोत्कर्ष मतोवाव्र प्राप्रोति पुरुषः कलौ ॥ 
खल्पायासेन धर्चीन्नास्ते न तुष्टोऽम्मयडं कलेः॥+ 
ब्रतचर्यापरै््राद्या वेदाः पूवव दिजातिभिः। 
ततस्तु धममीसं प्रा यंष्टव्य' विधिवद्नेः॥ 
ठउथाकथा हथाभोज्यं ठथेज्या च हिजग्मनाम्। 
पतनाय तथा भाव्य तैस्तु संयनिभिः ख्दा॥ 
असम्यक्करणे दोषास्तषां सर्व्वेषु वस्तुषु । 
भच्चापैयादिकं चेषां नेच्छाप्रापिकरं दिजाः 
पारतन््र' समस्त घु तेषां काय्येषु व यतः। 
जयन्ति ते निजान् लोकान् क्तेशेन महता 

दिजाः ॥ 
दिजश्श्रषयेवेष पाकयन्नाधिकारवान् । 
निजं जयति वे लोकं शदो धन्यतरस्ततः ॥ 
भक्लयाभक्तेयषु नास्यास्ति पेय।पेधेषु वा-यतः। 
नियमो मुनिशादलास्ते नासौ साध्वितोरितम्॥ 
खधम्स्य विरोधेन नरेलब्ध धनं सदा । 
प्रतिपाद्यञ्च पात्र षु यष्टव्यश्च यथाविधि 

साध्यः 

मान् क्ण: पालने च दिजोत्तमाः। 
तथा सदहिनियोगाय विन्न थं गहनं टृणाम् ॥ 
एभिरन्य स्तथा कशेः पुरुषा दिजसत्तमाः। 
निजान् जयन्ति वं लोकान् प्राजापत्यादिकान् 

क्रमात् ॥ . 
योषित्शखषणं भन्तः कर्णा मनसा गिरा । 
व्यती समवाप्नोति तत्सालोक्य' ततो दिजाः॥ 
नातिक्गं शेन महता तानेव पुरुषो यथा। 
ढतोयं व्याहृतं तेन मया स (ष्विति योषिताम्॥* 

इति विष्छुपुराणे । ६ ।२।१२-२९॥ 
:+वरि,(साध्यति कामिति । साध +डण।) 

वादुषिकः । चारः! (यधा, सहभारते । १। 
१०७ ८। 

५न किञ्धिद चनं राजब्रव्रवोत् साध्वसाधु वा॥") 
सव्ननः । इति मेदिनो ॥ 

साधुजः, त्रि, ( साधौ सत्कुले जायते इति । 
जन + डः । ) उत्तमकुलोद्धवः । इति शब्द्- 
रनत्रावलो 

साधुधोः, सनौ, (साधुर्धीरयस्याः ।) श्व : । इति 
इारावनो ।२०१॥ (साधुधी; ।) सुन्दरबु्िः । 
तद्थुक्ते, वि॥ 
पधुपुष्य, क्तौ, (सा चार पुष्यः यस्य ।)सखल- 
पञ्चम् । इति शब्दमाला ॥ उत्तमङुसुमच्च ॥ 

साधवाहः,प,(साधुरुत्तमो वाहः ।)विनौताण्वः। 
इति डेमचन्द्रः ॥ सुन्दरवाइनय ॥ 
सावा, [न् ] ए, ( साधु उत्तमं वहतीति । 
वड + णिनिः । ) शोभनवडइनगोलघोटकः । 
शुशिचिताश्वः। तत्पय्धायः। विनतः २। 
इत्यमरः । २।८।४४ ॥ शष्ट वाहनभोलकः ३ । 
इति शब्दरन्नावलौ॥ सुन्दरघीटकविशिष्टे 
चि॥ ( साधुवहनशोले, चि। यथा, महा- 
भारते। &। ४६। २६ । 
“तस्य क्र इः स नागीन्द्रो वहतः साधुवादिनः। 
पदा युगमधिष्ठाय नघान चतुरौ इयान् ॥*) 

पुं, (साधवेक्तः ।) कदम्बतङः । इति 
शब्ट्चन्द्का ॥ ̀  वरुणहक्तः। इति राज- 
निधंण्टः ॥ शोभनतर्थ ॥ 

साधुहत्तिः, सौ, उत्तमजोविका । सदिवरणम्। 
सुन्दरवत्तनम्। साध्यौ चासौ हत्त ति कम 
धारयसमासनिष्यत्रा । साधोवेत्तिरिति षष्टौ- 
तदुपुरुषसमाखनिष्यन्ना वा ॥ 
तं, ज्ञौ, मयुरसम्रहः ¦ पस्यवौयो । भ्रात- 
प्रम् । इत्यजयपालः ॥ 

साध्यः, पं,(साध्यमस्त्यस्येति । भशश्रादित्वादच्) 
गणशदेवताविश्ेषः । इत्यमरः । १।१।१० ५ 
सतु इादशसंख्यकः। यथा, भरतः। 
“साध्या इादशविष्याता श्द्राश्चकादथ स्मताः॥ 
तेषां नामानि यथा, 
मनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानच वौग्धवान्। 

विनिर्भयो नयखंव दसो नारायणो ठः । 
प्रसुखेति समाख्याताः साध्या इदग्र पौव्विकाः॥” 

इति वङ्किपुराखे गणमेदनामाध्यायः ॥५॥ 



साध्यसि 

देवः। 
योगः। इति मेदिनो ॥ तत्र॒ जातफलम् । 

“भसाध्यसाध्यः किल साध्यजातः 

शूरोऽतिधौरो विजितारिपच्चः। 
बुद्धा द्यपायैः परिसाधिताधैः 
परं क्तार्थ: सुतरां विनोतः ॥ 

इति कोटोप्रदौपः॥ 
साध्यः, वि, (साध + शत् ।) साधनोयः। इति 
मेदिनी ॥ यथा. 
“ऋणादिषु विवादेषु खथिरप्रायेषु नि्ितम्। 
ऊमे वाप्यभिके चार्थे प्रोक्ते साध्य न सिष्यति॥* 

इति निताक्राश्टतकात्यायनवचनम् ॥ 
साधनार्हाभिमतः। स तु पत्तः । यथा, 
प्रतिन्नाटोषनिम्प्रक्ष साध्य सत्कारणान्वितम्। 

निशितं लोकसिदञ्च पत्तं पक्चविदो विदुः ॥ 
साध्य खाधनाहाभिमतं पत्तं विदुः । यद्यप्यब्रव 
साध्य ज्ञाप्यः तदिशिष्टधर््मी पच्च इति भेद- 
स्तथाप्यव्र वाकप्रत्याव्य्णीदिधर्मी विशेषविशि 
टस्य पच्चतया धश्चिखोऽधमेपदेरेव साध्यत्व 
साध्यपक्तयोरमेदाभिधानम् । इति व्यवडार- 
तत्वम् ॥५॥ अतुमितिविधेयः। यथा । साध्वता- 
वच्छेद् कमिति अनुमितिविधैयतावच्छैदक- 
भित्वयैः। इति सिदान्तलचणजागदोशोटोका॥ 
मन्तविशेषः । यथा,- 
“नामाद्यक्लरमारभ्य यावन्मन््रादिमाच्रम्। 
चतुर्भिः कोष्ठ रेकंकमिति कोष्ठचतुषटयम् ॥ 
पुनः कोष्ठगकोष्ठ षु सव्यतो नान्न ्रादितः। 
खिद साध्यः सुसिददोऽरिः क्रमाजन्नेया मनो 

षिभिः 
सिः सिध्वति कालेन साध्यस्तु जपडहोमतः। 
सुखिद्ो ग्रइणमात्रेण अरिमलं निङ्नन्तति ॥ 

इति तन््सारः ॥ 
स(ध्यतावच्छेदकं, क्तौ, (साध्यतामवच्छिनततोति। 
श्रव + छिद + खल् । ) अनुमितिविधेयांओे 
भासमानो धन्यः। यथा साध्य तावच्छेदकमिति 
अनुमितिविधेयतावच्छटेदकमित्यथः। तथा 

चोक्त ् यापिन्नानाइण्डंए9े दष्डत्वप्रकारिकाद ण्ड- 
त्ववच्च(नित्येकानुमितिने तु दण्डिमान् इत्या- 
कारा दण्डप्रकारिकापितस्य व्यापकतावच्छ 
दकत्वेनाग्रहात् कारणव घेन तद सम्भवादिति 
भावः इति। सिदहान्तलच्चणस्य जागदौभो 
रोका 

साष्यसिदिपादः'पं,(साध्यस्य सिदियव्र । ताद्य 
पादः) व्यवहारस्य चतुधपादः) स च निणय- 
पादः। यथा। प्रत्यधिनोऽग्रतो लेख्यमिति 
भाषापादः प्रथमः अुता्स्योत्तरं लेख्यमित्यु- 
्तरपादो हितौयः। ततोऽर्थो लेखयेत् सद्य इति 
क्रियापादस्ततौयः। तस्सि्ौ सिदिमाश्नोति 
ति साध्यसिदिपादश्चतुधः। यथा, 
भाषोत्तरक्रियासा्यसिदिभिः क्रमठत्तिभिः। 

अादिप्चतुरं स्तु चतुष्यादभिधोयते ॥* 
इति मिताक्षरा ॥ 

२२० 

साध्वी 
साध्वसं, ज्ञो, (साधूनस्यतोति । साधु +भ | 
अक् । ) भयम्। इत्यमरः) १।७।२१॥ 
(यथा, भागवके। २।१।१५। 
“अन्तकालेऽपि पुरुष भागते गतसाष्वसः। 

हिन्दयादसङ्गशस्त्रे ण खड देहेऽनु धै च तम्॥ 
स्यति नाशयतौति। सो + “स्यतैधेक्। 
असच् क् च । प्रतिभा । इत्युशादिटौकायां 

। १। ११० ॥ भा रिकाङ्कविशेषः। 
इति साहित्यदपंणम् । ६ । ५५६ ॥) 

निर्घण्टः ॥ पतिव्रता । इत्यमरः; । २) ६।६॥ 
तज्नच्ष्माइ इारौतः। 

“खा स्रो श्रेया पतिव्रता ।” इत्यपि कचित् 

साध्वौ, स्त्ो,(साधु + ङेष् ।) मेदा । इति राज- 

“शरार्ता सुदिता दृष्टे प्रोषिता मलिना छशा 
सते ज्ियेत या पत्यौ सध्वोन्नया पतित्रता॥" 

सानन्द्र 

यथा जारे पुंखलोनां सार्ष्वीनान्तु तथा प्रिये ॥ 
शोकं निमम्नमन्य षां कालेन पानभोजनात् | 
विपरौतं कान्तशोको वदते भक्तणादद्ो ॥* 

इति ब्रह्मवेवत्तं योछष्णजन्धरखर्ड । १९ 
८७,९०,९.७ ॥#॥ किश्च । 
“श्राकाशोऽसौ दिशः सव्व यदिनण्यन्ति वायवः 
तथापि साष्वोशापस्तु न नश्यति कदाचन् ॥” 

इति तव्रं व । ४२।३४॥ 
सानन्दः, पु, ( भ्रानन्दन सह वर्तते इति) 
घोडशघ्र वकान्तगतघ्र वकभेदः । यथा, 
“अ्र्टाद यशोहषंप्रदो श्रवः। 
कहस्कसंन्नके ताले सानन्दो वौरके रसे ॥ 

इति सङ्गोतदामोदरः ॥ 
गच्छकरच्छः। इति राजनिघंण्टः ॥ भाद्धाद- 
युक्ते, वि । यथा,- 

पाठः ॥५॥) तदग यथा । अङ्गिराः । “रामं नमयति सानन्द धर््मानभिनिविश्य सन्॥* 
“साध्वौनामेव नारोशामग्निप्रपतनाहते । इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 
नान्यो धर्मो हि विन्नयो खते भत्तरि कर्हि (खानन्दूरः, घु, तौयविशेषः । यथा, 

चित् ॥ धरस् वाच। 
इति शहितत्वम् ॥ | “दारकातः परं श्रेष्ठ अस्ति गद्य परं कचित् 

तब्मश्सा यथा. ततो महोवचः खुत्वा विष्णुः कमललोचनः \ 
“साध्यो खनो माठतुख्षा च सव्वधा हित- | वाराहरूपौ भगवान् प्रत्युवाच वदन्धराम् ॥ 

कारिकौ। वराइ उवाच । 
भरसाध्वौ वेरतस्या च शण्वत् सन्तापदएयिका॥"| सानन्टूरेति विख्यातं भूमे ! गद्यं परं मम । 
इति ब्रह्मवैवत्तं गणपति खण्डं । २ । २५ ॥१॥ | उत्तरे तु समुद्रस्य मलयस्य च दिशे । 
साध्वोस््रोणां पतिः प्र मृणा शतपुच्चाधिकः। | तवर तिष्ठामि वसुधे उदोचौ दिणमाितः ५ 
यथा, प्रतिमा वै मदोयास्ति नात्यच्चा नातिनोचका। 
“शतपुत्राधिकः प्र मृणा सतोनाञ्च पतिक प॥ सों तां वदन्त्येके अन्ये तास्बसयीं तथा 
निरूपितो भगवता वेदेषु हरिणा खयम् ॥* | कास्यीं रौतिमयोमन्यं केचित् सोसकनिभमिंताम् 

इति तब्रो व । ३४ । ६२ ॥*॥ | शिलामयौभित्यपरे महदाश्चयधरूपिणोम् । 
“कामिनीं कुजा ताञ्च रहस्यं कामिनीं तवर ख्यानानि मे भूमे कथ्यमानं मयाख्णु\ 

सतोम् । | मनुजा ग्र मुखन्ते मता: संसारसागरम् 
न एृच्छति कुले जात एवमेव श्रुतौ चतम् ॥ | तत्राय प्रवक्षामि सानन्दूरे यशखिनि ! ॥ 
खुतौ पुराणे यासाच्च चरिव्रमनिरूपितम्। 
ताञ्च को विश्वसेत् प्राञ्चो भप्रन्नाञ्च दुराशयाम् 

सौवण दृश्यते पद्मं मध्याह्न तु दिवाकरे, 
यत्र रामग्डहं माम मम गद्यं य्लख्िनि॥ 

तासांकोवा रिपुरिव प्रार्थयन्तौ नवं नवम् | तत्रापि खु चाख्यं यच्वापि परिवत्तते। ` 
दृष्टा सुवेशं पुरुषमिच्छन्तिदृदये षदा ॥ एवं तव्र लता हचसुचस्थलमहादरुमम् ।, 
वाद्यं खात्सतोत्वच्च प्रापयन्तौ प्रयन्रतः। | समुद्रमध्यं तिष्ठन्त सोऽपि तत्र न पश्यति ॥*) 
सत््प्रधानं यद्ुपं तत् शद सभावतः । अन्यच्च ते प्रवच्यामि महाख्य्यं ` णुष्व मे । 
तदुत्तमच्च विण्वेषु साष्वोरूपं प्रशंसितम् ॥ मम भक्षांख पश्यन्ति तिष्ठन्तो हि सख्रकग्यणा॥ 
स्थानाभावावात् च्षणभावात् मध्यहत्तेरभ।वतः | वहमद्छ सस्रा कोय्यो छन्वुदमेव च। 
देदक्तओेन रोगेण सत्संसर्गेण सुन्दरि ! ॥ 
बडहुगोष्टोहतेनेव रिपुराजभयेन च । 
रजोरूपस्य साष्वोत्वेतेनैव प्रजायते ॥' 
इति ब्रह्मवेवत्तं प्रकतिखण्डे १४ अध्यायः ॥*॥ 
अन्यच्च । 
“सुते स्तनान्धं यः खं हो याकाङ्गान्वेतिच्लोभिते 
पतिन हस्य साध्वोनां कलां नादन्ति षो 
स्तनान्धं स्तनद।नान्तं सिष्धान्ने भोजनावधि । 
कान्ते चित्तं सतोनाञ्च सप्र ज्ञाने च सन्ततम्॥ 
नान्नं ठष्णा जले ठष्णा साष्वोनां खामिना 

विना 

लिप्तः पिश त्म्यं येन केन विकम्पिणा॥ 
एकस्तत्र स्थलम् व्यो भ्रूमिचक्र ण चाङ्कितः 
तावत् कश्चिन्न श्ह्वाति यावत्तन न भक्धितः॥ 
तत्र दामसरं नाम तस्मिन् चेतरे परं मम । 
भगाघच्चाप्यपारद्च रक्तपद्म विभूषितम् ॥ 
तत्र खानन्तु कुर्व्वीद एकरात्रोषितो नरः 
बधस्य भवनं गत्वा मोदते नात्र संशयः ॥ 
अथ प्राणान् प्रमुच्यत रम्ये रामसरे तथा। 
बुधस्य भवन त्यक्ता मस लोकच्च गच्छति ॥ 
तवर रामसरे भूमे महाखय्ध शृणुष्व मे! 
मनुजास्तव्र पश्यन्ति मस कमौपरायसणः ॥ 



सानुमा 
सत्र: क्रोशविस्तारं बडगु स्मरुताङुलम् । 
मनोन्न रमणोयञ्च जलजेखापि संहतम् ॥ 
लवर सूद़ालिपद्मानि द्योतयन्ति दिशो दश। 
एकन्तु दश्यते श्वेतमेकं रुकमयं तथा ॥ 
तवर ब्रह्मसरं नाम गुह्यः चेतरे परं मम। 
उत्तरेण तु पार््वेन मम चेव्रष्य सुन्दरि ॥ 
तच्र कुण्डं महाभागी पर्व्वते च समाशतम् । 
धारा यत्र पतेचैव स्थला सुषलसत्रिभा 
तत्र ज्ञानञ्च कुर्व्वीत षष्टकालोषितो नरः । 
ब्रह्मलोकं समासाद्य मोदते नात्र संशयः ॥ 
अथ प्राणान् -पमुच्येत त्र ब्रह्मसरे मम । 
बह्मा समनुज्ञातो मम लोकञ्च गच्छति ॥ 
तव्राखय्ये महाभाग रम्ये ब्रह्मसरे खण । 
मद्क्ता यानि पश्यन्ति घोरं संस।रमोक्षणम् ॥ 
चतुव्विशतिदादश्यां सा धारा एथले्षणे । 
मध्य पतते भ्रमे यावत् सगय; स तिष्ठति ॥ 
पराहत्ते तु मध्वा साधारा न परडुवि। 
एव तत्र महाखय्य पुण्य ब्रह्मसरे मम ॥ 
इति वाराहे सानन्टूरमाहात्ानामाध्यायः ॥ 

सानसिः पु, (सन्यते दौयते दक्तिणाद्यधेमिति। 
षणु दाने + “सानसिवणंसोति ।* उणशा० ४। 
१०७। इति असिप्रत्ययेन साधुः । ) सुवं: । 
इत्युशादिकोषः ॥ ( संभजनोये, वि । यथा, 
ऋम्ब दे । १० । १४० । ४। 

^एशत्ति सानसिं क्रतुम् ॥* 
“सानसिं संभजनोयं क्रतुः कर्मी एशि 
अस्माभिः संपचयसि फलेन वा संयोजयसि ॥ 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

सानिका, स्तो,(सखनति सस्लरमिति । षणुदाने + 
खुल् । टापि श्रत इत्वम्।) वंशो । इति शब्द्- 
रन्नावलो ॥ 

सानुः,पु,क्तौ,(खन्धते व्यते सुनिप्रतिभिरिति 
सन सेवायाम् + “टृखनिजनोति 1“ उण्ा० १। 
३। इति अण् ।)पव्वे तसमभूभागः । तत्वर्प्यायः। 
चन्: २ प्रस्धः२। इत्यमरः । २।३।५॥ (यथा, 
राम्रायणे। २।२६।२७। 
भवस्तु सह वेदेद्या गिरिसानुषु रस्यते । 

अहं सव्व करिष्यामि जाग्रतः खपतख ते ॥”) 
वनम् । वात्या । मागः। श्रभ्रम्। कोविदः। 
इति मेदिनो ॥ भकः। पल्लवः! इति जटाधरः ॥ 

सानुज, क्तौ, (सानौ जायते इति । जन् + डः।) 
प्रपौण्डरोकम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सानुजः, पुं, ( सानौ पव्वेतप्रखं जायते इति । 
जन + डः ।) तुम्ब रुढक्तः । इति राजनि्घर्टः ॥ 
अनुजेन सह वत्तमाने सानुजाते च तरि ॥ 

सानुमान्, [त्] पु, (सानुविद्यतेऽस्येति । सानु + 
मतुप् । ) पव्वतः। इत्र हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 
रघुः। ८।९०। 

न पृथग्जनवच्छचो वशं 
वथिनासुत्तम ! गन्तुमदसि । 
दुमसानुमतां किमन्तरं 

२३१ 
सान्तः 

¦ दश्यते । यथा, रामायणे । २। 
४८।१०। 
भ्रापगाञ्च मडानपाः सानुमन्तसख् पव्वताः ॥*) 

सानेयिका, सन्नो, (सानेयौ + खाये कन् ।)वंभौ । 
इति शब्द्रन्नावलो 

सानेयो, सनो, वंशो । इति शब्दरब्नावलो ॥ 
सान्तपनं, ्तो,(सन्तपतोति। सम् + तप +ख्यः। 
ततः खाये अश् ।) व्रतविशेषः। इत्यमरः ।२। 
७ । ५२ ॥ यथा, 
“गोमूत्रं गोमयं चोरं दधि सर्पिः कुशोदकम्॥ 
एकरात्रोपवासख छच्छर' सान्तपनं स्पतम् ॥ 

इति मानवे ११ अध्यायः ॥ 
गोमू वमिति। गोमूवादि एकौक्लत्य एकस्मित्र 
इनि भक्षयेत् नान्यत् किञ्चिदद्यात् ्रपरादने 
चोपवासः। इत्येतत् सान्तपनं कच्छ स्मृतम् । 
यदा तु गोमूवादिषर् प्रत्येकं षड़दिनानुयप 
भुज्यते सप्तमे दिने चोपवासः तदा मडासान्त 
पनं भवति । तथा च यान्नवख्कयः। 
“कुशोदकञ्च गोक्लोरं दधि मूत्रं शञ्जद् टतम् 
जग्ध परेऽ प्रपवसेत् कच्छ सान्तपनञ्चरन्॥ 
एक् घान्तपनद्रव्यः षड़डःसं) पवासिकः। 
सषाहेन तु छच्छोऽयं महासान्तपनं स्मृतम् ॥ 

इति कुल्ञ कभटः ॥ 
गारुड १६०५ भ्रध्याधेऽप्ये वम् ॥ ( षन्तापके, 
चि ॥ यथा, म्बे दे । ७ । ५९. । < । 
“सान्तपना इद् इविमर्तस्तच्जजुष्टन ॥ 
खान्तपनाः शब्रुखां संतापका इ मरुतः ॥ 

इति तद्भाष्ये सायण; ॥ सन्तपनस्य सूवस्येद- 
भिति। अण । सूखसम्बन्धिनि च वि । यथा, 
वाजसनेयसंडितायाम् । १७। ८५। 
“खता प्रघासौ च खान्तपनय ग्टहमेधौ चा” 
सन्तपनः सब्धस्तत्सम्बन्धो सान्तपनः ।' इति 
तद्धाष्वम् ॥ ) 
न्तरं, व्रि, विरलम् । इति जटाधरः ॥ (यथा, 

छडत्संडितायाम् । २२। ३। 
“यदि ताः स्युरेकरूपाः 
शभास्ततः सान्तरास्तु न शिवाय ॥*) 

श्रन्तरेख सदह वर्तंमानच्च ॥ (सावकाशम् । 
यथा, महौभारते। ७ । ११।१८। 

जिद्यमभिप्रायं ज्ञात्वा द्रोणोऽय तक््व- 
वित्। 

तं वरं सान्तरं तस्मे ददौ संचिन्त्य बहिमान्॥*) 
सान्त,क सामयोगी । इति कविकल्यदुमः॥(चुरा० 
पर०-सक०-सेट् । ) क, सान््रयति शोतात्त 
दयालुः। इति दुर्गादासः ॥ 

सान्त, त् क खान्त्ने। इति कविकल्पदुमः ॥ 
(श्रदन्तचर। °-पर°-सक०-सेट । ) दन्त्यादि- 
स्तमध्यः वकारोपधः । छान्त्रनं प्रियकरणम् । 
सान्त्रयति घान्त्वापयनि । इति दुर्गादासः ॥ 

सान्तं, क्तौ, (सान्त सान्त्वने + घञ. ।) भत्यथं- 
मधुरम् । तत्तु कर्ष मनःप्रोतिजनकं वाक्यम् । 
( यथा, महाभारते । ५।१४०।२॥ ` यदि वायौ दितयेऽपि ते चलाः ॥” 

सान्दौप 
“कानि सान्त।नि गोविन्दः सूतपु प्रयुक्त 

वान् ॥* ) 

साम। तञ्च प्रियवादायप्रदानसम्बन्धादिभि 
क्रोघोपशमनम्। इत्यमरभरतौ ॥ (यथा, 
माघे । २।५७४। 
“चतुर्थोपायसाध्यं तु रिपौ सान्डमपक्रिया । 
सं यमामज्वरं प्राज्न: कोऽ्सा परिषिद्धति॥* 
दा्चिष्यम् । इति मेदिनो ॥ 

स।न्नं, लौ, (सान् + च्वट. ।) सामोपायः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ प्रियकरणम् । इति साग्ब- 
धातुटौकायां दुगौदाखः ॥ ( यथा, महाभा- 
रते।२।३८।६। 
“नास्ते देयो छ्नुनयो नायमङति सान्त नम् । 
लोकठदतमे क्ष्यं योऽहेनां नाभिमन्यते ॥) 

सान्ना,स्नो,क्तो,सान्तर + युच् । टाप्। कौप 
ख्यट. । ) सान््नम् । प्रणयः । यथा । “प्रणयः 
सान्तनानना।” इति जटाधरः ॥ 

शान्त्ववादः, ति, ( सान्स्य सामस्य वादः 
कथनम् । ) सान््नावाक्वम् । इति केचित् ॥ 

सान्दोपनिः,पं,(सन्दोपनस्यापत्यमिति । सन्दोः 
पन +इञ ।) सुनिविशेषः । यथा, ब मव॑वत्तं 

ओखोक्ष्यजन्मखरडे । << । २० । 
“विश्वामिवः सतानन्दो जाजलिस्तेतिलिस्तथा 
सान्दोपनिख ब्रह्मां यो योगिनां ज्ञानिनां गुर्ः” 
्पिच। 
“विदिताखिलविन्नानौ तत््वन्नानमयावपि । 
शिष्याचाखैक्रमं वौरौ ख्यातयन्तौ यदूत्तमौ ॥ 
ततः सान्दौपनिं काश्यसवन्तिपुरवासिनम् । 
भस्त्राथे जग्मतुर्वीरौ बलदेवज्ञनाइ नौ ॥” 
काश्य काश्यां जातम् 
“तस्य गिष्यत्वमभ्यं त्व गुरुठत्तिपरौ हि तौ । 
दभैयाश्चक्रतुर््वीरिावाचारम खिले जने ॥ 
खरइस्य धनुर्वेदं ससग्रहमधोयताम् । 
भहोराव्रं चतुःषष्टाा तद्, तमभूदिज ॥ 
सान्दोपनिरसंभाव्यं तयोः कम्यातिमानुषम् । 
विचिन्त्य तौ तदा मेने प्रासतौ चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
अद्ग्राममयेषच्च प्रोक्तमात्रमवाप्य तौ। 
छचतुत्निं यतां या तै दातव्या गुरुदचिणा ॥ 
सोऽप्बतोन्द्ियिमालोकय तयोः क्य महामतिः 
अयाचत खतं पुच्च प्रभाते लवण! णवे ॥ 

अतोद्द्रियं अन्यत्राट्टपूव्वम् । 
“"ङोतास््नौ ततस्तौ तु सापरा्ो महोदधि 
उवाच न मया पुचो छतः सान्दोपनेरिति॥ 
देत्यः पञ्चजनो नाम शङ्करूपः स बालकम् । 
जग्राह सोऽस्ति सलिले ममेवारिनिखदन ॥ 
इतयुकञऽन्तजं लूं गत्वा इत्वा पञ्चजनञ्च तम् । 
छष्णो जग्राइ तस्याख्िप्रभवं शङ्मुत्तमम् ॥ 
तं प।ञ्चजन्यमापूय गत्वा यमपुरं हरिः । 
बलदेव बलवान् जित्वा वेवम्तं यमम् ॥ 
तं बालं यातनासंख' यथापृव्वशरोरिणम् । 
पिजं प्रदत्तवान् छष्णो बलश्च बलिवां वरः ॥ 

इति विष्डयुपुराषे । ५।२१।१८।३०॥ 



साधिष्यं 

३३२ 

साफल्दध साम 

सान्दरिकं, ति, सन्द्ौ प्रत्यन्ते भवम् सन्द साद्रिपातिकः,वि, (सत्रिपातस्य शमनं कोपनं | “जिदं शौ कष्णमन्त्ं जप जप सततं जग 
| 

+ ठञ. ।) सद्यःफलम् । इत्यमरः ।२।८।२< ॥ | 
दटपरिकल्पनान्धायः । यथा पितामददौहि 
वाभा प्रपितामहप्रपितामद्चोः करमेष्णाधि- इति राजनिर्घण्डः॥ यथा, कुमारे।२।४८। साम, क सान्त्वं । इति कविकल्पदुम 

कारः प्रपितामहपिष्डस्य ४निभोग्यत्वात् 
पूर््वोक्ञसांदटिकन्धायसिदत्वाच । इति दाय- 
क्रमसंग्रहः॥ 

सन्दर, क्तौ, (अदि बन्धने + बाइलकात् रक् । 
अन्द्रश सह वर्तते इति ।)वनम् ¦ इतिमेदिनो। 

सान्द्रः, चि, (अन्दर श निविड्वन्धनेन सड वत्तेते 
इति ।)चनः । इत्यमरः । ३। १ ६६ ॥(यथा, 
माच्चे। ४।२८) 

““उज्चैमदहारजतराजिविराजितासौ 
दुर्वणेभित्तिरि इ सान्द्रसुधासवष्णौ ॥*) 

खदुः। इति मेदिनौ ॥ ज्जिग्धः। मनोन्नः। 
इति शब्दरल्ञावलो ॥ 

सःन्द्रपुष्यः, ८ खान्द्र पुष्यमस्य । ) विभौतक- 
इत्तः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सान्द्रज्जिग्धः, ति, ( सान्द्रः खिग्धञ्च । ) निविड़- 
जिग्धः। तत्प्यौयः । मेदुरः २। इति शब्द् 
रब्रावलो ॥ 
स! न्धिकः, पुं, (सन्धा मद्यसन्जोकरणं शिल्पमस्य 
सन्धा +ठक् ।)शौख्छिकः। इति शब्दमाला 
( सन्धिं करोतौति । ठक् । ) सभ्धिकर्ता च ॥ 

सान्धिवेलं, चि, (सन्धिवेला + “सन्धिवेलाय्यृतु 
नचत्रेभ्योऽण् ।” ४।३।१६। इति भण ।) 
खन्धिवैलायां भवम् । इति सिदान्तकोमुदो ॥ 

सान्यः.तिं,(खन्ध्यायां भवः। सन्ध्या + सज्धिवैला- 
दित्वात् चण् \ ) सन्ध्यासम्बन्धोयः। ( यथा, 
रघुः । २।२३। 

“गुरोः सदारष्य निपद्य पादौ ` 
समाप्य साग्यच्च विधिं दिलोपः। 
दोडावसाने पुनरेव दोग्धीं 
भेजे भुजोच्छिन्ररिपुनिंषस्वाम् ॥” 

वा। “सब्रिपाताच्च * ५।९१९। ३८ । इत्यस्य 
वात्तिकोक्या खाये ष्यञ. ।) सच्रिपातजरोगः। 

। “तस्मिद्रपायाः सर्ववे नः क्र रे प्रतिहतक्रियाः। 
वौयवन्त्यौषधानोव विकारे साचिपातिके ॥”) 
तदिवरणं सत्रिपातशब्दे दर्व्यम् ॥ 

साच्यासिकः, पु, ( संन्यासः प्रयोजनमस्येति । 

ठक् ।) सच्यासौ । तत्पायः । भिच्चुःर यतिः ३ 
कर्मन्दौ ४ रक्षवसनः ५ परिव्राजकः ६ तापस 
७ पाराशरौ ८ पारिकाङ्खो ९ मस्करी १० 
पारिरक्षकः ११ । इति ₹हेमचन्द्रः ॥ 

सापल्यः, पु ,(खपन्त एव । खार्थे यञ ) शतुः । 
षत्यमरटौ कायां रमानाथः । २।८।१०॥ 
( सप्रभा भ्रपत्यमिति। सपन्तो + ष्यज । ) 
सपन्नौपुचः । यथा, बडस्मतिः। 
“पितरा सह विभक्ता धे साप्रया वा सोदराः 
जघन्यजाख्च यै तेषां पिढभागदरास्तु ते ॥* 

इति दायतत्वम् ॥ 
¦ सपत्रा भावः। सपन्तो + ब्राह्मशादित्वात् 

ष्यज ।,) सपन्रौभावै, ज्ञौ ॥ ( यथा, माघे । 
८। १५ । 

«“गित्याया निजवसतेनि रासिरे य- 
द्वागैण चियमरविन्दतः कराग्रः। 
श्यक्षव्यं नियतमनेन निन्यरस्या 
सापत्ना क्िलिसुतविदिषौ महिष्यः ॥” ) 

म, क्तौ, (सपिण्डस्य भावः । सपिर्ड + 
ष्यज._\) सपिख्तां । सातुपुसां सप्तमपुरुष- 
पन्तं भनढृकन्यानां चिपुरुषप यन्तच्च खा- 
यिनी । यथा, 
*लेपभाजखतु्धद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिड्यं सासपौरषम् 

इति मव्छापुराणम् ॥ 
अप्रत्तानां विपौरुषम्" इति वशिष्ठः॥ भपि च 

साग्यकुसुमा,सतरौ, सान्ध्यं सन्धिकालोद्धवे कुसुमे 
यस्याः! ) तिसन्धिपुष्यहटच्चः। इति राज- 
निष्ट ॥ 

साब्रहनिकः, चि, ( सम्रहनं प्रमो जनमस्येति । 
सन्नहन + तदस्य प्रयोजनमिति ठक्!) सज्ाइ- 
विशिष्टः इति सिदान्तकौमुदौ ॥ 

स ब्राय्यं, क्तौ, ( सम्यक् नोयते होमार्थमिति । 
सं +नो-+ ““पाग्यसान्नाय्येति ।* ३।१।१२९ । 
इतिष्यत्श्रायादेशः समो 
इविः । इत्यमरः । ३ । ७ । २७ ॥ 

सान्निध्यं, कौ, (खन्निधिरेव । सत्रिधि +^ 
व्व्यादौनां खां उपसंख्यानम् ।* ४।९। 
१२४१ इत्यस्य वास्तिकोक्तचा खाये ष्यञ् । ) 
निकटम् । यथा. 
^“श्रच्च कस्य तपोयोगात् अ्चैनस्यातिशयनात्। 
अाभिरूप्याच्च विग्बानां देवः साब्रिधय- 

च्छति ४" 
इति तिथादितत्छम् ॥ 

“पिवरादिषड़ भिः सापिर्डय' तत्तच्छन्ततिससके 
गोवेकधं खति तन्त स्यात् षड़ भिः पुच्चादिभि- 

स्तथा} 

अरप्रतानान्तु कन्यानां जिभिः पिव्रादिभिः 

चयुतम ४ 
इति कारिका॥ 

अन्यत् सपिण्डशब्दे द्रष्टव्यम् 
साप्तपदौनं, क्तौ, ( ससभिः पदैरवाप्यते इति । 
^सास्षपदोन सख्यम् ।* ५।२।२२। इति 
खज प्रत्ययेन साश्वः । ) सख्यम् । इत्यमरः ।२। 
च| १२॥ (यथा, कुमारे। ५) ३९। 

“्रयुक्षसत्कारविशेषमात्ना 
न मां परं सम्प्रतिपत्तमहसि । 
यतः खतां सब्रतगाि ! सङ्गतः 
मनोषिभिः सापपदौनसुच्यते ॥* ) 

सप्तपद सम्बन्धिनि, त्रि ॥ 
साफल्यं, ज्गौ,(सफलस्य भावः । सफल + ष्थञ्।) 
सफलता । ( यथा, सकन्द मालायाम् । २९ । 

साफल्यमन्तम् ॥*) 
खाब्टो, स्म, द्रा्षाविगेषः। इति केचित् ॥ 

॥ ( 
पर०-सक० सेट् )दन््यादिदिंतौयसखरो । स) न्व 
प्रियकरणम्। क.खामयति दौनं दानेन दाता। 
इति दुर्गादासः ॥ 

साम,त् क सान्त्रने। इति कविकस्पदुमः ॥ 
(अदन्तचरा०-पर०-सक०-सेट्।) सान्नं प्रिय 

म्। अससामत् दौनं दानेन दाता। 
इति दुर्गादासः ॥ 

[न्] ज्रौ, ( स्यति छिनति दुःखं गेय- 
त्वात् स्यति दुःखयति दुरध्यं यत्वादितिवा। सो 
+ “सातिभ्यां मनिन्मनिणौ ।"उण।०४।१५२। 
शति मनिन्।) बेदविश्ेषः। इत्यमरः ।१।६।३५ 
स्यति पापंसामषोयनाणे वरासिति मन्। 
दूति भरतः ॥ तज्ञलशमाइ जैमिनिः । गोषु 
सामाख्या इति। गोयमानेषु मन्तेषु सामसंज्ञ - 
त्यर्थः । इति तिष्यादितच्छम् ॥ तत्त॒ चतुर्जंदान्त - 
गंतढतौयकेदः। तस्य सहस्रशाखा तस्योपनिषत् 
छान्दोग्यादिः। विवरणन्तु वैदशब्द् द्रष्टव्यम्॥* 
खामष्वनिखवशानन्तरं वेदपाठनिषेधस्तदधि- 
छाढदेवताकथनच्च यथा, 
“सामध्वनाह ग्यजुषो नाधोयौत कदाचन । 
बैदस्याधोत्य वाप्यन्तमारण्यकमधौत्य च ॥ 
ऋम्बेदो देवदैवत्यो यलु्व्वेदस्तु मानुषः। 
सामवेदः खम तः पित्रयस्तस्मात्तस्य! श विर्ध्वनि 

इति मानवै । ४।१२३॥*॥ 
(दोऽयं गजोत्पत्तिकारणम्। तथा च रघुवंश 
टौक्ायां मक्निनाथष्टतपालकाव्ये । १६। ३। 
“सूर्यस्य ण्ड कपाले हं समानोय प्रजापतिः 
इस्ताभ्यां परिग्टद्याथ सप्तसामान्यगायत । 

गायतो ब्रह्मणस्तस्मात् समसुनूपेतुमतङ्जाः॥”) 
शव्रवभौोकर शो पायविशेषः । इत्यम र।२।८।२०॥ 
प्रियवादा्थप्रदानसम्बन्धादिभिः क्रोधो पशमनं 
साम। स्यति विरोधमिति षोऽन्तकग्य णौत्यस्मत् 
वास्ुसिति मन् । खन्छसामत् क सान्छने 
इत्यस्मात् नास्नौति अन् वा। साम दन्त्यादि। 
शमयति विरोधभिति शाम नान्तं तालब्यादि 
इति केचित्) इति भवतः ॥ * ॥ अपि च। 

मनुर्वाच। 
““उपायांख्ं सम।चकच्षु सामपूर्वाऋहादयुते । 
ल्तणच्च तथा तेषां प्रयोगश्च सुरोत्तम ॥ 

मत्ता उवाच। 
सामभेदस्तथा दानं दश्डख मनुजोत्तम । 
उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजाल पार्थिव ॥ 
प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्प्रं निगदतः णु । 
दिविधं कथितं साम तथ्यच्चातथ्यमेव च ॥ ` 
तवापतण्य साधनां श्राक्रोशायैव जायते। 
त्य साधुप्रियच्चेव सामसाध्या नरा मता 
महाकुलोना ऋजवो घरयनिष्ठा जितेन्दियाः। 
सामसाध्या नरास्तथ्यः तेषु साम प्रयोजयेत् ॥ 



सामगा 

तथ्यञ्च साम कर्तव्यं कुलभोलादिवत्तिना। 
तथा सदुपचाराणां कतानाञ्चानुवणेनम् ॥ 
अनयैव तथा युक्तया छतन्नाख्यापन सकम् । 

एव ' सान्त्वे न कन्तव्या वशगा \.मतत्पराः ॥ 
साचा यद्यपि रक्षांसि श्द्न्तोति परा खुतिः 
तथाप्येतदसाधुनां प्रयुक्त नोपकारकम् । 
अरतिशान्तिकमित्येव पुरुष सामवादिनम । 

असाधवोऽवजानन्ति तस्मात् तेषु विवज्नंयेत् ॥ 

ये शदवंशा ऋजवः प्रतोता 
धमप" खिताः सत्यपरा विनोताः। 
ते साम साध्याः पुरषाः प्रदिशा 

मानोन्नता ये सततच्च राजन् ॥* 
इति मातस्ये राजधमो सामविधिः।२२२।१-१०॥ 
(प्रियवाक्यादिना सान्त्रनम् ¦ यया, देवोभाग- 
वते। १। १०।२१। 
“सामपूर््वमुवाचासौ तं चत्ता संसख्ितं मुनिम्। 
गच्छतां यत्र ते काय्यै यथेष्टं दिजसत्तम ! ॥') 

२२२. 
सामथ्यं 

पु, ( साश्नो वेदमेदात् जायते इति। 

जन +डः । ) इस्तो। सासो, चरि। इति 
भेदिनी ॥ ( उभयाय प्रमाणम् । यथा, माघे । 
१२।११। 

“नानाविधाविष्कुतसामजसखरः 
सहस्रवत्मौ चपलेदु रध्ययः । 
गान्धर््वभूविष्ठतया समानतां 
ख सामवेदस्य दधौ बलोदधिः॥") 

सामच्नस्यं,कौ,(समच्ञसस्य भावः । समच्ञस + 
ष्यज_। ) भ्रौचित्यम् ॥ 

सामनो, स्त्रो,पश्ठवन्धनरल्लः । इति दामथब्द्ः 
टौकायां सारसुन्दरो ॥ 

सामन्तः, पु,(समन्तायाः संलग्नं कदेशाया भूमे- 
र्यमिति। समन्ता + तस्येदमिति भन् । सम- 
न्तात् भवः । तत्र भव इति अण् वा। ) सवि 
षयानन्तरराजा। सम् संलम्नोऽन्त एकदेशो 
यस्याः सा समन्ता खविषयानन्तरा भूमिः तस्य 

सामकं, कगे, ( सममेव सामम्। अण् । ततः 
स्वां कन् । ) मूलद्णम् । ( यथा, भिता- 
रायाम्. २ .६४। 
-दिमाव्रापाकरणार्थन्तु बन्धकं सामकं द्ला- 
श्या्णो सम' मूल्यं सममेव सामकम._॥") 

सामकः, पु, ( समतौति। सम भवेकल्यै + 
खल् 1) त्का) इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 
(साम अ्रधोते वेद वा। खामन् + “क्रमादिभ्यो 
वुन् ।*४।२६१ । इति वुन् । सामाभिनज्ञ,त्रि ॥) 

सामगः, पु, (साम गायतोति । गे शब्दे + टक् । 
मामवेदौ ब्राह्मणः! इति जटाधरः ॥ (विष्णुः । 
इति महाभारतम् । १२ । १६८ । ५५ * ॥ 
सामवेदज्ञे, ति । यथा, भागवते ।१।४।२१। 

““तव्र्मबेदधरः पेल: सामगो जैमिनिः कविः। 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजषामुत ॥*) 

सामगः, पु, (साम गर्भे यस्य ।) विष्णुः । इति 
शब्द्रल्नावलो ॥ 

सामगो, स््नो, ( साम गायतोति + गे + टक् । 
प् । ) सामगब्राह्मणपन्नो । इति केचित् ॥ 

सामग्रो, स्तो, ( समग्रस्य भावः। ञ् । अभि- 
धानात् स््नोत्वम्। ङोष् । यलोपः ) कारण- 
समूहः । यथा,-- 
“साम्नी चेर फलविर डो व्यापिरेवेति तत्वम्” 

इति पदाङ्दूतः॥ 
द्रव्यम् । यथा,- ९ 
"“"एकोदिष्टन्तु कत्तव्य पाकेनेव खदा खयम् । 
अभावे पाकपाच्राणां तदहः समुपोषणम् ५" 
इति लघुहारौतवचनात् प्राकपाव्राभावः पाक- 
साम ग्रयभावोपलच्तणम् । इति च्रातत्त्वम् ॥ 

सामग्रय, को,(समग्रस्य भावः । समग्र + व्यञ्।) 
सखमुदायत्वम् । (यधा, कुमारे। १।२८। 

“वरं प्रकर्षे सति कणिंकारं 
दुनोति निगंन्धतया ख चेतः! 
प्रायेण सामग्राविधौ गुणानां 
प्राडमुखौ विश्वटजः प्रहत्तिः ॥” ) 

श्र, 84 

ईश्वरा इति ष्णं सामन्ताः । इत्यमरटो कायां 
भरतः ॥ ( यथा, रघुः ।५।२८। 

“सामन्त सश्चवनयैव धोरः 
कौलासनाथं तरसा जिगोषुः ॥* 

सोमान्तरभवे, वि । यथा, मनुः । ८। २५८ । 

“साच्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः 

सोमाविनिषंय' कुञ्,; प्रयता राजस्रिषौ ॥” 
*ग्रामसामन्ताः सोमान्तरवासिनः प्रष्टव्याः ।* 

इति मेधातिथिः ॥ “समन्तभवाः सामन्तास्त- 
दासिनखत्वारो ग्रामवासिनः ।* इति तौ 
कायां कुज्ञ.कः॥ ) 

सामन्यः, पु, (समस साधुः सामन् + “तवर 

साधुः ।* ४।४।९८। इति यत् । ) सामसेदन्न- 

ब्राह्मणः । ( यथा, भटहिः। ४।९। 

“ऋमग्यजुषमधोयानान् सामन्यां ख सम्चंयन् । 
बभुजे देवसा तक्त्वा शूच्यसुख्यच्च इोमवान् 1” 

सामयिकः, वि, ( समयः प्राप्तोऽस्य । समय+ 

“समयस्तदस्य प्रापम् ।*५।१।१०४।दइति ठज.) 

समयोचितः । (यधा, यान्ञवलत्के । २। १८९। 

'“जिजधमदाविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्। 
सो$पि यज्ञन संरच्यो धर्म्मो राजक्ततेख्चयः॥” 

सामयोनिः,षु,(साज्नः योनिः कारणम् ।) ब्रह्मा 

(साम बेदभेदः योनिः कारणं यस्य । ) इस्त । 

साम्नोखवस्तुनि, ति । इति मेदिनो ॥ ( यथा, 

रघु;। १६। २ 
“चतुभुजां शप्रभवः स तेषां 
दानप्रठत्तेरनुपारतानाम् । 
सुरहिपानाभिव सामयोनि- 
भिन्रोऽष्टधा विप्रससार वंशः ॥”) 

साम्य ,को,(समर्ैस्य भावः । समयं + यज. ।) 
योगता । ( यथा, रामाये । २।४२।२०। 

"नह्ि ने जोविते किद्धित् सामच्यंमिह कल्पते 
भ्रपश्यन्तयाः प्रियं पुच्चं लच्छणश्च ् 

शक्तिः । इति भेदिनौ ॥ ( यथा, गोतायाम् । 
२।३६। 

सामान्यं 

“श्रवा्यवादां ख बहन् वदिष्यन्ति तवाहिताः) 

निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं लु किम्”) 
सामवायिकः, पु, ( समवायान् समवेति । सम- 
वाय + “समवायान् समवैति ।* ४।४।४३ 1 

इति ठक् । ) मन्तो । इति हेमचन्द्रः ॥ सम- 

वायसम्बन्धिनि, वि ॥ 
सामाजिकःपु,(समाजं समवतोति । समाज + 
“समवायान् समवेति ।*४।४।४३। €ति ठक. 

यदा, समाजं रक्ततोति । “रक्षति ।* ४।४। 

३३ । इति ठक् ।) सभ्यः । इत्यमरः । २। ७ । 

१६ ॥ ( यधा, सादहित्यदपथे । ३।२२९। 
""सामाजिकस्ततो इास्यरसोऽयमनुभरूयते ॥") 
समाजसम्बन्धिनि सभासस्बन्धिनि च वरि॥(वया, 
सादित्यदर्पणे । २। ३९ । 
“ननु कथं रामादिरत्यायुचलोधकारणेः सोता- 

दिभिः सामाजिकरत्याद्युद्दोध इत्युच्यते ॥* ) 
", ज्ञो, { समान एव । खां अज. ) 

जातिः । यथा, 
“ज्ञातिजातच्च सामान्य व्यक्तिस्तु एथगादस्मिका” 

इत्यमरः । १।४।३०॥ 

तदहिविधं यथा, भाष।परि च्छेदे । 

“सामान्य दिविध प्रोक्तं परञ्चापरमेव चर 

द्रव्यादि तिकहत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ 

परभिन्रा चया जातिः सैवापरतयोच्यते । 

व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वादपरापि च 

द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयो च्यते ॥” 

तज्ञक्णं यथा । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्। 

अनेकसमवेतत्वे संयोगादोनामप्यस्ति अतः 

सत्यन्तं नित्यत्वे सति समवेतत्वं गगनपरिमारा- 

दौनामप्यस्ति ्रत उक्तं अनेकेति नित्यत्वे खति 
अनेक त्तितमत्यन्ताभावस्याप्यस्ति घतोहत्ति- 

सामान्यमुपेच्छ समवेतत्वसुक्तम् । एकव्यकति- 

इत्तिस्तु न जातिः । तथा चोक्तम् । 
“व्यक्ते रमेदस्तुस्यत्वं सङ्करोऽथानवख्खितिः। 

रूपद्दानिर सम्बन्धो जातिवाधकसंग्रइः ॥” 

एकव्यक्ति कत्वात् ् राकाशत्वं न जातिः । तुखध- 

हत्तिकलात् घटत्वं कलसत्वं न जातिदयम् । 
संको्त्वात् भूतत्वं मूत्त न जातिः। भ्रन- 
वस्थाभयात् सामः न्यत्व न् लातिः। विषस्य 
व्याठत्तस्रभावस्य रूपडानिः स्यादतो विशेषत्वं 

न जातिः । खमवायसम्बन्धाभावात् समवायो 

न ज्ातिः। द्व्यादिविकहत्तिरिति परत्व 

अधिकदेशहल्तित्व' अपरत्वभल्पदेशहत्तित्वम् । 

कलजात्यपे्तया अधिकदेग्हत्तित्वात् सत्तायाः 

परत्वम् । एतद्चोधनाय द्रव्यादोति । तदपैचचया 

चान्धासां जातौनां अपरत्वम् । परभिन्रा सत्ता- 

भिन्ना । व्यापकत्वात् परापि श्यात् व्याप्यत्वाद- 

परापि च । एथिवोताद्यपेक्चया व्यापकत्वात् 

अधिकदेशहत्तित्वात् द्रव्यत्वस्य परत्वम्, सत्तापे- 

च्या अल्पदेशहत्तितवाद् दव्यत्वस्य भ्रपरत्वञ्च । 

तथा च धर्मादयसमावेशात् उभयमविरुदम्। 

इति सिदान्तसुक्तावलौ ॥ ( सादृश्यम् । समा- 

॥ 



सामान्या 

नत्वम् । यथा, महाभारते । १२।२२८।४। 
सामान्यङषिभिगंत्वा ब्रह्मलोकनिवासिभिः। 

ब्रह्मेवामितदो पौजाः शान्तपाप्ा महातपाः 

विचचार यथाकामं विषु लोकेषु नारदः ॥*) 

सामान्यं, जि, ( समानस्य भावः! समान 

ष्यञ ।) अनेकमम्बस्यं कवस्तु । साधारणम् । 
इत्यमरः । ३। १1 ८२ ॥ यथा, देवलः । 
"सामान्य पुच्तकन्यानां सृतायां स््ौधनं विदुः 
श्रप्रजायां इरेदधत्ता माता ता पितापि वा॥ 

इति दायतच्वम् ॥ 
{ वथा च कुमारे) 9। ४४। 

“एकव मूत्तिर्विंभिदे विधासा 
सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् । 
विष्णोहंरस्तस्य हरिः कदाचित् 
बेधास्तयोस्तावपि धातुरादयौ ॥" ) 

सामान्यलक्षणा, स्तौ, (सामान्य साधारणधन 

लक्षण यस्याः । ) भलौक्षिकसत्रिकषंविशेषः। 
सतु भ्राश्यन्नापकसामान्यन्नानम्। यथा। 
एकघटदशेने सकलघटन्नानं भवति ईटशचघट- 
त्वादिन्नानम्। तच्छमाण यथा, भाषापरि- 
च्छेदे । 
“अलोकिकः सन्निकषं स््रिविधः परिकौर्तितः। 
सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा योगजस्तथा ॥ 
्रासत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते। 
सदिन्दरियजतडन्यबोधसा म ग्रापेचते ॥* 

सामान्यशासने, क्तौ, ( सामान्य शासनम् । ) 
सामान्याधिकारः । यथा,- 
"मचचेन्द्रकोषौ स्यादुत्रह्मशासनं धरकोलकः। 
खामान्धशाखनं सौरं सुकुतिः शूद्रशासनम् ॥* 

इति पुरवं शब्दरल्नावसतौ ॥ 
सामान्या,खनो, (सामान्य + टाप्) साधारणौ 
नायिका । अस्या लक्षणम् । धनमात्रलाभाध- 
सकलपुरुष।!भिलासा॥ सा विधा । अन्यसम्भोग- 
दुःखिता वक्रोक्तिगर्ब्िता। मानवतो 
वक्रोक्तिगव्वितापि दिविधा। प्रेमगव्विता 

: सौन्देयगच्विता च । एता नायिका अवस्थाभेदेन 
प्रत्येकं भषटप्रकारा भवन्ति) यथा | प्रोषित- 
भत्तका १ खण्डिता २ कलहान्तरिता रेविप्र 
लब्धा ४ उत्करिटठिता ५ वासकसज्जा ६ खाधोनः 
पतिका 9 अभिसारिका ८। इति रस- 

मञ्ञरौ॥ (यथा च सादहित्यदर्षशे ।! १। 
१११-११२) ह 
“"धौरा कलाप्रगल्भा स्यादश्या सामान्य 

नायिका । 
निगणानपि न दष्ट न रज्यति गुरिष्वपि । 
वित्तमाव सुमप्लोकय सा राग दभैयेद् बहिः ॥ 
काममङ्गौक्तमपि परित्तौणधन नरम् । 
मादा निष्क 1मयेदेषा पुनः सन्धानकाङ्या ॥ 
तस्कराः पण्ड का मूर्खाः सुखप्रा्धनास्तथा । 
ल्िङ्िनिम्कन्रकामादयया आसां प्रायेण वक्नभाः॥ 
एषापि मदनासक्ता कापि सत्वानुरागिणौ । 
रक्तायां बा विरक्तायां रतमस्यां सुदुर्लभम् ॥” 

२२४ 
सामुद्रं 

पण्ड को वातरोगपण्ड दिः । छन्नं प्रच्छन्नं ये 
कामयन्ते ते छन्रकाम।; । तत्र रागहहोना यथा 
नटकमेलकादौ मदनमच्ञयादिः । रक्ता यथा 
खच्छकटिकादौ वसन्तसेनादिः। पुनश । 
“श्रवस्थाभिर्भवन्त्यष्ट1बेताः षोडशमेदिताः ॥ 
स्वाधोनभत्तुं का तदत् खर्डितायाभिसारिका 
कलदान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितभत्त का। 
अन्धा वासकसज्जा स्यादहिरहोतकण्ठिता 

॥* 

लन्तणाणि तु तत्तच्छ्यब्दे विशेषतो 
द्रष्टव्यानि ॥ ) 

सामि,व्य, अर्दम् । निन्दा । इत्यमरः । ३।३।२४८॥ 
;, वि,अर्हीक्षतः। सामिशन्दात् छधातोः 

क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
साभिेनो,स्ो,(समिधां भआधानो । समिधं + 

खामिधामाधाने षेण्यण् ।* ४ । २।१२०। 
इत्यस्य वा्तिंकोक्तया षेण्यण् । षित्वात् ङष्।) 
अभ्निसिमिन्धना ऋक. । अग्न ज्वलने या ऋक् 
पव्यते । तत्पायः} धाय्या २) इत्यमरः ।२। 
© ।२२॥ ( यथा, महाभारते ।३।१३४ । १६। 

“नवेवोक्ञाः सामघेन्यः पितृणां 
तथा प्राइर्नवयोग विसगंम् ॥* 

समित् । इति भेदिनो ॥ 
सामिपौतः, ति, अदपानक्लतः। साभिशब्टात् 
पाधातोः कप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

सामिशुक्तः, वि, भुक्तः । सामिशब्दात् भुज- 
धातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्नेः ॥ (यथा, रघुः । 

१९. । १६। 
न वह्लभाभिरुपशत्य चक्रिरे 
सामिभुक्तविषया समागमाः ॥* )} 

सामोचो, खो, बन्दना । इति हारावलो ॥ 
सामोष्य , लो,(समोपस्य भावः \ समोप् + चतु 
वर्णादिलात् ज । ) समोपत्वम् । ने कच्यम् । 
यथा, 
वः कषामोप्यसादश्यसाकर्यानुक्रमदि षु ४" 

इति सुग्धव्रोधव्या करणम् ॥ 
अधिकरणविरेषः। भधारभेदः। वथा, 
“सामोपाद्चेषविषयैव्यप्ाधारथतुव्विधः ।” 

इति कारढे सुग्धवबोघव्याकरणम् ॥ 
। ङ्ग, ( समुद्रं भवम् \ रण् । ) समुद्र 

लवणम् । इति हेग्रचन्द्रः॥ करकाच् इनि 
भाषा । तत्पर्य्यायः । 

खासुद्र' यत्त लवणं तिकुटं कङ्कश्च तत् ॥* 
इति रब्रमाला॥ 

अस्य गुणाः! 
सामुद्रं लवणं पाके नात्यष्णमविदादि च। 

भेदनं मधुरं ख्िग्ध शूलघ्नं नातिपित्तलम् ॥ 
इति राजवल्लभः ॥ 

अन्यत् समुद्रलवणशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ * ॥ 
समुद्रफेनम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( समुद्रेण 
ऋषिणा प्रोक्तमिति । अण ) देहचिदकम् । 

सासुद्र 

इति केचित् ॥) समुद्रजाते, जरि इतिच 
मेदिनो ॥ (पुं, समुद्रगामो बणिक् । यथा, 
याज्ञवल्कय । २।३८। 
“कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम् । 

दद्युव्वा खल्लतां हदं स्वे सर्व्वासु जानिषु ॥ 
मशकविेषः । यथा, सु्ुते। ५।८। 
मशकाः सामुद्रः परिमण्डलो इस्तिमशकः 

कणः पाव्वतोय इति पञ्च तैदेष्टस्य तोत्रकश्डः 
दंशः शोफ । पाव्वतीयस्तु कैः प्राणरं 
स्तुल्यल क्षणः ॥*५॥ देशविशेषः । यथा, माकं- 
ण्डये। ५द।१३। 
“प्राग्ज्योतिषाः सलौदहित्याः सामुद्राः पुरुषा- 

` दकाः। 
र भ क १ # 

वदमानाः कोला मुखे कूश्ीस्य संखिताः॥") 
सासुद्रकं,क्तो, (सामुद्रमेव । सां कन् )) समुद 
लवणम् । इति राजनिघेष्टः॥ समुद्रोक्स्तौद- 
लक्तणग्रन्यः । तदिवरणं यथा, 

ओोक्ष्णं उवाच । + 
“कोशः पुरुषो वन्योऽवन्यो वा कौटशो भवेत् 
कन्या वा कौटभौ शस्या गर्हिता वापि 

कौटभौ ॥ 

+) न~ 

महेश उवाच) 
णु क्ष्ण प्रवच्याभि ससुद्रवचनं यथा) 

लक्षणन्तु मनुष्याणां एककेन वदाम्यहम् ॥ 
वाभभारगी तु नारोणां दचिणे पुरुषस्य च \ 
निरदि्टं लक्षणं तेषां समुद्रेण यथोदितम् ॥ 
पू्व्वमायुः परौच्ैत पञ्चाज्ञ्षणमेव च । 
श्रायुर्हीनं नराणाञ्ेत् लचणेः किं प्रयो- 

जनम् ४ 
अथ पुरुषलच्तणम् } 

“पञ्चदोधें चतुङ्कसख' पञ्चस च्मं षडत्रतम् । 
सप्तरक्तं चिगन्भोरं ति विशालं प्रशस्यते ॥ 
बाइनेव्रदयं कुत्तो हौ तु नासा तथेव च । 
स्तनयोरन्तरज्चव पञ्चदोघ' प्र शस्यते ॥ 
्रोवाथ कर्णौ एष्टच्च खं जद सुपूजिते । 
चल्वारि यस्य इखानि पूजां प्राप्रोति नित्यशः॥ 
स्च्छाण्यङ्गलिपव्वाणि दन्तके नत्व चः । 

सच्छाणि येषां हि तै नरा दीर्घजौविनः # 
नासा नेत्रञ्च दन्ताश्च ललाटञ्च शिरस्तथा । 
दयच्चैव विज्ञ यसुत्रतं षट. प्रशस्यते ॥ 
पाणिपादतलौ रक्तौ नेत्रान्तरनखानि च । 
लालुकोऽधरजिद्वा च सप्तरक्तं प्रणस्यते ॥ 
स्वरो बहिश्च नाभिश्च तिगखोरसुदादहतम् । 
रः शिरो ललाटच्च त्रिविस्तोणं प्रशस्यते ४ 

करिर्विंशाला बद्ुपुच्चभागो 
विशालदहस्तो नरपुङ्गवः स्यात् । 
उरो विशालं धनधान्यभागौो ` 
शिरो विशालं नरपूजितः स्यात् ॥ 

न ओौखूबजति रक्ताङ्गं नाथैः कनकपिङ्गलम् । 
दौ्घबाड' न चैश्व्य्य' न मांसोपचितां सकम् ॥ 

इति मेदिनो ॥ ( तद्गचणान्वितग्रन्यविगिषः। कदादिदन्तुरो मूर्खः कदाचित् लोमशः सुखो । 



सामुद्र 

कदाचित् तुन्दिलो दुःखो कदाचित् चञ्चला 
सतो ॥ 

नेर हेन सौभाग्य दन्तं डेन भोजनम् । 
इस्तखर हेन चैष्वय्ये पादस हेन वानम् ॥ 
अरकनयकटिनौ हस्तौ पादावध्वनि कोमलौ । 
यस्य पाणितलौ रक्ञौ तस्य राज्य विनिदि ेत्॥ 
दौषंलिङ्गेन दारिद्र स्थुललिङ्गेन निधेनः। 
कशलिङ्गन सोभाग्यं छशख्लिङ्गन भूपतिः॥ 
रेखाभिबेडभिद्ःखं खल्याभिधेनडहोनता । 
रक्ताभिः शियमाप्रोति कष्णाभिः प्रेष्यतां व्रजेत् 
अङ्ग षछोदरमध्यं तु यवो यस्य विराजितः। 
उन्नतं भोजनं तस्य शतं जोवति मानवः ॥ 
अङ्क शं कुलिशं छत्रं यस्य पाणितले भवेत् । 
तस्यैश्य्ये विनििंटं ्थोत्यायुर्भवेद्भ्र वम्॥ 
धनुयस्य भवेत् पाणौ पङ्कजं वाय तोरणम् । 
तस्येश्वथच्च राज्यञ्च अशोत्यायुभवेद्घ्र वम् ॥ 
कनिष्टातर्जनीं यावद्रं खा भवति चात्तता। 
विंशत्यब्दाधिकशतं नरो जोवत्यनामयः॥ 
कनिष्ठामध्यमां यावद्रं खा भवति.चात्तता। 
शताब्दं वाध वाशौोतिं नरो जोवेत्र संशयः ॥ 
कनिष्ठानामिकायाच्चेत् रेखा भवति चात्तता। 
षष्टि" पञ्चाशदब्दं वा नरा जोवन्यसं शयम् ॥ 
रेखया भिद्यते रेखा सखल्पायुञ्च भवेन्नरः । 
कनिष्टाधःखिता रेखाः संख्या यावतिकाः 

स्मृताः। 
तावती पुरुषाणान्तु नारौ भवति निशितम् ॥ 
करमध्यगता रेखा घ्र वा ऊ्चै्भवेद् यदि। 
ब्पो वा कृपतुल्यो वा ख्यातोऽधवान् भवेत् ॥ 
म्स पुच्छछप्रकोर्णेन विद्यावित्तसमन्वितः। 
पितामहस्य वा किञ्चिन लभते वम् ॥ 
मध्यमायां यदि यवा दश्यन्तेऽत्यन्तशोभनाः । 

चितं वित्त ब्राभ्रोत्यङ्ग हक यवे ॥ 
यश्याथ चक्रमङ्ग छे यवः पूणेखच इश्यते । 
तदा पितामडादौनामन्जिः तं धनमाभर यात् ॥ 
तजन्यामथ चक्रञ्च मिवरह्वारा धनन्भवेत् । 
सेनेव विपरोतन्तु व्ययो भवति नि्ितम् ॥ 
मध्यमायां सखिते चक्रं देवदारा धनं लभेत् + 
तेनेव विपरौतन्तु व्ययो मवति निश्धितम् ॥ 
अनामिकायां भवेचक्र सर्व्वदारा भवेदनम् । 
तैनैव विपरोतन्तु व्ययो भवति नि्ितम् ॥ 
कनिष्ठायां भवेचक्रं बा णिज्येन धनं भवेत् । 
तैनैव विपरोतन्तु व्ययो भवति निञ्धितम् ॥ 
ललाटे दृश्यते यस चक्रेखाचतुष्टयम् । 
अशोत्यायुः समाप्नोति पञ्चरेखाः शतं समाः ॥ 
यस्योत्रतं ललाटञ्च तास्रवशच्च दृश्यते । 
रेखाहोनश्च कच्चश्वै ख चोन्मत्तो महीं रमेत् ॥ 
यस्य जिद्भा भवेदो्घा नासाग्रं लेढि सव्वदा । 
योगो भवति निर्वाणः ृष्वीं भ्रमति सब्बैदा ॥ 
दन्ताश्च विरला यस्य गरड कूपोऽपि जायते । 
परस््नोरमणो नित्यं परवित्तंन वित्तवान् ॥ 
कके: कठिनेलिङ्ग; प्रमाणाच्रिर्गतेः सदा) 
रमते च सदा दासों निधनो भवति भरवम्॥ 

२७ 

ङुलटोन्रतपा््णीं स्यात् दौघपा्णी च दुःख-. 

` ोमदोने समि जग्ध जज्ञे च क्रमवर्तुले 

इत्त' पिशितसंलम्न जानुयुग्म' प्रशस्यते ॥ 

२२५ 
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कशलिङ्ग न सच्छेण रक्तवणेन भूपतिः 
बहस्त्रोरमणो नित्यं नारोणां वज्ञभो भवेत् ॥ 
यस्य पादतले पद्म चक्र वाप्यथ तोरणम्) 
अङं कुलिशं वापि स राजा भवति ध्वम् ॥ 
कशातिलोमशा ये स्यः केकराक्ताः कुचेलकाः। 
कातरं व्यालजिद्वाश्च ते दरिद्रा न संश्यः॥ 
कपिला मलिनाङ्गाश्च इस्ाश्चं व छत्र खाः । 
कशातिदोघा मनुजास्ते दरिद्रा न संगशयः॥ 
चिवके श्मख्ुशून्या ये निर्लोमद्ृदयाञ्च ये। 
ते धर्ता नैव सन्द हः समुद्रवचनं यथा ॥ 
सूचोमुखा भगनण््ठाः छष्णदन्ता कुचेल काः । 
वक्रनासा वच्वनासास्तं नरा दु्टमानसाः ॥ 
दयालवच्च दातारो रूपवन्तो जितेन्द्रियाः । 
परोपकारिणञचं व तेऽपूव्वा मानवाः स्मृताः ॥ 

इति युरुषलचणम् ॥ * ॥ 
भथ स्त्नोलच्चणम् । 

यस्याः पादतन्ले रेखा सा भवेत् क्तितिपाङ्गना 
भवेदखर्डभोगा च या मध्याङ्गलिसङ्ता ॥ 
उन्नतो मांसलोऽङ्कु्टो वत्तृलोऽतुलभं,गदः । 
वक्रो ङस्वश्च चिविटः सुखसोभाग्यभच्नकः ॥ 
दोरघाङ्कलोभिः कुलटा कशाभिरतिनि्धं ना। 
साभि स्याच्च इस्ायुः भग्नाभि्भेग्नवत्तिनो॥ 
चिविटाभिर्भवेदासौो विरलाभिदरिद्विणो । 
परस्परं समारूढा यदाङ्ल्यो भवन्ति डि॥ 
इत्वा बहनपि पतोन् परपर ष्या तदा भवेत् 
जिग्धा ससुत्रतास्तास््रा हत्ताः पादनखा 

शभाः॥ 
राज्ञोत्वस्चकं स्नोणां प्रादष््ट' समुन्रतम् | 
समपार्ष्णी भा नारौ एधपार्ष्णी सुदुर्भगा ॥ 

भाक्) 

सा राजपन्नो भवति विशिरे खमनोडइरे। 

निग्ांसं खं रचारिण्ा दरिद्रायाञ्च विद्धम् । 
विभिरेः करभाकरेरूरभिमेङरेघनेः। 
सुढत्ते रोमरदहितेभवेयुभेपवनज्ञभा 
चतुभिरङ्् लैः शस्ता करिविं शतिसंयुतेः। 
समुत्रतनितम्बाब्धा चतुरक्ला खगोदशाम् ॥ ` 
नितम्बविम्बो नारोणां उब्रतो मांसलः एथः। 
महाभोगाय संप्रोज्ः तदन्योऽशमेखाय च॥ 
गन्भोरा ददिणावत्ता नाभिः स्यात् सुखसम्पदे 
वामावर्ता ससुत्ताना व्यक्तग्रन्यौ न शोभना॥ 
उदरेणाभितुच्छेन विशिरेण खदुत्चा । 
योषित् भवति भोगाच्चा नित्यमिष्टात्रसेविनो॥ 
कुम्भाकार' दरिद्राया जटरञ्च खदङ्गवत्। 
कुमा ण्डाभं यवाभच्च दुष्यर जायते स्तिया: ॥ 
निर्लोमि इदयं यस्या: समं निस्रत्ववजिंतम् । 
रेश्वय्य' चाप्यवेधव्यं प्रियप्रंमा च सा भवेत् । 
घनौ ठत्तौ ददौ पोनौ समौ शस्तौ पयोधरौ । 
स्थलाग्रौ विरलौ सच्छौ वामोरूणां न शग्यदौ। 
दचिणोब्रतवकच्छोजा पुचिणौष्वग्रणोमता । | 

सामुद्र 
वामोन्नतकुचा सूते कन्यां सौभाम्यसुन्दरोम् ॥ 
म्ले स्थुल क्रमक्लश्ावग्रं तोच्छौ पयोधरौ । 
सुखदौ बाल्यकाले तु पञ्चादत्यन्तद्ःखदौ ॥ 
अम्भोजमुकुलाकारमङ्गछाङ्ग लिसम्प्रखम्। 
हस्तदयं खगात्तोणां बहमोगाय जायते ॥ 

| खदुमध्योन्रतं रक्तं तलं पार्योररन्धृकम् । . 
प्रशस्त शस्तरेखान्धमन्परेख शुभप्रदम् ॥ 
विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्रिणो । 
भिक्तकौ सुशिराच्यन नारौ करतलेन वै ॥ 
मव्छन सुभगा नारौ खस्तिकेन च सुप्रजा। 
पद्म न भूपतेः पल्लो जनयेत् भूपतिं सतम् ॥ 
चक्रव्तिस्ियाः पाणौ नन्यावत्तप्रदक्तिणः । 
शडगतपतरकमटा राजमाटत्वस्चकाः ॥ 
कछ गोबलस्य पलो स्याच्छकटेन युगेन वा। 
चामराङ््शकोदण्डः राजपल्नो भवेद् ध्रवम् ॥ 
अङ्ठस्रुलान्निगत्व रेखा याति कनिष्ठिकाम् । 
यदि स्यात् पतिन्त्ो सा दूरतस्तां त्यजेत् 

सुधोः॥ 
विशूलासिगदाशक्तिदुन्दुभ्याक्तिरेखया । 
नितम्बिनो कौत्तिमतौ करेण एधिवोतज्ते ॥ 
पाटलो वत्नलः लिग्धो रेखाभूषितमध्यभूः । 
सौमन्तिनोनामधरो रान्नां चेव प्रियो भवेत् ॥ 
श्यामः स्थलोऽधरोढः स्यात् वेधेव्यकलद्प्रदः + 
मणो मत्तकाशिन्याथोत्तरो्ठः सुभोगदः ॥ 
पोताः श्लामाच्च दशनाः स्थला दोघ दिपङ् 

क्यः । 
शक्याकाराञ्च विरला दुःखदौ्भाग्यकारणम् । 
अधस्तादधिकंटन्त मातर भक्तयेत् स्फ टम् ॥ 
पतिहीना च विकटे: कुलटा विरलेभवेत् । 
समहत्तपुटा नासा लपुच्छिद्रा शुभावद्ा ॥ 
खयलाग्रा मध्यनस्ब्रा च न प्रस्ता समुन्नता । 
ललना लोचने शस्ते रक्तान्ते क्रष्णतारके ॥ 
गोक्लोरवणंविशदे सु्िग्धं क शपद्छिणो । 
उन्रताच्दौ न दोर्घायुः हत्तात्तौ कुलटा भवेत् ॥ 
मेषा्लौ मद्दिषाक्तौ च केकरातच्तौ न शोभना । 
कामग्टहोता नितरां गोपिङ्गाच्तौ सुदुर्मदा ॥ 
पारावताक्नौ दु शौलारक्ता्तो भन्तघातिनो। 
कोटरानयना दुष्टा गजनेतरा न शोभना ॥ 
पुंखलो वामकाणाच्चौ वन्ध्या दत्तिणएक।णिका। 
मश्पिङ्गात्तौ रमणो धनधान्यसख्धदिभाक् । 
प्रलम्बमलिकं यस्या देवर हन्ति सा्रुवम् ॥ 
रोमशेन शिराले प्रांशना; रोगिणौ मता ष 
खलमूदा च विधवा दौघंशो्षां च बन्धको 
विशालेनापि शिरसा भवेौरभग्यभाजनम् ॥ 
केया अलिकुलच्छछायाः जिग्धाः सच्छा: सको 

मलाः 
किचिदाकुच्चिताग्राख कुटिलाखातिशोभनाः॥ 
भन् बोरन्तो ललाटे वा मशको राज्यर्चकः | 
वामे कपोले मशकः शोषो मिष्टान्रदः शभः ॥ 
तिलकं लाञ्छनं वापि हदि सौभाम्यकारणम्। 
यस्या दत्तिणवन्तोजे भवेत् तिलकलाञ्कनम् ॥ 
कन्याचतुष्टयं सूते सूतेसाच सुतदयम। 



साम्परा 

तिलकं लाञ्छन शोणं यस्या वाम कुचे भवेत् ॥ 
एकं पुतं प्रस्षयादौ अन्ते च विधवा भवेत् । 
गुद्यस्य दक्िणे भागी तिलकं यदि योषितः ॥ 
लदा चितिपतेः पल्लो सूते च ्ितिपं सतम् । 
नासाग्रं मशकः शोणो महिष्या एव जायते ॥ 
छष्णः स एव भतत ननगाः पएुस्था वा प्रको. 

त्तितः। 
नाभेरधस्तात् तिलकं मशको लाञ्छनं शुभम्॥ 

मशकस्तिलकं चिङ्क गुल्फदेशे दरिद्रत् ॥ 
सुलच्षणापि दुःशोला कुलक्षणशिरोमणिः ॥ 
कुलक्षणापि या साधवो सरव्वलत्तणभूस्तु सा। 
छष्णा कपिलकेशो च भिलितश्चर.कुरिस्तथा । 
ममनं सत्वर श्चैव त्यक्तव्या स्यात् सदा वैः ५ 
यस्या गमनमातेण भूमौ कम्पः प्रजायते । 
बहाशिनीं प्रलोभाच्च तां नारीं परिवर्जयेत् ॥ 
विरला दशना यस्याः छष्णोष्टो छष्णजिद्धिका 
भर्त्तारं प्रथमं इन्ति दितोयश्चैव विन्दति ॥ 
अहूलो विरला यस्याः सलोमा गात्रककंशा । 
भका भेकस्तनौ शुद्र दूरतः परिवजंयेत् ॥ 
तोरि यस्याः प्रलम्बानि ललाटं उदरं भगम् । 
चोणि सा भक्तयेन्रारौ खश्ुरं देवरं पतिम् ॥ 
ललाटे श्बश्एरं हन्यात् जठरे देवरं तथा । 
भगच्च इन्याद्त्तारं महादोषास््रयः स्मता: ॥ 
यस्या अल्युल्कटं नाय्य वच्च विस्तुतं भवेत् । 
उत्तरोष्ठं च लोमानि शोघ्र सा भक्षयेत् 

पतिम् ॥ 
चरणानामिका यस्याः क्ितिं नसम शते यदि। 
दितोया वादढतोयावासा कन्या सुष्ठ- 

वज्निता ॥ 
नासाग्रे हश्यते यस्याः तिलकं मशकोऽपि च । 
छष्णदन्ता कष्णजिद्वा दशाद्धेन पतिं इरेत् ॥ 
सच्छकेशातुया कन्धा गौरवर्ण च या भवेत् 
अष्टौ जनयते पुच्चान् प्राग्नोति विपुलं सुखम् ॥” 

इति सामुद्रे स््रोलक्णं समाम् ॥ 

२२६. 

साम्यं 

काले हितम्। सम्पराय+ठक्।) प्रार- 
लौकिके, जि। यधा,- का 
“प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । 
न साम्परायिकं तस्य दुगतेव्विद्यते फलम् ॥” 

इति मनुः। ११।३०। 
( सम्परायं युदमरतोति । तदहेतौति ठक । 
युदा, ति । यथा, रघुः । १७। ६२। 
““पिच्रा संवर्दिंतो नित्यं तास्त: साम्परायिकः 
तस्य दण्डवतो दण्डः खदेडान्र व्यशिष्यत ॥*) 

साम्पृतं,ब्य, (सम् च प्रति च दयोः समाहारः । 
ततः प्रज्ञाद्यण । ) युक्घम् । ( यथा, कुमारे । 
र ।५५। 
“इतः ख दैत्यः प्राप्रशरोर्नेत एवाहति च्यम् । 
विषहच्चोऽपि संवदे खयं छेत्तमसाम्पुतम्॥५) 
इदानोम. । इत्यमरः । ३।४1११।२२॥ 
( यथा, ऋतुसंहार । १। 91 

“समुद्रतसख दचिताङ्नसन्धयो 
विमुच्य वासांसि गुरूणि साम्पृतम.। 
स्तनेषु तन्व शुकमुत्रतस्तना 

निकैशयन्ते प्रमदाः सखयौवनाः ॥**॥ 
सम्पृति भवं साम्पृतम । अण् । इदानोन्तने, 
वि। यथा, इरिवंशे। ६।१६॥। 
““वैवसखतेऽन्तरे चास्मिन् साम्पुते समुपखिते । 
वैण्यात् प्रति रानैन्द्र सत्वस्य तस्य सम्भवः ॥* 
तथाच तवेव । ७ ! ३७। 
“मनोर्वैवस्रतच्यते वर्तन्ते साम्य॒तेऽन्तरे । 
इ्ताकुप्रमुष्ड।अैव दशपुत्ता महाकनः ॥" 
तथाच त्रंव।८्। ४३। 

। “तस्य ते कौत्तयिष्यामि मनोवैँवस्तस्य इ । 
विसे भरतनच्रेषठ साम्पृतस्य महादयुतेः ॥” ) 

|साम्बःक सम्बन्धे । इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा० 
पर०-सक०-सेट्।) भ्रोष्ठवगंओेषोपधः। 
दितोयख्ठरो 1! क, स।म्बयति धनं लोकः संब- 
क्नाति इत्यथैः । इति दुर्गादासः ॥ 

( समुद्रसम्बन्धिनि, व्रि । यथा, महाभारते । ‡ क्तौ, ( सम्बरदेशे भवम् । अण् । गड़- 
५। ३५॥। ४४। 

“सामुद्रक' वाणिजकच्च चौरं 
शलाकठत्तिश् चिकित्स कञ्च । 
अरिञ्च मित्रञ्च कुशौलवश्च 

लवणम् । यथा,-- 
“गडादिलवणं शुश् एष्वोजं गड्देकम् । 
गड़ोष्यच्च मदारम्भ साम्बरं सम्बरोद्धवम् ॥” 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
नैतान् साच्छे तवधौङुव्वीत सत ॥*) साम्बरो, स्तो,(सम्बरेण कता । सस्बर + अण् + 

सामुद्रिकः, वि, (खसुद्रेण प्रोत्तं णास््रमधीोते | 
वैत्तोति वा। ठञ् ।) सनौ पं सचिङ्कवेत्ता। इति 
इारावलो ॥ समुद्रसम्बन्धो च ॥ ( यथा, महा 
भारते। १२। १६९ ।२। 

ङोष. | ) माया। यथा.- 
“शाम्बरो साम्बरो माया मायाक्लदिन्तुके नटे” 

इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
साश्भवो, सनो, रक्तलोध्रः, इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

“सामुद्विकान् स बणिजस्ततोऽपश्यत् शितान् |साग्ातुरःपुं (सम्प्रातुर पत्यं पुमान् । सग्राढ + 
पथि। 

स तेन सड सार्धेन प्रययौ सागरं प्रति ॥”) 
साची,स््नो. वेदिकच्छन्दो विशेषः । इति कंचित्॥ 

“मातुरुत्संख्यासंभदरपूर्वायाः।”*४।१।११५।दति 
रण् । उकारञ्च । ) सतौतनयः। तत्पञओायः। 
भाद्रमातुरः । इति हेमचन्द्रः । ३।२२०॥ 

साम्परायिकं, क्तो, ( संपरायाय विपदे प्रभव- साम्यं, क्तो, ( समस्य भावः। सम + ज.) 
तीति । संपराय + “तस्म प्रभवति सन्तापा- 
दिभ्यः।*५।१।१०१। इति ठज ।)युचम्। 

सम्नता । तुल्यत्वम. । यथा,-- 
"चाष्डालान्यच््रियो गत्वा भुक्ता चप्रति- 

ब्म च। इत्यमरः ।२।८। १०५६ ॥ ( सम्पराये उत्तर- 

सायंस 

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात् साम्यन्तु गच्छति॥* 
इति प्रायञित्ततत्वम् ॥ 

साम्बन्तवं कस्थानत्वम् । इति सुग्धबोधव्याक- 
रणम् ॥ ( साम्बावस्थापने, वि । यथा, भाग- 
वते।८।३।१२। अ, 
“नमः शान्ताय घोराय सूट़ाय गुणघरिशे। 
निर्िशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥” 

सास््ाज्य, क्रो, ( सम्राजो भावः । ष्यज । ) 
समस्तराज्चम् । (यथा, र्ुः। ४।५। 
“इ (यामण्डललच्छं श तमदश्या किल खयम् । 
पञ्चा पद्मातपत्रेण भेजे स ्दाज्यदो ल्ितम् ॥* 
दशलक्ताधिपत्यम् । यथा,- 
“"लच्चाधिपत्यं राज्यं स्यात् साम्राज्यं दश- 

लक्तके । 
शतलच्ते महेशानि मडासाम््राज्यमुच्यते ॥” 

इति वरदातन्नने २ पटलः ॥ 
सास््राणिकमं, कलौ, जवादिनामकगन्ध- 

द्रव्यम् । इति राजनिधेर्टः ॥ 
सास््राणिजि, क्तो, महापारेवतम् । इति राज- 
निर्धण्टः ॥ 

सायं,व्य, (स्यति समापयति दिनमिति । सो + 
बाइलकात् शम् । युगागमाञ्च । ) सायाह्कः। 
इत्यमरः । ३।४।१९। सस्या । इति राज- 
निषंर्टः ॥ तथा,-- 
“दिनान्ते पु सि सायः स्यात् साया साय- 

मव्ययम् ।* 
इति शब्दाणंवः॥ 

( यथा, रघुः । १।४८। 

“सदुष्यापयश्ाः प्रापदा खमं ान्तवाइनः। 
सायं संयमिनस्तस्य मइर्षेमंदहिषोसखः ॥*) 

सायंकालः, पु, ( सायं सायाहकः कालः। ) 
सायाङ्कः। सायंसन्यासमयः। यथा, स्मति- 
सागर्टतमस्सासुक्तम् । 
“ज्येष्ठा वाप्यथवा षष्ठो सायंकाले न चेद्भवेत् ॥ 
सायमेव तथापि स्यादिः खाभिमन्तखम् ॥ 

दूति तिष्यादितत्म् ॥ 
सायंसन्ध्वा, खलो, (साय सवाक या सन््या।) 

` सायं कालोषास्या देवता । सायं कालकन्तेव्यो- 
पासना'। सायं सन्य पाशनाकालञ्च। तम्ममाणं 
सन्ध्याशब्टे द्रष्टव्यम् । पञ्चिमा स्ख्या। तस्या 
उत्प्तियंथा,-- 

मा कंण्डेय उवाच । 
“नारायणः खयं सन्ध्यां पस्मर्णाथाग्रपाणिना । 
ततः पुरोडाशमयं तच्छरोरमभूत् चषणात् ॥ 
महामुने हायज्ञं तस्मिन् विश्लोपकारिणि। 
नाग्निः क्रव्यादतां यातोत्येतदथ तथा क्तम् ॥ 
एवं क्रत्वा जगन्राघस्तत्ैवान्तरधौयत । 
सन्ध्याप्यगच्छद्यतेज तत्र मेधातिथिसेनिः ॥ 
अध विष्णोः प्रसादेन कैनाप्यनुपलत्तिता । 
प्रविवेश तदा यन्न सख्या मैधातिधेमनेः ॥ 
वथिष्ठनपुरायातुषर्णीध्तातु खा खुता। 
उपदिष्टा तप्तुं वचनात् परमेष्ठिनः ॥ 



सायाह्ः 

तमेव क्त्वा मनति तपशचर्य्यापदेश्कम् । 
पतित्वेन तदा सन्ध्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणम् ॥ 
समिद्धेऽग्नौ सदाय सुनिभिर्नोपलक्छिता। 
तदा विष्णोः प्रसादेन सा विवेश विधैः सुता॥ 
तस्याः पुरोडाश्रमयं अरौर तत्चणात्ततः । 
दग्ध पुरोडाशगन्धं व्यस्लारयदलस्ितम् ॥ 
ब्किस्तस्य; शरोर तदग्ध.1 सूगस्य मण्डले । 
शं प्रवेशयामास विष्णोर्चान्नया पुनः ॥ 
स्वयो हिधा विभज्याथ तत्श्ररौर तदा रथै। 
सके संखापयामासू प्रौ तये चिदेवयोः ॥ 
यदू भाग तस्यास्तु शरौरस्य हिजोत्तमाः । 
प्रातःसस्याभवत् सातु ्रहोरातरादिमध्यमा॥ 

` यच्छेषभागस्तस्यास्तु अहोरातरान्तमध्यगा । 
सा सायमभवत् सन्ध्या पिदप्रोतिप्रदा सदा ॥ 
सू््योदयाच्च प्रथम यदा स्यादरूणोदयः। 
प्रातःसन्ध्या तदोदेति देवानां प्रीतिकारिणौ ॥ 
श्रस्तं गते ततः सूर्यये शोणपद्यनिभा सदा । 
उदेति सायंसख्या सा पितणां मोद कारिणौ॥ 
इति ओओकालिकापुराशे भररुन्धतोजन्मकथने 
२२ भध्यायः॥ 

सायंसन्यारेवता, स््,(स।यंसन््याया देवता ।) 
सरस्लतो । इति कविकल्पलता ॥ 

मायःपु, (स्यति समापयति दिनमिति । सो + 
श्याद्यघेति णः । ततो युगागमः ।) दिनान्तः) 
इत्मरः । १।४।३॥ बाणः । इति मेदिनो॥ 
सायोत्मवौ विकालके । इति विकाण्डशेषः ॥ 

सा(शा)यकः, पु, ( स्यति हिनत्तोति। सो+ 
रल् † युक् । ) बाणः ! ( यथा, रामायणे । 
२।३१। ४९०) 
“अमेद्ये कवचे दिव्ये तूणौ चाच्चय्यसायकौ ॥*) 
खड्गः । इत्यमरः । ३।३।२॥ ( यधा, महा- 
भारते। ४।४०।१४। 
“कस्य पाञ्चनखे कोष सायको हेमविग्रहः। 
प्रमाणरूपसम्पन्रः पोत भाकाशसत्रिभः॥* 
पद्धमसंख्या । यथा, साहित्यदर्पणे । ४।२६४। 
“सङ्रेण त्रिरूपेण संख्ष्टया चैकरूपया । 
वेदखाग्निशराः शुचं रिषुवाणाग्निसायका॥*) 
सायकपुङ्ा, स्तो, ( सायकस्य पङ्क इव युह्ो 
यस्या; । ) शरपुङ्घा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
( सायकस्य पङ्क, पुः । यथा, रघुः । २।३१। 

“सक्ताङ्गलिः सायकपुङ्क एव 
चिव्रापिंतार् इवावतश्थं ॥” ) 

सायन्तनः, वि, (सायं भवः । सायम् + “सायं 
विरंपराहकप्रागव्ययेभ्यषटुयव्बुलौ तुर् च ।” ४।३। 
२२। इति व्युल् तुट् च । ) स।यंकालभवः। 
यथा.-- 

"सख्यां सायन्तनीं कुर्व्यात् इादश्यादिष्वपि 
प्रिये। 

अङुव्वेत्निरयं याति यतो नित्यागमक्रिया॥” 
इति हडन्नोलतन्त्े प्रथमपटलः ॥ 

सायाङ्कः, पु, (सायम ङः । ̂ संख्याविसायेति ।” 
६।३। ११०। ज्ञापकात् समासः) पञ्चधा- 

॥ 85. 

| विभक्तदिनपरञ्चमांशः! दिवसस्य 

२२७ 
सारं 

तयम् । यथा, 
“प्रातःकालो सुद्धत्तौस्तोन् सङ्गवस्तावदेव तु । 
मध्याहस्िमु त्तं स्याद पराद्वस्ततः परम् ॥ 

सायाङ्कस्िमुहृत्ते स्यात् ओराचं तत्र न कारयेत् 
राचसौ नाम घा वेला गिता सर्ववंकर्वासु ॥* 

इति तिष्वादितच्वम् ॥ 
तत्पर्यायः । 
“खायो दिनान्तः सायाङ्ो विकालः सायमेव च” 

इति शब्द्रल्नावलौ ॥ 
साथिका.स्ो,क्रमख्थितिः। इति शब्दरल्नावलौ॥ 
सायो, [न् ] पुं. (सायति नाशयति गतिक्ञेश- 
मिति। से च्ये+शिनिः।) अ्र्लारोडहः। 
इति केचित् ॥ 

सायुज्यं, क्तौ, ( सयुजो सहयोगस्य भावः । 
ब्राह्मखादित्वात् ज ।) सडयोगः । एकत्वम्। 
तत्त प्ञ्चधासुक्यन्तगतसुक्तिविशेषः । यथा, 
सालोक्यसाट्िसामोप्यसारूभ्यं कत्वमपु्रत । 

दौयमानं न खह्ृन्ति विना मत् सेवनं जनाः॥* 
इति ओभागवते । ३।२९ । १३ ॥ 

"भक्तानां निष्कामतां केमुतिकन्यायेनाहइ । 
सालोक्यं मया सह एकस्मिन् लोके वासम्। 
सा्टि` समानैश्वयम् । सामोप्य निकटवर्ति 
त्वम्। शारूप्य क्षमानरूपताम्। एकत्वं 
सायुज्यम् । उत अपि दोयमानमपि न रद्वन्ति 
कुतस्तत्कवामनः इत्यथैः ।” इति यौधरखामी॥ 
"एकत्वं भगवत् सेरयुज्यं ब्र ह्म सायुज्यञ् । अनयो 
स्तज्ञोलाव् कत्वेन तत्सेवनाथ त्वाभावात् ग्रह 
णावश्यकत्वमेषेति भावः ।*इति क्रमसन्दभः॥ 

साये, व्य, दिनान्ते सायंकाले । इति कैचित्॥ 
सार, त् क टौ्व्वल्ये । इति कविकल्पदुम ॥ 
(अदन्तच्ुरा०-पर०-अक०-सेट् । ) रेफोपधः। 
अससारत्। इति दुर्गादासः ॥ 

सारंक्तौ,पु,(सार त् क दौर्न्वल्ये + रच् । ख गतो 
+ घञ् इति वा । ) जलम् । धनम् । { यथा, 
रघु; । ४। ७६ । 
“परस्परेण विज्ञातस्तेषुपायनपाणिषु । 
रान्ना हिमवतः सारो रान्नः सारोदहिमा- 

द्विश ॥* ) 
न्याय्यम् । इति मेदिनौ ॥ ( सरात् जातम् । 
सर +अण् ।)नवनोतम् । इति राजनिघर्टः ॥ 
( यथा, सुख्युते उत्तरतन्त्रं । २६ । 

“क्तो रशेषच्च तन््थ्य' शोत सारसुपाडरेत् ॥” 
्ररृतम् । यथा, भागवते । ७9 । ६ } २५। 

"श्म्परादयः किमगुणेन च काङ्कितिन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥") 

लौहम् । इति भावप्रकाशः ! विपिनम् । इति 
शब्द्रन्नावलो ॥*॥ सारवस्तुनि यथा, - 
“सारं रखानान्तु छतः ्टतसारं इतच्च यत् । 
इतस्य सार स्वगेच्च खर्गात् सारन्तु योषितः॥ 
अतो राजन् प्रदेयाः स्यः लियः खगमभोप्- 
सतः। 

सारः 

तथेह सुखं ताभिः सडह राज्यं कृपोत्तम ॥” 
इति वद्किपुराणे दासौदानाध्यायः ॥ 

श्रपिच। 
“असारे खलु संसारे सारमेतच्तुष्टयम् । 
काश्यां वासः सतां सद्ग गङ्गाः म्बु- 

सेवनम् ॥१* 

इति कवितारन्राकरश्चत पुराशवचनम् ॥ 
सारः, पु, ( + “ˆ खरे ।” २।२। १७ । इति 
घञ । ) बलम् । (यथा, महाभारते ।१।१५५। 
२३२। 
"तरख भौम मा क्रौड जहि रक्षो विभोषणम्। 
पुरा विकुरुते मायां भजयोः सारमपेय ॥* ) 
स्थिरांशः । इत्यमरः । ३। ३ । १०० ॥ (यथा, 
रघुः। १०।१०। 
“प्रभानुलिप्रश्रौ वत्सं लच्छौ विभ्वमदर्पणम् । 
कौस्तुभाख्यमपां सरं बिभ्नाणं छडतोरसा ॥) 

. मज्जा । इत्यमरः । २ ४। १२ ॥ वजृच्तारम्। 

इति राजनिर्घंण्ठः ॥ वायुः । इति जटाधरः ॥ 
रोगः । इति धरणिः ॥ पाशकः । इति शब्द 
रन्नावलो ॥ दध्य त्तरम् । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
( अर्थालङगर विशेषः । यथा, सादित्यदपशे । 
१० । ७३१ । 
“उत्तरोत्तरसुत्कर्षो वस्तुनः खार उच्यते ॥” 
यथा 

“राज्ये शारं वसुधा वसुधायामपि पुर पुरे 
सौधम् । 

सौतै तस्प' तस्ये वराङ्गनासर्व्वस्वम् ॥” ) 
सारः, ति, ( + घञ । ) भतिद: । इतिः 
शब्दरब्नावलो ॥ वरः। ओष्ठः इत्यमरमेदिनो- 
करौ ॥ यथा, 
“सर्व्वसारो यथा कछष्णो व्रतानां पुखखकं तथा॥” + 

इति ब्रह्मवैवत्तं गणप ति खण्डं । ३।२०॥ 
श्रपिच। 

मार्काण्डेय उवाच । 
“जगत् सव्वंन्तु निःसारमनित्यं दुःखभाजनम् । 
उत्पद्यते चणादेतत् चषणादेतत् विपद्यते ॥ 
यथेवोत्पद्यते सारान्निःसारं जगदच््रसा । 

पुनस्तस्मित्रिलोयन्तं महा प्रलयसङ्कमे ॥ 
उत्पत्तिप्रलयाभ्यान्तु जगन्निसारतां हरिः । 

शग्धवे दर्शयामास भावेन जगतां पतिः ॥ 
एकं शिवं शान्तमनन्तमच् तं 
परात्पर' ज्ञानमयः विशेषम् । 

अदेतमव्यग्रमचिन्त्यरूप 
सारन्त्वं कं नास्तिसार त्वदन्यत् ॥ 
यस्म्ाटेतव्जायते विश्वमग्रय 
यस्माज्ञोनं स्यात् तत्पश्चात् खितञ्ख । 
श्राकाशवनग्म्ेघजालस्य त्या 
यदिश्व वे भ्रियते तच्च सारम् ॥ 
अष्टाङ्गयोगेय दास् मिच्छन् 
योगौ युनक्तयामरूप सदैव । 
निवत्त॑ते प्राप्य यन्नेड लोके 
तद सार सारमन्धन्न चास्ति ॥ 



सारङ्कः 
सारो हितोयो धर्मस्तु यो निव्यप्रा्यै भवेत् । 
यो वै निवत्तको नाम तच्राघ्ारः प्रवर्तक; ॥ 
सव्वं चरति लोकेऽस्मिन् धर्मो नैष तो भवेत् 
स्वधममाद्यो न चलति स एवात्र उच्यते ॥ 
एतदः कथित सार निःसारच्च यथा जगत्। 
यथा स्य ददर्शाश युञ्जान स्तं ऽन्तरे ॥ 
एतदहं दर्शयामास स विष्शुर्जगतां पतिः । 
सय जग्राह मनसा ध्यानेनातमनि शङ्करः ॥ 

सार तत्व परम निष्कलं य- 
सप््या दोनं मूर्तिमान् धम एषः । 
सारोऽन्योऽसौ सार्ोनं तदन्यत् 
न्नात्वेवेष्य याति नित्यः महाधौः॥* 
इति च्रोकालिकापुराशे २७ अध्यायः ॥ 

सारकः.पु,(सारयति मलमिति । ख + णिच् + 
रल् ।) जयपालः। इति राजनिर्घण्टः ॥ विर- 
चके, ति । इति वैद्यकम् ॥ 

सारख्छदिरः, पु, ( सारः भतिद: खदिरः । ) 
अ दु.खदिरः। इति राजनिघेण्ट; ॥ 

सारगन्धः, पु, (सारो गन्धो यस्य । ) चन्दनम् । 
इति शब्द चन्द्रिका॥ 

सगग्राहो, [न्] बि, (सार गुह्वातीति। 
ग्रह + शिनिः) सारग्रहणकर््ता ॥ 

सारघ.क्तो,(सरघाभिमंघुमलिकाभिः क्तमिति 
खरघा+भण्। ) मधु। इति जटाधरः ॥ 

( यथा, भागवते ¦ १० ।१६।४३। 
“पौत्वा सुङन्दसुखसारघम तिभन 
स्तापं जइविरजं ब्रजयोषितोऽङ्कि ॥*) 

सारङ्गः, पु, ( सरतोति । ख गतौ + “ख्हजो- 
ह दिश्च।” उणा० १।१२१। इति अङ्गच् । 
हडिञ्च। ) चातकपक्तो । इत्यमरः । २।५।१७॥ 
( यथा, रामायणे । २।६२। १६। 
“उष्णमन्तदंषे सद्यः लिग्धा ददहशिरे घनाः । 
ततो जद षिरे सर्ववे भेकसारङ्गवर्हिंणः ॥”) 
इरिशः। ( यथा, भटहिः। ३।२६। 

“गोमायुसारङ्गगण। ख सम्यक् 
नायासिषुर्भोममरास्िषुखच ॥” ) 

मातङ्गजः। इति मेदिनो ॥ पचिभेदः । भद्ध । 
इति विश्वः ॥ यथा,- 
“नानु शटि कलिं सस््राट् सारङ्ग इव सारभुक् 
कुलान्याशु सिध्यन्ति नेतराणि क्तानि यत्॥” 

इति ओोभागवते । १।९८। ७॥ 
“नतु भर्तु कलिं सर्व्वथा किं न हतवान् 
तत्राह नानुदेष्टौति। सारङ्गो रमर इव सार. 
ग्राहो। सरमा यत् यस्मिन् कुशलानि 
पुष्यानि राश संकल्पमात्रेण फलन्ति इतराणि 
पापानिभ्राश्न सिध्यन्ति यतस्तानि कतान्येव 
सिष्यन्तिन तु संकन्यितमाचाणोति।” इति 
यौ घरसखाम ॥५॥ छत्रम् । राजहंसः । चिव्र- 
खगः। ( यथा, महाभारते । ७।२२।२१। 
“शराक्रोडइन्तो वहन्ति स्र स्।रङ्गशवनला इयाः॥”) 
वाद्यभेदः भंशुकम्। इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 
नानावर्णं; । मयुरः। कामदेवः । धनुः । केशः। 

₹ेरे८ 
सारधिः 

सरणम् । भराभर णम् । पदम् । ग्धः । चन्दनम् 
कपू रम् । पुष्यम् । कोकिलः । मेघ; । एथिवौ 

र । 

शति राजनिघेर्ट; ॥ 

मरः।२।३।२३॥ “शारङ्गशातके ख्यातः 
वले हरिशेऽपि च । इति तालब्यादावजय;। 

मत्स्यखगान् इन्ति ।” ६।४।३५। इति ठक् ।) 
व्याधः । इति सिदान्तकौमुदो ॥ 

सारङ्गो, स्तो, वाद्यविथेषः। इति केचित् ॥ 
सारलं'क्तो, (सारात् जायते इति । जन + डः ,) 
५ । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
, क्तौ, (सारयतोति। ख + णिच् + स्युः|) 

दः। इति धरणिः ॥ 
रखःपु,( + णिच् + स्थुः ।) भतीसाररोगः। 
रावणमन््रो। इति हेमचन्द्रः ॥ भद्रवला । इति 
धरणिः ॥ श्रास््रातकः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
रिः, स्नो,( + णिच् + अनिः । इत्युणादि- 
२ उच्ज्वरू' । २।१०१३ । ) चुद्रनदो । प्रसा- 
रणो । इत्युणादिकोषः॥ 

सारणिकः, वि, पथिकः । सरणिशब्टात् ण्णिक- 
प्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ ( यथा, महाभरते । १२। 
९८१। ३६ । 
“यदा सारणिकान् राजा पुत्रवत् परिरक्तति। 
भिनत्ति चन मथादां स राज्ञो धमो उच्यते”) 

सारणिकघ्नःपु, (सारणिकान् पथिकान् इन्तौति 
चन +टक।) दस्य; । इति केचित् ॥ 

सारणौ,खो,(सारणि + वा डनेषट ।) प्रसारणी । 
खल्पनदौ । इति मेदिनो ॥ ( यथा, अनन. 
राघवे। २।२५। 

“्रालवालवलयेषु भूरुहां 
मांसलस्तिमितमन्तरान्तरा । 
केरलोचिकुरभङ्िर्महुर 
सारणोषु पुनरम्बु दश्यते ॥” ) 

सारण्डः, पु, सर्पाण्डः । इति जटाधरः ॥ 
सारतर, पुं, ( सार जल' ततूप्रधानस्तरः । ) 
कदलोहच्तः। इति धनश्यः ॥ 

सारथिः, पुं. (सरत्यण्वानिति । ख + अन्त्भावि- 
रर्थः + “सर्तेणिंच ।* उणा* ४।८८ । इति 
घथिन् । ) रथादिघोटकनियोगकक्ता । तत्- 
पय्थायः। नियन्ता रे प्राजिता ३ यन्ता ४ 
खतः ५ चत्ता ६ सव्यष्टा 9 दक्तिणस्थः ट रथ- 
कुटुम्बो <। इत्यमरः ।२।८।५९-६०॥ सादो १ 
सव्य ष्ठः ११९ नियामकः १२ चातुरिकः १३। 
इति जटाधरः ॥ प्रवेता १४ रथनागरः १५। 
इति शब्दरन्नावलो ॥ सरथस्यापल्यं स।रथिः 
बारात इति श्िः। सह रथेन वत्तते योऽसौ 

राविः। दोपिः। सिंहः। इत्यनेकाधकोष; ॥५॥ 

“सारङ्ग जाङ्गलं खिग्ध मधुरं लषु हष्वदम् |” 

रङ्कः, चि, ( ख + अङ्कच् । ) शवलः । शत्य- 

भरतणएव स।रङ्गो दन्त्या दिस्तालब्यादिख । "इति 
भरतः॥ 

ङ्िकःपु,(सारङ् इन्तोति। सारङ्ग + ^पचचि- 

सारसं 
। | सरथोऽश्वः तं प्र रयति ठे कादिति श्शि्व्वा । 

सारयति अश्वान् इति अन्तात् ख गतावि- 
त्वस्मात् नाज्नोति भ्रयिप्रत्ययो वा । इत्यमर 
टौकायां भरतः ॥ तन्ञक्षणं यथा, मात्स्वं । 
२१५।२०-२१। 
“निमित्तशकुनन्नानो इयभथिक्षाविभारदः। 
हथायुर्ववेदतच््न्नो भूरिभागविशेषवित् ॥ 
स्वामिभक्तो महोत्साहः सर्ववेषाञ्च प्रियंवदः । 
शूर कलविद्यञ्च सारथिः परिकोर्तितः ॥ 
समुद्रः। इति संच्चिप्तसारोणादिहत्तिः ॥ 

सारदा, स्त्रो, (सार ददातीति! दा+कः।) 
सरस्वतो । इति धब्द्रब्रावलो ॥ दुर्गा । यथा। 
शरत्कालबोधनोयत्वेन शारदापदष्य त्यक्ते 
स्तत्पदं तालब्यादि सारं ददातीति व्युत्पत्ति 
स्तुकाल्पनिको । इति ति्यादितत्त्वम् ॥ सार- 
दातरि, बि॥ ‡ 

सारहुमः,पु.(सारः भतिददुः दरुमः ।) खदिरः 
इति राजनिर्घण्टः ॥(यथा,हडत् संहितायाम् । 
४३।५८। 

“उत्थापयेत् लच्छ सहस्रचच्ुषः 
सारदुमाभग्नकुमारिकान्वितम् ॥* ) 

सारपादपः, पु, ( सारः भतिद: पादपः। ) 
धामनिहत्तः। इति रत्नमाला ॥ 
रभार्डक्ञो, (सारस्य भाण्डमिव ।) धक्षविम- 
पाव्म् । यथा खगनाभ्यादि ॥ ( यथा, यान्न- 
वल्कः । २। २५०। 
“सशुद्रपरिवत्तञ्च सारभाण्डच्च कतिमम् 
श्राधानं विक्रयं वापि नयत दर्डकल्यना ॥*) 

सारमितिःपु, वेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ सां 
यथाथे' मोयते ज्ञायते अनेन सारभिति; । 
सारोपपदात् माधातोर्नाखीति ति; ॥ 
सारमूषिका, स्तो,( सारे मुषिकेव ) देवदाललो । 
इति राजनिधर्टः ॥ 

सारमेयः.पु,( सरमाया श्रपत्यं पुमानिति ।टक्।) 
कुक्,रः । इत्यमरः । २।१०। ३१ ॥ ( यथा, 
महाभारते। ६।९। ७३ । 
“भ्न्योन्यस्यावलुम्यन्ति सारमेया इवामिषम् । 
राजानो भरतवरष्ठ भो्ुकामा वसुन्धराम् ॥) सारमेयो, स्रो, ( सरमाया अपत्यं सलौ । ठक् 
ङोष् । ) कुक्कुरो । इति शन्दरब्रावलौ ॥ 

खारलोह, क्तो, ( सारं चेष्टः लोहम् । ) लोह- 
सारः| इति भूरिप्रयोगः ॥ इष्यात इति भाषा॥ 

सारवः, चि, ( सरयु भवः। अरण । ^दाख्छि- 
नायनहास्तिनायनेति ।* ६ । ४। १७४। इति 
निपातनात् साधः।) सरयुनदौसमुत्प नरः । 
इत्यमरः । १। १० । ३६ ॥ 

सारवर््जितः,व्रि, स्थिरांशराहितः । अरसारवस्तु। 
सारेण वज्जित इति ढतोयातत्पुरुषसमास- 
निष्यन्रः ॥ 

सारसं, क्तौ, ( सरसि भवम् । सरस् + श्रण् | ) 
पद्म् । इत्यमरः । १।१०।४० ॥ स्नौकय्य(- 
भरम् । इति केचित् ॥ 



सारसो 
२२८ 

सारस 

। ति, ( सरसि भवम् । सरस् + अरण । ) |सारस्रतः, पु, सरस्ततो देवतास्येति । भ्रण् । ) 
सरोवरोदवजलादि । तज्नलगुणाः। तथा,-- । विल्वदर्डः । ( सरखत्या अयमिति । तस्य द- 
“नद्याः ओेलवराचाश्भमो यत्र संख त्य तिष्ठति । 
तत् सरोजजलं छन्न तदः सारसं स्म, तम् ॥ 
सरसं सलिलं वस्थं ठष्णान्न मधुर लघु। 
रोचनं तुवर रुक्षं वहमूतरमलं सितम् ॥” 

` इति भावप्रकाशः॥ 
(यथाच) 

“क्षार घनं वातकफानुकारि 
त्वग्दोषक्षत् तत् कटु दोपनञ्च । 
प्रोक्त विपाके भमशोषकारि 
स्यात् सारसं नो सुखकारि वारि ॥ 
इति हारोते प्रथमस्थाने सप्तमेऽध्याये \) 

सारसः, पं, चन्द्रः! इति मेदिनो ॥ 
स।रसः,पं स्रौ, (सरसि भवः । अरण ।) स्नाम- 
ख्यातपक्ञौ । तत्पथ्धायः। पुष्कर।दह्ः २। 
इत्यमरः । २।५। २२॥ गोनर्द: ३ नाङ्करः 
लच्छणः ५ नलक्तणः ६ सरसो कः ७ सरोक्छव 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ रसिकः < काम १०। 
लन्मांसगुशाः। मधुरत्वम् । अन्नत्वम् । कषाय- 
त्वम् । मडातिसारपित्तग्रहख्यर्गोनाशित्वच्च । 
इति राजनिर्घश्टः॥ # ॥ तस्य शकुनं यथा,- 

“इष्टाथंसिदिः सकलासु दिक 
स्यात् सारसहन्दविलोकनेन । 
शुत्वास्य षष्ठं निनदं न गच्छेत् 
सिध्यत्यभौष्ट टह एव यस्मात् ॥ 
वामेन योषित्कुललाभकारो 
शब्दस्तथाग्रं पतोऽघैलब्धं प । 
यः सारसाभ्यां बुगपहिरावः 
कछतोऽचिरेण क्रमतोऽपि वामः। 
ख वेदितव्यः कथिताधेकारौ 
क्रौञ्चदयस्याप्ययमेव वर्ग; ॥” 

इति वसन्तराजशाकुने सारसवर्गः ॥ 
सारसनं, क्ल, (सार सनोति ददातीति! षणु 
दाने +भ्रच्। ) काञ्च स्तौकव्याभरणम्। 
इत्यमरः ।२।६।१०९ ॥ भरस्य पयायः काचो. 
शब्दे द्रश्व्यः ॥.कच्चुकटा्व्याधें मध्यकायनिद्- 
पट्टिकादि। तत्प््यायः। अधिकाङ्गम् २। 
इत्यमरः ।२।८।६३॥ इं कच्च कदाव्याये 
मध्यकाये निददं पटिकादौ। सक्ञच्चका; सस 
त्राहाः मध्यं दार्व्चाय' यद्व्नन्ति तत् सारसनं 
अधिकाङ्गद्चोच्यते। इति भरतः ॥ ( यथा, 
किरातै। १८।३२॥ 

“तवोत्तरौयं करिचर्म सालं 
ज्वलन्मनिः सारसनं महानहिः। 
सगास्यपं क्तिः शवभस्म चन्दन 

कला हिंमाशोख समच्चकासत ॥" ) 
स(रसो, स्त्रो, (सारस + जातौ ङोष् |) सारस- 
पत्नौ । इति दईेमचन्द्रः ॥ (यथा, मद्ाभारते। 
११।१८।१४। 

“हं सगद्रदभषिख्यो दुःखगशोकप्रमोहिताः। 
सारस्य इव रासन्तयः पतिताः पश्च गाधव !॥") 

भित्यण् । ) देशविशेषः । स तु हस्तिनापुरस्य 
उत्तरपञ्चिमभागी प्रसदः! इति हेमचन्द्रः ॥ 
यथा । कूगाङ्गख्दे शाना इ । 
“मध्यं सारखता मक्ता; शूरसेनाः समाथुराः 
पाश्चालशाखवमार्डव्यकुरुचेच गजा दयाः ॥* 

इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ 
सरख्मतोनदौपुचसुनिविशेषः । सारखतदेशो- 
इवनव्राह्मणः । यथा,-- 
“सारस्ताः कान्यकुला गौडमे धिलकोत्कल।ः। 
पञ्च गौडा इति ख्याता वि्ध्वस्योत्तरवासिनः॥” 

इति पुराणम् ॥ 
कल्पविशेषः ॥ यथा,- 
“सारख्तस्य कल्पस्य मध्यं ये स्यं रामराः। 
तइ न्तान्तोद्धवं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥'” 

इति मात्सय ५० अध्यायः ॥ 
व्याकरशविशेषः । (नवमदापरयुगस्य व्यासः 
यथा, देवौभागवते । १।३।२८। 
““सारसखतस्तु नवमे विधामा दशमे तथा ॥* 
एतविशेषे, क्तौ । यथा,- 
“समूलपव्रामादाय ब्रह्मों प्रत्ताल्य वारिणा। 
छदूखले क्षोदयित्वा रसं वस्त्र ण गालयेत् ॥ 
रसे चतुगणे तस्मिन् तप्र विपाचयेत् । 
भौषधानि तु पेष्ाणि तानौमानि प्रदापयेत् ॥ 
इरिद्र। मालतो कुष्ठ विहतो सहरोतकौ । 
एतेषां पलिकान्भागान् शेषाणिकाषिकाणितु 
पिष्पल्योऽथ विडङ्गानि सैन्धवं शर्करा वचा। 
सव्वमेतत् समालोच्य शनै दग्निना पचेत् ॥ 
एतप्राशितमात्रेण वाग्विशुदिख्च जायते । 
सघ्रात्रप्रयोगेण किन्रेः सह गोयते ॥ 
अह मामप्रयोगेण सोम राजोवपुभवेत् । 
मासमाव्प्रयोगेन चुतमावरन्तु धारयेत् ॥ 
इन्तयष्टादशङुष्टानि अरशोसि विविधानि च। 
पञ्चगुख््ान् प्रमेहा च कासं पञ्चविधं जयेत् ॥ 
बन्ध्यानाच्च व नारौणां नराणामल्परेतसाम् । 
तं सारखतं नाम बलवर्णाग्निवदं नन् ॥ 
इति देद्यकचक्रपाणिसंग्रहे रसायनाधिकारे। 
इदमेव ब्रह्मोष्टतमित्याख्ययापि प्रसिदम् ॥*॥ 
ति, सरसतो घम्बन्धौ । ( यथा, यान्नवल्क ए । 
२।८३। 
"विनां हि वधो यत्र यत्र साच्छन्रतं वदेत् । 
तत्पावनाय निव्वाप्यश्चरः सारखतो दिजेः॥*) 
सारसतदेशसम्बन्धो ॥ (षरस्तोनदोसम्बन्धो। 
यथा, मेघदूते । ५१। 
“हत्वा तास(मभिगममपां सौम्य सारखतोना- 
मन्तः शदस्त्वमपि भविता वंम।तरेण क्शणः॥”) 

सारसखतकल्पः, पु, ( सारस्रतः कल्पः ।) सरसः 
व्युपासनाध्रकरणम्। यथा,-- 

ब्रह्मोवाच । 
“खण ब्रह्मन् प्रर गुन्न कल्पं सारखखतं मम । 

॥ 
यस्य विन्नानमाच्रं ण जाद्यापहरणं भवेत् ॥ 

सारख 

सव्वशास्तप्रकाशख्च सव्वेन्नो जायतेऽचिरात् । 
भ्रभ्यसाच्च भवेद्यस्य वाचश्चित्रा भवन्ति हि॥ 
अवापुस्तिदशा व्याप्तं वामो शत्वं बहस्पतिः । 
इंपायनोऽपि यां ज्ञात्वा वेदव्यासोऽभवन्म निः॥ 
मन्तरोदार प्रवच्यामि साङ्गावरणपृजनेः। 
अनन्त बिन्दुना युक्त वामगण्डान्तभूषितम् ॥ 
जपेत् इ।द शलतच्न्तु मूकोऽपि वाक्पतिभवेत् 
नाभो शभ्रारविन्दच्च ध्यायेदणदलं सुधीः ॥ 
तन्मध्यं भावयेश्मन्त्ो मण्डलानां तयं चिरम्। 
रत्नसिंहासनं तत्र वणज्योत्खामयं पुनः ॥ 
तस्योपरि पुनध्यायेदे वीं वागीश्वरीं ततः 
सुक्षाकान्तिनिभां देवीं ज्योत् ख्राजाल- 

विकाशिनोम् ¢ 
मुक्ताहारयुतां शुभ्वा शशि खर्डविमर्डिताम् । 
बिभ्वतीं दचचदस्ताभ्यां व्याख्यां वणस्य मालि- 

काम् ॥ 
भअरसृतेन तथा पृण घटं दिव्यच्च पुस्तकम् । 
दधतीं वामहस्ताभ्यां पोनस्तनभरान्विताम् ॥ 
मध्ये त्तोणां तथा खच्छां नानारत्रविभूषिताम् 
श्रात्मामेदेन ध्यात्वेव ततः संपूजयेत् क्रमात् ॥ 
भाद्योन दौर्घयुक्तन कुर्व्यादङ्गनि इस्तयोः । 
ृदयादौ तथा कुर्यादोजेनाङ्क्रिया पुनः ॥ 
श्नवोग्पध्यं तथा नाभौ गुद्धे च देशिकस्तथा । 
न्धसेदोजं पुनर्वस्तौ व्यापकं विन्यसेत्ततः ॥ 
पोठन्यासं तनौ कुयात् देवताभावशुदये । 
माढकायान्तु यत् प्रोक्त पौठमभ्यर्चप यत्नतः ॥ 
बणाजेनासनं दद्यात् सूरत मूलेन कल्ययेत । 
श्रावाद्य पूजयेत्तस्यां देवीं वागोश्वरीं ततः ॥ 
अङ्गः प्रथमा ठत्तिः स्यात् दितोया गक्ति- 

भिस्ततः । 
दलाग्रेषु समभ्यच्चा व्रह्माण्याद्या यघाविधि ॥ 
लोकपाला बहिः पूज्चास्तेषामस्त्रा णि तद्द हः । 
एवं सम्यजयन्सन्त। लपदहामरतस्तदा ॥ 
कवित्वं लभते वाग्मो लचचैदादभिध्र वम् । 
प्रातजघा सडखन्तु पिबेदूब्राद्मीं वचान्विताम् 
न विस्मरति मेधावो श्रुतान् वैदागमानपि। 
कण्ठभात्रोदके खित्वा ध्यायन्न त्र्डम रडले ॥ 
ज्योतिःपुच्ञनिभां देवीं परिवारसमन्विताम् । 
वराभययुतां इस्ते सुद्र पुस्तकधारिशेम् ॥ 
ज॑परत् सहल्रम!णेन षरमासं विजितेन्द्रियः । 
भौमां सम्मराप्य वाक्सिहि' कवोनामग्रणोभवेत् 
भथ योगं प्रवच्छामि जाद्यनाशकर परम् । 
राविशेषै समुलखाय शुचिभत्वा सम्] डितः ॥ 
शुद्धभ। न चात्मान गुरुञ्च परिकल्पयेत् । 
तग्मभापटलब्यासं जगत् सव्व विचिन्तयेत् ॥ 
मूलाधारे खितां देवां कुण्डलीं परदेवताम् । 
सुधां प्रयाप्य तां शक्तया क्रमाश्क्राणि भेदयेत् 
ततः परशिवे नौत्वा सौधीच्च प्रपयत्ततः। 
ऊहं ग्रन्थि विनिर्भिद्य जिदं दौपल्लरूपणोम् 
बोजरूपस्व शक्तया तु प्रोञ्च सन्तं परातिकाम् । 
शच्दनब्रन्मस्ररूपाच नियलां चिन्तयेत् पुनः ॥ 
तक्रभायटलब्योष्त' शरौर दिन्तयेत्ततः ॥ ^. ` 



सारख 

नित्यं सहस्रमाणेन जपेत् संबत्सर' यदि । 
लतः संजायते मन्तो वाचस्प्रतिरिवापरः॥ 
छन्दोऽलङ्ारतर्कादि नाना शास्त्राथं विद्धवेत् । 
कवित्वं ज्ञानशक्ताा तु पाण्डित्यमधिकं भवेत्॥* 
अथापर प्रवच्यामि योग भुवि सुदुक्भम्। 
नाभिचक्रखितां सौम्यां रक्ताकारां विचि- 

न्तयैत् ॥ 
च्ौमाबदनितम्बाच्च रक्ताभरणभूषिताम्। 
पाशाङ््श्धरां दिव्यां वराभययुतां पुनः ॥ 
दष्टएा चाड्तवपिणया पूरयन्तीं मनोरथान् । 
एवं ध्यात्वा जपेनल्नक्लं मनुजो विदितं ततः ॥ 
होमं कुात् विमध्वक्तं रक्तोत्पलयुतेदि जः। 
ततः सन्तपयेद् वीं दुग्धयुक्त न सपिंषा॥ 
पायसेन बलिं दद्यात् दधिपिष्टमधुश्चतः। 
एवं कत्वा विधानन्तु खाक्ताइ खवणो भवेत् ॥ 

सिदार्स्तिम धुर)पेतं ह त्वा ज गदश नयेत् । 
पडदानेन् मती प्रायात् श्िवमूजिंताम् ॥ 
देवो दयविद्याया नास्ति किद्धित् सुदल भम् 
खं हमावेन सम्प्रोक्तः न देयं यस्य कस्यचित् ॥ 
एतत्ते कथित दिव्यं विद्योत्पत्ते्च कारणम् । 
विष्णुना दत्तमस्मभ्यं मया तुभ्य दिजोत्तम ॥ 
सिदमन्तौ यदा मन्न्नो वालिशस्यापि स्ूडंनि। 
हस्तं दत्त्वा जपेत् सोऽपि सौघीं वाचमन- 

गलाम् ॥* 
इति सखायन्भुवमाटक।तन्त्े सारखत; पटलः । 
इति तन्वसारः ॥ 

सारसखतब्रतः, पुं, (सारखतः सरस तीदेवताक 
्तः।) सरस्वत्या त्रतविशेषः । यथा,.- 

मनुरुवाच । 
“मधुरा भारतो केन व्रतेन मधुसदन। 
तथैव जनसौभाग्यसतिविद्यासुकौशलम् ॥ 
अभेदश्चापि दम्यत्योस्तथा बन्धुधनेन च । 
आागुख्च विपुल पुंसां तन्प्ं कथय माधब ॥ 

मत्सा उवाच। 
स्म्यक् षष्ट त्वया राजन् णु सारखतं व्रतम् 
यस्य सडोत्तनादेव तुष्यतोह सरस्रतो ॥ 
यो यद्धक्तः पुमान् कुखादेतद तमनुत्तमम् । 
तदासरादौ संपूज्य विप्रानेतत् समारभेत् ॥ 
अधवादित्यवारेण ग्रहताराबलेन वा । 
पायसं भोजयेदिद्दान् करत्वा ब्राह्मणवाचनम् ॥ 
शुक्तवस्त्राणि दत्वा च सदहिरर्यानि शक्तितः। 
गायन्तीं पूजयेद्भक्त्या शुक्तमाल्यानुले पणेः ॥ 
यधा न देवो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः । 
त्वां परित्यज्य सन्तिष्ठ त्तथा भव वरप्रदा ॥ 
वेदाः शास्त्राणि सव्व ण दृत्यगोतादिकच्च यत् 
न विद्धोनं लया देवि तथा मे सन्तु सिदयः ॥ 
लच्छोगरंधा धरा पुष्टिर्गौरी तुरि; प्रभा मतिः। 
फताभिः पादि तनुभिरष्टाभिमां सरस्वति ॥ 
एवं सम्पृज्य गायचों बोणाक्तमाल्यधारिणौम्। 
शक्तपुष्याचतेभक्ताा सकम र्डलुपुष्यकम् ॥ 
मौनव्रतेन भुञ्ोत सायं प्रातश्च धमीवित्। 
पञ्चम्यां प्रतिपक्चच्च पूरयेत् शब्दवासिनोम् ॥ 

३२४० 

सारिका 

तथेव तण्डलप्रध्यं टतपाव्रं ख संयुतम् । 
चोर दद्यादिरण्यच्च गायत्चो प्रोयतामिति ॥ 
सन्ध्यायाञ्च तथा मौनमेतत् कुव्वन् सम! चरेत् । 
नान्तराभोजनं कुग्धात् यावन्मासास्त्रयोदश ॥ 
समाप्ति तु व्रते दद्यात् भोजनं शक्ततग्डले; । 
खुवं वश््रयुग्मञ्च गाञ्च विप्राय ोभनाम । 
देश्या वितान घण्टाञ्च सितनेव्रपटाहताम् । 
चन्दन वस्त्रयुग्मच्च दध्यन्नं शिखर पुनः। 
तथोपदेष्टारमपि भक्ता सम्यजयेद्गु ङम् ॥ 
वित्तश्ाव्येन रहितो वस््माल्यानुलेपनैः । 
अनेन विधिना यस्तु कुग्यात् सारस्वत व्रतम् । 
विद्यावानर्थयुक्कश् व्यत्त कष्ट जायते ॥ 
सरस्वत्याः प्रसादेन ब्रह्मलोके मडहोयते। 
नारौ वा कुर्ते यातु सापि तत्फलभागिनौ 
ब्रह्मलोके वसेद्राजन् यावत् कल्पाययुतच्रयम् ¦ 
सारखतं व्रतं यस्तु ख्णुयादथवा पठेत. । 
विद्याधरपुरे सोऽपि वसेदब्दायुतव्रयम् ॥* 

इति मव्छपुराणे । ६६ । १--२४ ॥ 
सारस्रताः, पु भजि, (सारस्ते भवाः । अ्रण्।) 

सारसतदटेशजातमनुष्यः । यथा, हेमचन्द्र । 
“काश्मोरास्तु माघुमताः सारखतास्तु विक- 

रिकाः॥ 
सारस्तोत्सवः, पुं, (सारखतः सरखतोसम्बन्धौ 
उत्सवः! ) सरस्वत्या उन्छवः । इति तिष्यादि- 
तक्रम् ॥ अरस्य प्रमाणादिकं , षरस्तोशब्दे 
द्रष्टव्यम् ॥ 

सारा, स्रो, (सारयतौति । + रिच् + अच् } 
टाप् । ) छष्णव्रिहतः । इति शब्द्रन्नावनलो 
दूर्वा । इति शब्द चन्द्रिका ॥ ( सेइच्डभेदः ॥ 
शालता अनेन नाच्रा प्रसिद्धा ॥ यथा, 
“सालता खपला सारा विमला विदुलाचसा 
तथा निगदिता भूरिफना चग कषेत्यपि ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पञ्च खण्डे प्रथमे भागी ॥) 

सारालः, पं, ( सारेण सरणेन भ्रलति पर्व्याघो- 
तौति), अल भ्रच्\) तिलः। इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 

सारिः,पु, स्रौ, ( सरतौति। ख-¬दण्।) 
पाशकः, इति शब्दरन्नावलो ॥ 

सारिका, स्रो, (सरति गच्छतोति ॥ ख + णखुल् 

| 

शालिक इति भाषा ॥ (यथा, रामायथे। 

२।५३।२२। 
“मन्यं प्रोतिविशिष्टा सा मत्तो लक्षण ! 

सारिका) 

यत्तस्याः ख यते वाक्य शुक पादमरेरंश ॥* ) 
तत्पर्व्यायः। पौतपादा २ गोराटौरेगोः 
किराटिका ४1 इति हेमचन्द्रः॥ शारिका ५ 
सारो & शारो ॐ चिव्रलोचना८। इति 
शब्द्रन्नावलो  मधरालापाः पतौ ९° मेधा- 
विनो ११ गोराण्टिका १२ गोकिराटौ १२ 
गोरिका १४ कलदप्रिया १५। इति राज 
निष्ट; ॥ 

५ 

साधः 
स्रो, (सरतोति। ख +णिनि। खनेप।) 

सददेवो । कार्पासो । दुरालभा । कपिलः 
शिंशपा । प्रसारिणो । रक्तपुनणेवा । इति 
राजनिधंणटः ॥ । 

सारिवा, स्त्रो, लताविशेषः । अनन्तसूल इति 
ख्याता । मोरिया साड इति इन्दौ भाषा । 
सातु जम्ब वत्पत्रा दुरधगभौ व्रततिर्भवति। 
तत्वर्व्यायः। शारदा २ गोपौ ३ गोपकन्या ४ 
गोपवज्ञो ५ प्रतानिका ६लताऽश्रास्फोताप 
का्सारिवा < । इति राजनिर्घण्टः ॥ गोपा 
१० उत्पलसारिवा ११ अनन्ता १२ शारिवा 
१३ श्यामा १४ । इति शब्दर न्नावलो ॥ अस्या 
गुणाः । मधुरत्वम् । ल्जिग्धत्वम् । हष्यत्वम्। 
पिन्तप्रणाशित्वच्च । इति राजनिघण्टः ॥ # ॥ 
ऊष्णसारिवा। सातु इन्द्रजम्ब्वत्पवा सुगन्धा 
कलघर्टेति प्रसिद्वा करिया साड इति 
इन्दो भाषा। श्यामालता इति वङ्गभाषा । 
तत्पर्व्यायः। छष्णसूलो २ छष्णा ३ चन्दन- 
सारिवा ४्भद्रा५ चन्द्रनगोपा& चन्दना 9 
छष्णवज्ञो ८। अस्या गुणाः। चिदोषशमनः 
त्वम् । तिक्तम् । कटरसत्वच्च । इति राज्ञ- 
निर्घर्टः ॥ अपि च। 
सारिवादौ तु मधुरौ हिमौ भूतनिक्लन्तनौ । 

कुष्ट कण्डज्वरइरौ देददुग न्धिनाशनौ ॥ 
इति राजनिघण्टः ॥ 

किञ्च । 
“सारिवायुगलं खाद् खिग्ध शक्रकर गुरु। 
श्रग्निमादययरुचिष्वासकासाम्विषना शनम् । 
दोषवरयाञरप्रदरज्वरातिसारनाशनम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सारि, सलौ, ( सारि+वाङोष्। ) सारिका- 
पक्तिणो। पाशकः इति शब्दरननावलो ॥ 
सप्तला । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( सप्तला शष्दे- 
ऽस्या गुण।दयो ज्ञातव्याः ॥ ) 

हकः, पु, (सारोष्टं देशे भवः । सारोष्ट + 
ठञ् । ) विषभेदः । सारोष्रो देशमेदस्तव्र भवः 
सारोषिक्रः ठे कादिति णिकः दन्त्यादिः। 
सुराद्रशब्टात् सौराष्ट्िकिः। इति खामो। 
इत्यमरभरतौ । १।८।१०॥ 

टाप् ।) पकिविेषः। इत्यमर; । ३।५।८॥ |सा्थैःपु,(सरतोति । ख + ^सर्तेणिच ।*उणा० 
२।५। इति थन् । सच णित् । ) जन्तुसंघः। 
इत्यमरः ।२।६।४१॥ बखिक्समूहः । ( या, 
रघुः। १७।६४॥। 
ब।पौष्विव खवन्तोषु वनेषुपवनेष्विव । 

सार्था, स्तं रं स्रकौयेषु चेरवे श्मसिवाद्रषु॥*) 
समूहमात्रम् । इति मेदिनी ॥ ( यथा, बृहत्. 
संहितायाम् । ८६ । ४९। 
पद्विमे शव्वेरोभागी नोपुकोलृकपिङ्गलाः । 

सव्व एव विपव्यस्ता ग्राह्याः सार्थेषु योषि- 
ताम् ॥" ) 

साः, चि, अर्थेन सह वत्तमानः। भर्थयुक्तः। 
इति ₹ईेमचन्द्रः ॥ यथ, वनपव्वंणि । 



सार्वः 
| प्रसवतो मिन भार्या मितं ख्हेसतः 

भआातुरखय भिषद्धितर' दानं मि मरिष्यतः ॥* 
इति शुदितच्छम् ॥ 

साधकः, चि, (सार्थ + कन् । ) भर्थेन सडह वत्त- 
मालः। यथा, 
~अब्दान्तरमपेच्छंव साथ कः साध बोधल्लत् । 
-अ्खंतिः प्रत्ययसे व निपातञ्चति स वि्ा॥ 

ति शब्ट्शक्तिप्रकाथिका॥ 
( खषफलः । यथा, भागवते। १० । ४१।४१। 
“प्राह नः साधकं जन्म पावितञ्च कुलं प्रभो । 

मद्य तुष्टा छ्ागमनेन वाम् ॥ 
 शाधंवाहः, पुं, (साथे वहतीति । वह + भ्रण ।) 
कणिक । श्त्यमरः। २।९।७८॥ (यथा, 
कलीविलासे। १।११। 
+ ुक्कोत्तरं सद्रदय राखयानोसंखितं कदा- 

. चित्तम् । 
श्रभ्य व्च साथवाहो दत्तमहार्होपदारमणि- 

कनकः ॥*) 
सादरं ,वि, (आद्रेण सडह वत्तमानम् ।) श्ाद्रेम्। 
इत्यमरः ।३।१।१०५॥ श्राद्र युक्ते, चि। 
अङ्ग मात्र खौल्येन बाइमावः प्रमाणतः 

सादर च सपलाशख दण्ड इत्यभिधीयते ॥* 
इति प्रायचित्ततत्व्टताङ्गिरोवचनम् ॥ 

सादइ,व्य.सहितमभ् । इत्यमरः । २।४।४ ॥ (यथा 
| महाभारते । ७}२०।२। 

“सुश्रसा जाढठभिः सादं ̀  युदार्थी एषठतोऽन्व- 
यात् ॥* ) 

खाद ,वि, भ्रद्ंन खड वत्तमानम् । अद युक्षम्। 
यथा 0 

नसुनिभिर्दिरथनं प्रोक्तं विप्रां मर्त्ववासिनां 
। नित्यम् । 

अहनि च तथा तमखिन्धां साह प्रइरया- 
मान्तः ॥ 

इति तिच्यादितत्त्वम् ॥ 
पिच 
“गतेऽन्दे हितये साचे पङ्कपक्चे दिनदये । 
दिवसस्याष्टमे भाग पतत्येकोऽधिमाखच्ः ॥ 

इति मलमासतच््वम् ॥ 
खार्पिषः, तरि, ( सर्पिषः भयं सर्पिषा संखूतो 
वा। सपिंष् + अण् । ) सप्रिःसम्बन्धो । सपिं 
संस्छतवस्तु । सर्पिः ब्दात् ष्णप्रत्ययेन निष्यन्रः॥ 

सापिंष्कं, ति, (खरपिंष् + ^तेन संस्छतम् "द्रति 
ठक्।) सपिंषा संस्कतम्! यथा, 
“सार्पिष्कं दाधिकं सपिदंचिभ्वां संस्कतं 

क्रमात् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

शा्प्वः, पु,(सर्पो देवता यस्य ¦ यञ् ।) अचचेषा- 
नच्चव्रम् । इति ₹ेमचन्द्रः ॥ (वधा, रामावखे। 
१।१८।१५। । 
^युष्ये भरतो मोनलग्ने प्रसब्रधीः। 
साप्य जातौतु सौमितो कुलोरेऽभ्य दिते रवौ 

३४१ 

सालः 

, पुं, ( सर्ववस्पे हितः । स्यं + ^ स्यस्व 
पुरुषाभ्यां णडञौ ।*५। १।१० । इति शः। 
बुः। जिनः। इति हेमचन्द्रः ॥ सव्वसम्ब- 
ज्विनि, वि ॥ 

साव्वंजनिकः, वि, (सव्वं जनाय दितः । “सर्व्व- 
जनात् ठजखञ्च ।” ५।१९।९। इत्यस्य वार्ति 

{ कोक्ता ठञ् । ) सकलजनदहितः। स्व्वजन- 
शब्दात् शिकप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 
1व्बेजनौनः, वि,(सब्बजनाय हितः । सर्व्वजन 
+खः। ) सारव्वजनिकः। सरव्वजनथब्दात् 
णोन प्रत्ययेन निष्यत्रः ॥ 

साव्वंभौमः,पु, (सव्वंभूमौ विदितः ।*तव विदितः 
ति च।* ५।१।४३। इत्यण । ) उत्तरदिग्- 
गजः इत्यमरः । १।२।४ ॥ सब्बभूमो श्वरः । 
तत॒पयायः । चक्रवर्ती २ एकजन््ा ३ दपा 
ग्रणोः४। इति शब्द्रन्नावलो ॥ (यथा, 
महाभारते! २।९३।९८। 
"भरतस्य च वौरस्य सार्व्वभौमस्य पार्थिव ! 
शरुवं प्राप्स्यति दुष्यापान् लोकांस्तोधेपरि- 

शतः ॥*) 
विदूरधपुच्चः1 यथा,-- 
"“परिच्विरनपत्योऽभूत् सुरथो नाम जाङ्कवः। 
ततो विदूरथस्तस्मात् साव्वंभौमस्ततोऽभवत्॥ 

इति श्रौभागवते ९ स्कन्धे २२ अध्यायः ॥ 
(पुरुवं शौोयाहंयातिदरपस्य पुच्चः । यथा, महा 
भारते । १।९५। १५--१६ । “ज्रहंयातिः 
खलु छतवोखदुदितरमुपयेमे भानुमतीं नाम । 
तस्यामस्य यन्न सारव्वभौमः। सार्व्वभौमः खलु 
जित्वा जद्ार कौकेयीं सुनन्दां नाम । 
येमे ॥*५॥ ) सकलभूमिसम्बन्धिनि, जि ॥ 
व्वेलौकिकः,चि,(सव्वलोके विदितः । “लोक- 
सव्वंलोकात् ठञ् ।” ५।१।४४ । इति ठञ् । ) 
सव्वजनविदितः। यथा, ; 
“भवन्त कात्तेवौर्ययो यो होनषुन्धिमचौ करत् 
जिगाय तस्य इन्तारं स रामः साव्वलोकिकः॥” 

इति मध्काव्ये ५ सगः ॥ 
साव्वलौकिकः सर्व्वलोकविदितः। इति तद 

साव्ववेद्यः, पु, (स्वेदं वेत्तौति । सर्व्ववेद + 
यञ् ।) स कलवेदञ्जव्रा यणः! सब्बवेदगब्दात् 
ष्ण प्रत्छयेन निष्पन्नः ॥ 
सापः, (सप्रपस्छायमिति । सर्षप + अर्) 
स्पपसम्बन्धोयशाकतेलादिः। वथा, 
“तच्च खाषंपं तेलं षत्तेलं पुष्यवासितम्। 
अदु्ट' पकतैलच्च खानाभ्बङ्ग षु नित्यशः ॥” 

इति तिध्यादितत््वम् ॥ 
सालः, पं, (शस्यते इति । यल गतौ + घञ् । ) 
शालमत्स्यः । इत्यमरटौ कायां भरतः ॥ इतत 
माव्रम्। प्राकारः । इति भेदिन ॥ रालः, 
इति राजनिघेर्टः ॥ ( सा रोऽख्वतेति । अच् । 
रस्य लः।) सखनामख्यातद्रन्तः। इत्यमरः।२।२) 

॥ ख्या इति इन्दौ भाषा । तत्पायः । 

साल 

वह्लौहे्तः ६ चौर पणः ७ रालकधः८ पुस्तकंा- 
न्तरे रालः कथ्थद्धेति शब्द् दयम् । भ्रजकणंकः 
< वस्तकथः १० कषायो ११ ललनः १२ गन्ध- 
हत्तकः १२ वंशः १४ रालनिर्यासः १५ दिव्य- 
सारः १६ सुरेष्टकः १७ शुरः १८ अग्निवज्नभः 
१९ यक्तधूपा २० सिदहदिकः २१। भरस्य गुदाः। 
कटुत्वम्। तिक्घत्वम्। उष्णत्वम् । दिमत्वम्। 
जिग्धत्वम् । श्रतिसारपित्तासरदीषकुषछटकर्टवि 
स्फोटवातनाशित्वच्च ¦ इति रज्निघेगटः ॥ 
श्रपिच। 
“सलस्तु स््जकायाश्वकणं काः शस्य सम्बरः । 
अरश्वकशंः कषायः स्याद शस्व दक फक्रिमोन् # 
ब्रक्षविद्रधिवाधिथयोनिकणं गदान् इशेत् ॥ 
श्रथ सालप्रमेदाः। 

“सज्जं कोऽन्धोऽज कणः स्याच्छालो मरिचपव्रकं 
अजकणः कटुस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोहति । 
कफपाण्डगरुतिगदान् मेकुष्टविषत्रणान् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सालङ्खः, पु, रागस्य प्रकारविशेषः। यो रागो 
रागान्तरामिथितः सन् रागान्तराभासयुक्तः। 
इति सङ्गोतशास्त्म् ॥ 

सालनः,पं,(सालः कारणत्वेनास्त्यस्येति । पमादि 
त्वात् नः! ) सज्जरसेः। इति रत्नमाला ॥ 

सालनिर्याखः,पं,(खालस्य निर्यासः ।)सज्नंरसः। 
इति रन्रमाला ॥ 

सालपर्णी, स्तो, (सालस्य पंमिव पशमस्याः। 
ङेष् । ) शालपर्णो । इत्यमरः ।२।४।११५ ॥ 
शालपानि इति भाषा । यथा,- 
“शालपर्णी खालपर्णी स्थिरा चांणएसतीौ ध्रुवा॥* 

इति शब्द्रल्नावलो ॥ 
“अभावे एञ्रिपर्छौखच शालपर्णी नियोजयेत् ।"” 

दति वैद्य शास्त्रम् ॥ 
सालपुष्यं, की, सालस्येव पुष्यमस्य ,) खलपद्मम्। 
इति शब्ट्रब्रावलो ॥ 

सालभच्जिका.स्ो, (सारं भनक्तौति । भन + 
वु ल् । टापि अत इत्वम् । रस्य लः । ) पुत्त- 
लिका। यथा,- 
“पाञ्चालिका तु पाच्चालौ पुत्तिका साल- ` 

भच्िका |” 
इति जटाधरः । 

बैश्या। यथा,- 
वेश्या तु गणिका सुदा वारस््नो सालभच्िकः” 

इति च जटाधरः ॥ 

सालरसः, पु, ( सालस्य रसः! ) रालः । इति 
राजनिधंणटः ॥ 

सालवाडनः, पं, ( सालः तन्नामा यन्तो वाहन 
यस्य । ) शालिवाइनराजः । इति केचित् ॥ 
( शरस्य विवरणं सातवाडनशरब्दे द्रष्टव्यम् ॥ ) 

सालवै्टःपु (खालस्य वेष्टः निसः ।) धूनकः ¦ 
इति भूरिप्रयोगः ५ 
सालक, कते, ( सालस्य शङ्मिव । ) प्राच 

सपैस्यायसिति। ) सपसम्बन्धिनि, वि ॥ 

६, 86 

सत्न: २ सन्नंरसः ३ कलः ४ कललजोद्वः ५ राग्रम्। इति केचित् ॥ 



सावनः 

साला.स्नो,(खालः प्रकारोऽसतयस्या इति । अच् । 
टाप्। ) ष्टम् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

सालाकारो, सलौ, युक्त पराजितनारो। इति 
केचित् ॥ 

सालातुरोयः,पुंःपाणिनिसुनिः । इति ₹ेमचब्दरः 
तालब्यशक्रारादिः साधुपाटः। यथा- 
"“भालातुरौयगालङ्किद्चिपुत्ताख पाणिनौ । 

इति शब्दरब्रावलो ॥ 
सालार, क्तौ, ( सालां रातोति। रा+कः।) 
द्रव्यरच्णार्य भित्तिखकोलकः। डाण्डा इति 
भाषा इति केचित् ॥ 

सालाहकः, प, (सालाया हक द्व) ) कुक्षरः। 

शगालः । तरश्चुः। इति केचित् ॥ तालब्यशका 
रादिख्चायम्॥ 
सारः, पु, मण्डकः} इति शब्द्रब्नावलो ॥ 
तालब्जशकापरादिख ॥ 

सालेयः,पुं मक्वरिका । इत्यमरटोका ॥ तालब्य- 
शकारादिश्च॥ 

शाखः, पु,विष्छुवध्यराजवियेषः। इति हेमचन्द्र 
सतु सौभदेशाधिपतिः। इति महाभारते 
कर्णपव्वं ॥ देशविशेषः । तदे शख, पुं भूज्ि। 
सदे धसम्बन्धिनि, बि + तालव्यशादिख ॥ 

साख्वडा, [न् ] पु, ( साख्व' इन्तोति । इन् + 
किप् । ) विष्णुः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

साख्िकः,पुःपचिविथेषः । सालिकं इति भाषा 
यथा, 
शवमनज्ञः चुद्रचुडो गूधलक्षख्च साख्विकः। 

इति शब्द्चद्दरिका॥ 
सावकः, ति, शिशुः । इति केचित् ॥ तालब्य- 
शकारादिः साशुपाठः॥ 

स(वधानः, जि, ( अवधानेन सह वत्तमानः। ) 
सचेतनः । सतक; । यथा, खाइत । 
“आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा वरप्रदाः) 
थे चात्र विहिताः खाद सावधाना भवन्तु ते" 

सावने,क्तौ,(सवनं सोमयन्नखानं तस्येदमित्यण् ) 
खवनसम्बन्धिदिनम् । यथा । सोमयाग सवन- 
बयस्याङोरात्रसाध्यत्वात् तच्छम्बन्धि दिन 
सावनम्। इति माधवाचाययः॥ अपिच 
जह्मसिद्दान्ते) खावनं दण्डाः षष्टिर डइःस्लम्न- 
खग ्थाशाग्चास्तदेनं भवेत् । इति मलमास- 
तत्वम् ५ ( यथाच सख्धसिदान्तं । 
"“उदायादुदयं भानोः सावनं तत् प्रकौर्तितम्। 
सावनानि स्वरेतेनं यजन्नकालविधिस्तु तेः ॥* ) 

स।वनः, घु, ( सवनस्यायमिति । भण् ) यन्नः 
कमान्तः\ यजमानः । वर्णः} इति मेदिनो।॥ 
दिवखविशेषः) यथा,- 
“तिथिनैकेन दिवसचान्द्रमाने प्रकौर्तितः। 
होरा चेकेन सावनो दिवसः स्मृतः ॥* 

इति मलमासतच्छम् ॥ 
मासमेदः ! खच व्रिंषदषहोराचालकः। यथा, 
्रिंगता सौरदिवसेः सावनः परिकौत्तिंतः ।” 

इति शब्दरब्रावलो ॥ 

३४२ 
सावशेः 

अपिच । ब्रह्मसिदान्ते । 
चान्द्रः शुक्तादिदर्थान्तः सावनच्तिंशता दिनैः) 

एकराशौ रविर्यावत् कालं मासः स भास्करः । 
सब्ब ्तपरिवर्तेशच नाच्च इति चोच्यते ॥ 
विष्डुध्ममोत्तरे च । 
“सन्निकर्षादथारमभ्य सन्निकषेमथापरम् । 
चन्द्राकयो्वधे्मा1 सान्द्र इत्यभिधोयते । 
खावनेच तथा मासि व्रिं्त्सूर्य्योदयाः स्मताः॥ 
श्रादित्यराथिभोगेन सौरो मासः प्रको्तितः। 
सव्वं ्परिवर्तेख नात्र इति चोच्यते ॥*५॥ 
सावनमाखकन्तव्यक्ादि यथा,-- 
““सूतकादि परिच्छदो दिनमाशाब्दपास्तथा । 
मध्यम ्रहभुक्तिख्च सावनेन प्रकोत्तित्; ॥ 
पितामहः । 
““भआाब्दिके पिढक्लत्ये च मासखान्द्रमसः स्मृतः) 
विवाहादौ स्मृतः सौरो यन्नादौ सावनो मतः +” 
भव भ्रादिपदेन सव्रतिहदिप्रायचित्तायुाया- 
शौच-गर्भाधान-पुसवन-सोमन्तोज्रयन-नामकर- 

-निष्कुमण-चड़ादिग्रहणम्। तथा च 
विष्छुधर््रीत्तरम्। 

अध्वायनच्च ग्रहचारकम्य 
सौरेख मानेन सदाध्यवस्येत् । 
खव्राख्युपास्यान्यथ सावनेन 
लौक्यश्च यत् स्याद्यवहारकग्य ॥ 

इति मलमासतत्म् ॥ » ॥ 
वषेविञचेषः+ यथा, 
सोरेण।ब्दस्तु मानेन यदा भवति भार्गव। 

सावनेन च मानेन दिनषटेकं प्रपूयते ॥” 
सौरसंवत्सरे दिनषटकाधिकः सावनः संवत्- 
सरो भवतौति। इति रलम सतत्त्वम् ॥ 
. +पं,(सवराणाम यमिति । अरण ।) लोभ्रः। 
इत्यमरटोका शब्दरब्नावलोे च ॥ ( यथा, 
सुश्ुते।४।२२। 
“श्ारिवोत्यलषध्याद्सावरागुरुचन्दनेः ॥" ) 
पापम् । अपराधः । इति बिश्वः॥ (खगविगेष 
मांसे, कौ । तस्व गुणा यथा,- 
सवरं पललं सिग्ध ्ोतलं गुस च स्मृतम् । 

रसे पाके च मधुर कफद' रक्गपित्तद्त् ॥ 
इति भावप्रकाशस्व पूव्वेस्रर्ड़ दितोये भागे ॥) 
तालव्यशकारादिरप्ययम् ॥ 

सावःपु, (सवण एव । खार्थे भ्रश् । सवर्णाया: 
छायाया भ्रयत्यमिति भ्रण वा|) अष्टममनुः। 
यथा,- 
छाया संज्ञासुतो योऽसौ दितौयः कथितो मनु 

पूव्वजस्य खवर्णोऽसौ सावरंस्तेन कष्यते ॥ 
इति देवोभागवतम् ॥ 

( तथाच हरिवंशे । € । १९ । 
“पूष्वंजस्य मनोस्तात सटशोऽयमिति प्रभुः । 
मनुरेवाभवव्राच्रा सावं इति चोच्यते #” ) 
यथाच मातस्ते । < ¦ ३१-२२) 
“सावणंस्य प्रवच्छामि मनोर्भावि तथान्तरम्। 
भरष्डयामा शरदां कौणिको गालवस्तथा ॥ 

साविवः 

सतानन्दः कश्यप रासञ्च ऋषयः स्मता: । 
एतिब्वरोयान् यवस: सुवर्णो हष्टिरव च॥ 
चरिष्णुरोष्यः सुमतिः वसुः सुभ्च्,ख वौयवान्। 

¦| भविष्या दश्स्ाव्णा मनोः पुच्चाः प्रकोत्तिताः॥ 
सावणलच्छ,क्गो,(सावणंस्य समानवरशस्य पूर्व्वा 

¦ | तैरिति यावद् ल्छ तस्मात् । ) च| इति 
| शब्दरन्नावलो # 
सावणिः, पु, (सवर्णाया भ्रपत्यभिति । इञ् । ) 
अष्टममनुः। स च सूख्धपुच्ः। यथा,- 
“विवश्लत्च इ जाये विश्वकर्मसुते उभे । 
सन्नाक्काया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव 
ढतौयां वड़वाभेक्षे तासां संन्नासुतास्त्रयः। 
यमो यमो ाददेवञ्ङायायाञख शतान् सृणु ॥ 
सावणिस्तपतो कन्या भार्य्या संवरणस्य या । 
शने खरस्त॒तोयोऽभूदश्विनौ वड्व7तजौ ॥ 
अष्टमेऽन्तर अ्रष्याते सावनिभंविता मनुः । 
निर््रोकविरजस्काद्याः सावखिं तनया प ॥ 
तत्र देवाः सुतपसो विरजाश््रखतप्रभाः । 
तैषां विरोचनसुतो वलिरिन्द्रो भविष्यति 
दच्च मां याचमानाय विष्णवे यः पदवयम् ! 
राहइिन्द्रपदं हित्वा ततः सिदिमवाष्डाति ५ 
योऽसौ भगवता बदहः प्रोतेन सुतले पुनः। 
निवेशितोऽधिके खर्यादधुनास्ते खर !डिव 
मालवो दोभिमानुगमो द्रोणपुत्चः छपस्तया । 
ऋष्यगङ्गः पिनास्माकं भगवान् वादरायखः। 
द्मे सप्तषेयस्तत्र भविष्यन्ति खयोमतः ॥ 
श्दानोमासते राजन् स्तं खव अआखममण्डले । 
देवगुद्यात् सरस्वत्यां साव्वंभौम इति प्रसुः । 
श्थानं पुरन्दरादत्वा वलये दास्यतीश्वरः ॥ 
इति ओौभागवते } ८। १३। ८--१७ ॥ 
८ भस्य विशेषविवरणन्तु मार्वार्डं पुराणे देवौ- 
माहाकेय द्रष्टव्यम् ॥ ) गोचविशेषः। यथा 1 
कास्छपसावणिंगो वयो रौव्वच्यवनभार्गवजामद- 
ग्न्याप्न वदवराः। इत्य दा इत्वम् ॥ 

साविकं, ज्ञौ, (सवितः देवता भस्येति। चरण्! ) 
यन्नोपवोतम्! इति शब्दर न्रावलो ॥ ( तत्- 
सम्बन्धिनि,चि } यथा, भागवते । ४।२१।१०॥। 
“किं जभिख्िभिर्व्वेह भौक्रसा विब्रयाज्निकैः। 
कर्मभिर्वा चयोपरो्ञेः पुंसोऽपि विबुधायुसा#” 

साविव्रः, पुं, ( सविल) देवता रस्येति । भरण्। ) 
ब्राद्मणः। इति हेमचन्द्रः ॥ अद्करः । वसुः । 
इति मेदिनो ॥ (ख्ये अश । ) सखः । गभः । 

अण्! कशः: \ यथा, महाभारते । १।१३७। 

“सोऽब्रवौत् मेघगम्भौरसख्वरेश वदतां वरः । 

सूरधवंशोये, वि। यथा, उत्तर चरिते १ भके । 
यत् साविव्रैरदीपितं भूमिपालै- 

लोकथेष्ठ ; साघु दः चरित्रम्) 
मत् सम्बन्धात् कञ्मला विं 
स्ाचेद स्मिन् इन्त धिक् मामधन्यम् ॥* 

इति शब्द्रन्रावलो ॥ ( सवितुरपत्यं पुमान् । . 

भ्वाता भ्नातस्मज्नातं सावित्रः पाकश्वासनिम्॥” 

भ ककत 

५ 



साविवौ 

सविद सम्बन्धिनि चत्रि। यथा, मनुः) ४। 
१५० ॥ 
“स्लावित्रान् शान्तिहोमांख कुर्य्यात् पर्व्वसु 

नित्यश्च ॥*) 
साविभौ,खी.शा्वदेणोयसत्यवद्राजपननो । सा 
शु मद्रदेभोयाश्डपतिराजकन्धा ) (स्या विशेष- 
विवरणन्तु महाभारते वनपव्वणि२८२ अध्याय- 
मारभ्य दरशव्यम् ॥%॥) उमा । इति मेदिनो ॥ 
तन्रामकरणं वश.- 
«विदओैर्चिता देवो वैदयोगेषु पूजिता । 
भावश्दखरूपा तु सावितो तेन सास्मता।॥ 

इति देवौपुराणे ४४ श्रध्यायः ॥ 
अपिच। 
“सव्वं ्ोकप्रसवनात् सविता सतु कौर्यते। 
यतस्त वता देवौ साविव्रौत्यच्यते ततः । 
वेदप्रसवनाच्चापि सावित्रो प्रोच्यते बुधैः। 
इति वद्धिपुराे ब्राह्मणप्रशंसानामाध्यायः॥ 
गायच्चो । इति चिक्षार्ओेषः .॥*॥ (उप 
नयनकन्य । यथा, मनुः । २। ३८। 
“भ्रा घोड़शात् ब्राह्मणस्य सावित्रौ नातिवत्तते। 
शा दाविंशात् चचबन्धोरा चतुच्वि शतेव्विशः॥ 
"“सावित्रौशब्देन तदनुवचनसाधनसुपनयनाख्यं 
क्म लच्यते।” इति मेधातिथिः ॥) ब्रह्मपननो । 
सातु सवितुः श्रां पठ्रयांजाता। भ्रस्या 
उत्प्तिनामान्तराणि यथा, 
“ततः संजप्रतस्तस्य भिचा देहम कल्यम् । 
स््नोरूपमदं मकरोदद ` पुरुषरूप्रवत् ॥ 
शतरूपा च सा ख्याता सावित्रौ च निगद्यते । 
सरखत्यथ गायच्चौ ब्रह्माणो च परन्तप ॥* 

इति माद्छं । ३।३०-३२॥*॥ 
तस्या शतनामानि यथा,- 

विष्णुरुवाच । 
“स्ञाविनव्रौ पुष्करे नाम तीर्थानां प्रवरे शुभे । 
वाराणस्यां विशालान्नो नेमिषे लिङ्कधारिणो। 
प्रयाग ललिता देवो कामुका गन्धमादने। 
मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे ॥ 
गोमते गोमतो नाम मन्दारे कामचारिणौ। 
मदोक्टौ चैत्रे जयन्तो दस्तिनापुरे ॥ 
कान्यकुलजे तथा गौरौ र्भा मलय पव्वंते । 
एकासङ कौोर्तिमतो विश्वा विश्वेश्वरे तथा ॥ 
जव! वराहशैले तु कमला कमलालये। 
श्द्रकोख्य।न्तु र्द्राणो कालो कालच्ञरे गिरौ ॥ 
महालिङ्ग तु कपिला कर्कटे मुकुटेश्वरो । 
शालग्रामे महादेवो शिवलिङ्ग जनप्रिया॥ 
नोलोत्पला मायापुां सन्दन्तो ललिते तथा। 
उत्पलाक्चौ साहस्रा हिरण्यान्तो महोत्पले ॥ 
गङ्गगयां मङ्गला भाम विमला पुरुषोत्तमे । 
विशान्तायाममोघाक्तो पाण्डला पाण्डपरव्वते ॥ 
नाराययो सुपाष्डे' तु त्रिकूटे सद्रशुन्दरो । 
‹दषुक्ते विपुला नाम कल्याणो मलयाचले ॥ 
श्लोटरौ कोटरौतीरधे सगन्धा गन्धमादने । 
कुलास्ब्रके चिखन्ध्या तु गङ्गादारे हरिप्रिया ॥ 

२७५ 

२४२ 

साविवौ 
शिवचर्डे शुभा चण्डा नन्दिनो देविकातटे । 
रुक्िणो दारवत्यान्तु राधा हन्दावने वने ॥ 
देवको मधुरायान्तु पाताल्ले परमेश्वरो । 
सोता बिन्ध्यं तथा रौद्रौ कालिन्यां विन्ध्य 

वासिनो ॥ 
सद्याद्रावैकवोरा तु इरिञन्द्रे तु चन्दरिका। 
रमणा रामतीर्थे तु यमुनायां ख्गावती ॥ 
करवोरे म हालच्मौ रुम! देवो विनायके । 
अरोग तु रोगदन्त्ो महाकाले महेश्वरी ॥ 
भरभयेव्य्णतो्े तु श्रसूता विख्यकन्दरे । ` 
माण्डव्ये माद्रवो देवौ महागौरो मेश्वरो ५ 
गणेशे च प्रचण्डा तु चर्डिकामरकण्टके । 
सोमेश्वरो वराहे तु प्रभासे पुष्करावतौ ॥ 
देवो माता सरखत्यां पाराव।रतटे स्थिता । 
महालये महापद्म पयोष्णयां पिद्धन्लेश्वरो । 
सिंहिका क्षतसौरे च कार्तिकेये तु शङ्रौ । 
उत्पलावर्तके काला मुभद्र। सिन्धसङ्गमे ॥ 
माता खिन्धुवने लच्छोस्तरङ्गगा भरताखमे । 
जालन्धरे विश्वसुखौ तारका चिन्ध्यपर्व्वते ॥ 
देवदारुवने पुिर्मेधा काश्मोरमण्डले । 
भोमा देवी हिमाद्रौ तु सेतु्वक्र श्वरे तथा ॥ 
कपालमोचने शुदा माता कायावरोहणे । 
शङ्ोदारे ध्वनि््राम तिः पिण्डारके वने ॥ 
कालो तु चन्द्रभागायामच्लोदे सिदिदायिनौ । 
नरनारायणे देवौ वदर्य्यासुव्वेभ्यो तथा ॥ 
शभ्रोषधोशोत्तरकुले कुशद्ोपे कुशोदका । 
मन्मथा हेमकूटे तु कुमुदे खत्यवादिनो ॥ 
अ्रश्वल्यवन्धनोका तु विविक्ते ्रमणालये। 
मायच्चो बेदशालायां सावित्रो ब्रह्मसनरिधौ ॥ 
सूब्धविब्बे प्रभा नाम मातृणां वेष्णवो मता । 
भ्ररुन्धतो सतोनान्तु दामासु च तिलोत्तमा ॥ 
व्रजे ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्व्वशरौरिणाम् । 
एतदु शतः प्रोक्तं नामाष्टशतसुत्तमम् ॥ 
अर्टोत्तरच्च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम् । 
यो जपेत् शृणुयादपि सव्वपापेः प्रुचते ॥ 
एषु तोर्थेषु यत् कत्वा खात्वा पणश्येत्ररोदहिः य 
सर्व्वपापविनिम्ुक्तः कल्य' ब्रह्मपुरे वसेत् ॥ 
नामाष्टशतकं यस्तु खावयेदद्यसन्निधौ । 
पौण मास्याममावस्यां बडइपुचो भवेन्नरः ॥ 
गोदाने खराददाने च अहन्यडनि वा पुनः| 
देवार्चनविधौ विदान् परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
इति पद्मपुराणे खषटिखण्डे १७ अध्यायः ॥*॥ 
भपिच। 

नारद उवाच। 
तुलस्यपाख्यानमिदं खतम सुधोपमम्। 

तत्त साविव्रापाख्यानं तन व्याख्यातुमहंसि ॥ 
पुरा येन समुद्धता सा श्चुता च खुतिप्रखः। 
केन वा पूजिता देवो प्रथमे कंवा परे॥ 

नारायण उवाच । . 
ब्रह्मणा वैदजननो पूजिता प्रथमे सुने । 
दितोये च वेदगकेस्तत्पथादिदुषां गणे: ॥ 
तदा चाश्वपतिः पूव्व पूजयामास भारते । 

सास्ना 

तत्पश्चात् पूजयामासूर्व्वर्णाञ्चत्वार एव च ॥" 
इति ब्र ह्मवैवत्तं प्रकतिखण्डं । २२। १--४ ॥ 
| क्तौ, (सावित्रा व्रतम् ।) ज्यंष्ठ- 

क्ष्ण चतुर्दश्यां स्त्रो कत्तव्यनियम विशेषः । तदि. 
वरणं यथा, । पराशरः 

“मेषे वा इषभे वापि सावित्रीं तां विनिरिशेत्॥* 
तां चतुदेगोम् । 
ज्यं ठललष्णचतुदश्यां सावितीमच्चंयन्ति याः। 

वटमूले सोपवासा न ता वेघब्यमाप्र युः ॥* 
राजमात्त णड कत्य चिन्तामख्छोः । 
“च्येष्ठं मासि चतुद श्यां सावित्रौव्रतसुत्तमम् । 
अरवेधग्याय कुव्वन्ति स्ियः खदासमन्विताः ॥ 
व्रतमावरे तु भनन्तचतुदं गोत्रतोक्तमाचरन्ति । 
दृष्ट परिकल्पनान्यायात् । तदुक्त मव्छपुराणे । 
गभिंणो सूतिका नक्त कुमारी च रजसखलः। 

यदाशद्या तदान्धं न कारयेत् क्रियते खदा ॥ 
उपवासाशक्तौ नक्त भोजनं कुर्य्यात् । 
उपवाशचष्व शक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । 
इति तद्तवचनान्तरात् । अशुद्धा चेत् पूजां 
कारयेत् । कायिकञ्चोपवासादिकं सदा शया 
अरशुद्धया च खयं क्रियते। एवं स्म तिपरि 
भाषायां वदमानोपाध्यायाः । नारदः । 
“दिवाभागी व्रयोदश्यां यदा चतुद शौ भवेत् । 
तत्र पूज्या महासाध्वौ देवो सत्यवता सह ॥* 
दिवाभागे दख्डदयमात्रसच्ेऽपि अतएव प्रदोषे 
व्रतमाचरन्ति। पूर्व्वाहे तदिधत्वेऽपि पराह 
तिखन्यव्यापित्व पराह एव जिसस्यव्यानोति 
वचनात् । यदा तु पूरव्वापरयोनं तथाविधा । 
तदापि पराड एव । यथा । ज्योतिषे । 
“चतुद श्याममावास्या यदा भवति नारद ! । 
उपोष्य पूजनोया सा चतु श्यां विधानतः ॥* 
सा सावित्रौ । ततश्चामावास्यायां साविद्रोव्र्- 
विधानं शिवा घोरा तथा प्रे तेति वचनद्धेतत्- 
परम् । पराशरः । 
“साविन्रोमच् यित्वा तु फलाहारा परेऽहनि । 
ततञ्चाविधवा नारौ वित्तभोगान् लमेत खा ॥” 

इति तिथ्यादिततत्वम् ॥ 
अन्यत् वनपरव्दीयसावितरौत्रतकथायां द्रष्टव्यम् ॥ 

सावित्रीसतरं, कौ, ( सावित्रौदोच्ताकालिक- 
सत्रम् ।) यज्नोपवौतम् । इति शब्दरब्रावलौ ४ 

साशयन्दकः, पं, ज्येष्ठौ । इति के चित् ॥ 

खधीः, सनो, श्वश्च: । इति विकार्ड शेषः ॥ 
साखितास््रारै, क्ती, (साख अश्िखदहितं 
तासा यच।) कांस्यम्। इति विक्षाण्ड- 
शेषः ॥ 

साचा, स्तो, (षस खप्रं + ^राख्ासाखराख्र शा- 
वौणाः” उणा०२।१५। इति नप्रत्ययेन 
साधुः। गलकम्बलः । इत्यमरः । २।<। ६३५ 
(यथा, माषे । ५।६२। 
“रोमन्यमन्यरचलद्गुरुसान्नमासा- 

1 पु, कम्बलः । इति इारावलो । १५६॥ 
स 

दक्र निमोलदलसेच्ण्मौ चकेण ॥*) 



स्महस 

साहचर्य", ज्गौ, ( सदचरस्य भावः क वा। 
सहचर + ष्यञ् ।) सहचरस्य भावः । ( यथा, 
कुमारे! २।११)। 

५ सुख ते मन्मथ ! साहचर्य 
दसावनुक्तोऽपि सहाये एव 
समोरणो नोदयिता भवेति 
व्यादिश्यते केन इतासनस्य ॥”) 

खहगमनम् । सहचर शब्दात् ष्णाप्रत्ययैन निष्य- 
तम्॥ सडचारः। सामानाधिकरण्यम् । 
एकाधिकरणहत्तित्वम् । यथा,-- 
“प्रायशो रूपमेदेन साहचर्याच्च कुवित् ।* 

इत्यमरः ॥ 

(सधर्ाचरणम् । इति मल्िनाथः ॥ यचा, 
रघुः । १६। ८०। 
“तस्याः ष्टे मनुजपतिना साहचर्य्याय इस्ते 

माङ्कल्योर्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिश्डस्य॥”) 
हाहइयः, वि, (साहयतौति। साहि + “अनुप- 
सर्गात् लिम्पविन्दंति।* ३।१।१२८। इति 
आः.) सहनकारयिता । इति ब्याकरणम् ॥ 

खा इसन ,लो, (खसा बलेन निह त्तम् । सस् + 
“तेन निं त्म् ।” ४।२।६८ । इति भ्रण । ) 
दण्डः । इत्यमरः । २।८।२१ ॥ स च व्रिविधः। 
खथा, याज्ञवल्कयः । 
““खाथोतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाइसः। 
तदू मध्यमः परोक्तस्तदहं मधमः खम,तः ॥” 

इति प्राय्ित्ततत्त्वम् ॥ 
बलात्कारज्ञतकायम् । इति मेदिनो ॥ (यथा, 
^ वेगरोधात् क्षयाच्चैव साइसाहिषमाशनात्। 
त्रिदोषो जायते यच्छा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥” 
इति माधवकरसंग्टहोतरुग्बिनिख्ये यच्माधि- 
कारे ॥“साइस्ादिति साहसो बलवद्िग्रहादि- 
रूपः च्षोभडेतुत्वेन कारणत्वम् ॥* इति तद 
कायां विजयरच्नितः ॥५॥ दुष्कुतकग्ै । भवि- 
सष्यक्लतिः। (यथा, महाभारते । ९।४२।१। 
यद्येतत् साहसं तात ! यदि वा दुष्कृतं छतम् 

प्रियं वाप्यप्रियं वातेवागुक्ता न खषा भवेत्॥*) 
इषः । इति हेमचन्द्रः ॥ प्र्ादोषमनाल्व 
करणम् । तत्त चौखपरदारगमनादि। इति 
सुग्धबोधटोकायां दुर्गादासः ॥५॥ साहसमा 
नारदः। 
मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमषंणम् । 
पारष्यमदृतच्चेव साहसं पञ्चधा खम,तम् ॥* 
अत्र सदय एवोत्तरदापनम् । वथा,- 
साइसस्तेयपारष्यगोऽभिशापा त्यये सियाम् । 
क्वादयेत् खद्य एव कालीऽन्यतेच्छया स्म.तः॥” 
विवादयेत् सद्य एवोत्तर दापयेत् । इति शूल- 

पाणिः ॥ तत्र दासादयोऽपि खाक्तिणो भवन्ति 
यथया, उशना । 
^दासोऽन्धो वधिरः कुष्ठो स्ोदालस्थविरा- 

(साहसः एव अङ्कखिङः यस्य ।) 
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(तद्युक्त, वि । यथा, हरिवंशे भविष्यपर्व्वरि । 
२९ । २७ । 

“न जाने इति यदुब्रूषै किमतः साहसं वचः॥") 
साहसः, पु, ( सहसे बलाय हितः । सहस् + 
अण् ।) अ्रभ्निविशेषः । यथा,- 
“प्रायञ्चित्ते विधुं व पाकयज्ञ तु साहसः। 
लच्ष्ोमे च वदङ्िः स्यात् कोटिहोमे इता- 

शनः ॥” 
इति तिष्यादितच्छम् ॥ 

विक्रमादित्यराजः। इति जटाधरः ॥ 
;, वि, ( सहसा बलेन वर्तते इति । 

सस् + ““भोजःसषोग्भसा वत्ते ।” ४।४। 
२७। इति ठक् । ) मनुष्यमारकः । चौरः। 
पारदारिकः । परुषवादौ । अद्तवादौ । इति 
साहसशब्दार्थदर्थनात्। एतै असा्चिणः। 
यथा नारदः । 
“स्तेनाः साहसिका धृत्तौः कितवा योधका 

ये। 
भरसाकतिणस्तु ते दुष्टास्तेषु सत्यं न विद्यते ॥” 

इति व्यवद्धारतत्वम् ॥ 
(हकारो । यथा । “केचित् साइसिका- 
स्िलोचनमिति पेदुः ।” इति कुमारटौकायां 
मल्लिनाथः । ३।४४॥ ) 
साख , क्तौ, ( सहस्राणां समू डः । सहस + 
““भिक्तादिभ्यो$ण् ।*४।२।२८।१इति अण् ।) 
सहस्रसम्बहः इत्यमरः । ३।२।४५॥ (यथा, 
महाभारते । २।५८। १३। 
“एतावन्ति च दासानां साइखराणुत सन्तिमे॥ 
सदहखमेव ! सखार्थे ्रण्। ) सडहस्षमात्रम् । 
यथा. 

सिः 
पाक्षिको वञ् ।) साहाय्यम् । सखडायस्य भाव 
इत्यथे कणप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ (यथा, रघुः । 
१०।५। 

“स कुलोचितमिग्द्रस्य साइायकसुपेयिवान् । 
जघान समरे दैत्यं दुजयं तेन चावधि ॥") 
स भावः कम वा। सहाय 
+ पचे ब्राह्मणशादित्वात् ष्यञ् । ) सहायता । 
सहायशब्दात् ष्णयप्रत्येन निष्यन्रम् ॥ (यथा, 
महाभारते । \। १५५।१९। 
““साहाय्ेऽसि खितः पायं ! पातयिष्यामि 

रा्षसम् ॥* 

साहित्य, क्ती, स्तो,(सदित + यज _।) मेलनम् । 
सहितस्य भावः इत्यर्थे व्णाप्रत्ययेन निष्पञ्म् ५ 
परस्मरसापेक्षाणां तुल्यरूपाणां युगपदेक- 
क्रियान्वयित्वं साडित्वम् । इति खाइविवेकः ॥ 
तुल्यवदेकक्रियान्वयितवम् । बुदिविशेषविशेषत्वं 
वा। इति शब्द्शक्तिप्रकाशिका ॥ साहित्य 
एकक्रियान्वयित्वम्। तद्यथा । धवश्ठदिर- 
पलाशांञ्किन्धि इत्यत्र धवखदिरपलाशप्रति- 
योगिकं यत् साहित्यं तच्रिरूपितं यद्वयवः 
विभागरूपफलं तच्जनिका या दिदिक्रिया 
तदनुकूलक्तिमां स्म् । इति सारमश्ञरो ॥ 
मनुष्यक्ततस्चोकमयग्रन्यविशेषवः। स तुभर्िरषु- 
कुमारसम्भव-माघ-भारवि-मेघदूत-विदग्धसुखः 
मण्डनशान्तिशतकप्र तयः ॥ 

साद्य, कौ, ( सस्य भावः । सइ +व्यज.। ) 
मेलनम् । सहितत्वम् । इति धरणिः ॥ (साडा- 
य्यम् । यथा, महाभारते । ५।७। ११। 
| दुर्योधनः छष्णमुवाच प्रहसन्निव । 

विग्रहेऽस्मिन् भवान् साच्यं मम दातुमिहा 
इति ॥*) 

“हरिस्तं साहख' कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मित्निजमुददहरन्र व्रकमलम् । 
गतो भक्त द्र कः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रायाणां रच्ताये त्रिपुरहर जागत्ति जगताम्॥ 

इति मदहिखस्तवः ॥ 
( सल्ल श क्रौतमिति । “शअतमानविंशतिक- 
सहस्व सनाद. *५। १।२७ । इति अरण ।) 
सहस्रेण क्रौते,ति ॥ (सखस्य दभिति ।भख्) 
सदहस्रसम्बन्धिनि च त्रि ॥ (यधा,विष्डुपादादि 
कैशान्तवर्णनस्तोते । १४। 
“साहस्रो वापि संख्या प्रकटमभिद्िता सष्वै- 

वेदेषु येषाम् ॥*) 
साहस्रःपु (सस्तमस्यास्तोति । खडसर + “अण् 
च।* ५।२।१०३) अण ।) सदसख्खहयक- 
गजादिना बलो । इत्यमरः । २।८।६२॥ 
(खडखरविशिष्टे, वि । यथा, मनुः । ८ । ३८३। 

(6 ्चियविशोः साइस्लो वै भवेदमः ॥*) 
दयः। यकं, क्तो, ( सहायस्य भावः कम बा। 

एतेऽप्यनभिसम्बन्धाः साहसे सादिणो मताः॥ सडाम + “योपधात् गुरूपोत्तमात् वज. ।* 
इति व्यवहारतच्छम् ॥ ५।१।१२२।इत्यत्र सदहायादेति वक्तब्यम् इत्यक्त 

हः, 

“सदस ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुं तु तै व्रजन् 

खाद्यकत्, पु, (खाद करोतोति । क + किप् ।) 
खमभिव्याडारो 
न 'पु,(आद्वयेन सह वत्तमानः ।) मेषादि 
प्राणिद्यूतम् । पश्युहम् । यथा, 
“मेषादिप्राण्यूते स्यात् खाद्य समाह्वयः ।* 

इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
(नामयुक्तं, वि । यथा, भागवते । १।४।६। 
“कथमालक्ितः पौरैः स प्रातः कुरुजाङ्गलम् । 
उम्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसा्रये ॥*) 

पु, (सिख्चति तेजः पशष इति । सिच + 
*सिचेः सन्नायां इनुमौ कञ्च ।” उणा० ५। 
६२। इति कः । अन्त्यादेशो हकारः । नुम् च। 
एषोदरादित्वात् भन्तविपय्थये हिनस्तोति 
सिंह इत्यपि भवति । ) खनामख्यातपशः । 
( यथाइ कञ्चित् 
“सिंहो बलो दिरदङ्श्ञरमांसभोजो 
संवव्छरेण कुरुते रतिमेकवारम् । 
पारावतः खलु थिलाकणमाव्रभोजो- 
कामो भवेदनुदिनं बद कोऽत्र हेतुः \") 
तत्पर्य्यायः । खगीन्द्रः २ पञ्चास्यः ३ इन्धेः 8 
केशरो ५ हरिः ६। इत्यमरः! र ` ¦ ` 
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सिहत 

पारीन्द्रः 9 श्वेतपिङ्गलः ८ करठोरवः ९ पञ्च- 
शिखः १० शैलाटः १६ भौमविक्रमः १२ 
सटाङ्कः १३ खगराट् १४ खगराजः १५ मरत्- 
ञ्जवः१६ केशौ १७ लग्नौ काः१८करिदारकः१८। 
इति शब्ट्रन्नावलौ ॥ महाव रः२ ०भदेतपिङ्ः२१ 
अजमोचनः २२ सगारिः२२। इति जटाधर ॥ 
इभारिः २४ नखरावुधः २५ महानादः २६ 
खगपति; २७ । इति ईमचन्द्रः ॥ पञ्चसुखःरट 
नखो २९ मानौ" क्रव्यादः३१८्गाधिपः३२ 
शूरः ३२ विक्रान्तः ३४ हिरदान्तकः२५ बडु 
लः ३६ दौप्तः२० वलोरप्विक्रमो < दोष- 
पिङ्गलः ४०। तन््ांसगुखाः। अरशंःप्रमेहजठरा. 
मयजाद्यनाभित्वम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
अरपिच। 
सिं हव्याव्रहका ऋचषतरशुदौ पिनस्तथा । 

वश्व जम्ब कमार्जारा इत्यादयास्तु गुहाशयाः ॥ 
गुहाशया वातदरा गुरूष्णमधराञ्च ते। 
ज्िग्धा बल्या हिता नित्यं नेत्रगुद्यविकारि- 

राम् ॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ ५ ॥ 

पदःन्तं अष्टार्थवाचकः। इत्यमरः । २।१।५८॥ 
( यथा, रामायणे । २।७२। 91 
क्व यास्यसि महाराज ! हत्वेमं दुःखित 

जनम् । 
नं पुरुषसिंहेन राभेणाक्तिष्ट क्ण ॥” ) 
अहता ध्वजः! इति हेमचन्द्रः ४ रक्त शिग्र । 
इति राजनिघंण्टः ॥ (यथ), सुखुते । ४।< । 
“तुलखयालकट काव्योषसिंहाकंहयमार काः ॥*) 
मेषादिदादशराश्यन्तग तपच्मराशिः! तत्- 
पर्यायः । लेयः २। इति सत्क्लत्यमुक्ञावलो ॥ 
तस्याधिष्ठा्ौ देवता सिंहः। स च मघा- 
पृव्व फल्गुनो -समुदारो रफल्गुनो-प्रथमपादेन 
भवति । ्रग्निराशिः। पौतवं; । रुक्त: । एवं 
धृञ्रवणेः । पित्तप्रक्तिः । पूव्वदिकखामो ! 
पव्वतचारो । ् षचियवणंः । क्ररः । महाशब्दः। 

 अ्रल्यसन्तानः। अल्पस्त्रो मङ्ञ्च । तत्र जात 
फलम्! क्रोधौ 1 भोप्टगतिः । हास्यवाजिः। 
अरतिवक्ता । चञ्चलः ¦ शोतलः। मद्छ प्रियञ्च । 
दति बष्ज्नातकादयः ॥ * ॥ मेषादिदादश- 
लग्नान्तगतपञ्चमलग्नम्। तत्र जातफलम् । 
“सिंहलग्ने समुद्धतो भोगो शत्रविमह नः । 
खल्पोद रोऽल्यपुच्चख्च सोक्छाहो गजविक्रमः॥ 

इति कोष्टोप्रदोपः ॥ 
सिंहकेलिः, पुं, (सिंहस्येव केलिर्यस्य । ) मच्नु- 
घोषः । जिनविशेषः। इति विकार्डशेषः ॥ 
सिंहकेशरः, घु, ( सिंहस्येव कंशरो यस्य । ) 
वकलः । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ सिंइस्य जटा 
च ॥ 

सिंहतलः, य, (सिंहस्येव तलमव । षदा, सिंद- 
नलः । पृषोदरादित्वात् साधुः) कताच्नलिः। 
करदययोजनम्। इत्यमरटो कायां रामाखमः। 

क्तौ, (सिंहचिद्धितं इारमिति मध्य- 

दितौयोऽपि यो धत्ते सौन्दरयैणादितौयताम्॥”) 
सिंदष्वनिः, पु, (सिंहस्य ध्वनिः ।) सिंहशब्दः । 

सिंहनादः, पु, ( शिस्येव नादः । ) योधानां 
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सेदण्डठत्तः। इति राजनिर्घण्टः ॥ ( अस्य 
पर्य्यायो यथा, 

सुधासमन्तदुग्धा च न्नक् स्त्रियां स्यात् 
ल्नहो गुड़ा ॥ 

इति भावप्रकाशस्य पूवव खण्डे प्रथमे भागे ॥ 
सिंहस्य तुण्डमिव तुण्डमस्य । मस्य विद्धेषः। 
यथा, मनुः । ५।१६। 
“पाठोनरोडितावादयौ नियुक्तौ इव्यकव्ययोः। 
राजोवान् सिंहतुण्डां च स शल्कां चैव स्वं शः ॥ 
सिंदमुखे, क्तौ ॥ ) 

पलो पिकश्यधारयः। ) प्रवेशद्वारम् । तत् 
पर्य्यायः । प्रवेशनम् २) इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, कथासरित्छागरे। ४३) १७५} 
“सिंह रे युवा देवि टष्टोऽस्माभिमंहाव्रतौ । 

सिंडनादसदश्णब्दः । यथ,-- 
“तुषारसंघातशिलाः ज्ञुराग्र 

समुक्िखन् दपकलः ककुद्ान् । 
दृष्ट; कथच्चिहवये वि विग्नं - 
रसोटृसिंहध्वनिरुत्रनाद ॥ 

इति कुम्रारसन्धवम् ॥ 

रणोत्छाहजरवः । तत्पर्यायः । चड़ २ । इत्य- 
मरः। २।८।१९०७॥ मजयुध्दश्चनात् तद्ग 

गय यधा सिंहस्य नादस्तथा परबलभङ्गाय 
सखोत्साहविवदये च यो रावः सः। सिंहस्येव 
नादः सिंहनादः । इति भरतः ॥ (यथा भार्य्या 
ससशत्याम् । ७०० । 
कविखमरसिहनादः खरानुनादः सृधैक- 

संवादः । 

विददिनोदकन्दः सन्दर्भोऽयं मया ष्टः ॥” 
महादटेवः। इति महाभारतम् । १३। १७। 
११० ॥ # ॥ सिंहस्य नादः । ) सिंदशब्दश्च ॥ 

सिंहन्दकः, पु, ( सिंह इव नदतोति नद -+ 
सुल । ) वुकारः । इति इारावलो । १९४ ॥ 
सिद्धय इति भाषा ॥ 

सिंहनादिक, स्तरो, सिंहमपि नादयतीति। नद 
+ णिच् + खल् । टापि श्रत इत्वम् । ) दुरा- 
लभा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सिंहपर्णी, सनो, सिंहस्य शिग्रोः पशंमिव पणं- 
मस्याः। ङोष् । ) वासकः । इति जटाधरः ॥ 
सिंहपुच्छिका, स्वौ, (सिंहपुच्छी + खा्थे कन्।) 
चिव्रपणिका। इति रत्नमाला ॥ चुद्रचाकुलिया 
इति भाषा॥ 

सिंदपुच्छौ, स्त्रो, (सिंहस्य पुच्छ इव पुष्यमस्याः। 
ङेष् ।) चित्रपखिंका । पृश्रिपर्णो । इत्यमरः । 
२।४१८३ ॥ माषपर्णी) इति रत्र 

२।६।८५१५ 

४. 87, 

माला॥ 

सिंहवा 

सिंहतुण्डः, एं, (सिंहस्य तुण्डमिव पुष्यमस्य ।) सिं हपुष्पौ, स्तौ, (सिंहस्य पुच्छ इव पुष्यमस्याः 
ङेष् ।) पृथिपर्णी । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिंहसमुखो, स्त्रो, (सिंहस्य मुखमिव पुष्यमस्याः। 
“श्ञेइर्डः सिं इतु्डः स्थात् वच्वौ वचदुमोऽपि च | ङेष् ।)वासकः । ईति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिंहयाना, स्तो, (सिंहो यानं वाइनं यद्या: ) 
दुर्गा । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सिंहरथा, स्तौ, (सिंह एव रथो यस्याः ।) दुर्गा । 
इति शब्दरत्नावलो ॥ (यथा, इरि वंशे ।१०६ । 
१७ 

“"वराङ्गनां सिंहरथां बडइरूपां हषष्वजाम् ॥”) 
सिंहलं, गि ,(सिं हलो देशः प्रभव तवेनास््वस्येति । 
अच्! ) रङ्गम् । इति हेमचन्द्रः ॥ रौतिः। 
त्वचम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

सिंहलः, पु, सगौ, (सिंहं लाति प्राप्रोतौति। 
ला+कः। ) देशविशेषः शिलोन इति 
ख्यातः ! यथा,- 
^द्क्िणिऽवन्तिमाहेन्द्रमलया ऋष्यसूककाः । 
चिव्रकूटमडारण्यकाञ्चोसिंहल कोड णाः ॥” 

इति ज्यो तिस्तत्वम् ॥ 
(अयञ्च जम्बुदौपस्य अषटप्रसिददोपानामन्य- 
लमः । यथा, भागवते । ५। १८ । २९--३०) 
जम्ब पस्य च राजन् उप्दोपानष्टौ हैक 

उपदिश्न्ति सागरालजेरग्वान्वंषण इमं महीं 
परितो ,निखनङ्धिरुपकल्यितान् । तद्यथा 
स्वर्णप्रस्थ शन्द्र शक्त अावत्तनो रमणको मन्द- 
हरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्धेति ॥* * ॥ 
तदेशवासिनि, पुं भून्नि । यथा, महाभारते । 
१।१७६। २५] 

“पौण्डान् किरातान् यवनान् सिंहलान् 
वव्ववान् खशान् । 

ससज्न फेनतः सा गौरे च्छान् वहविधानपि॥”) 
सिंहलस्था, स्त्रो, (सिंहले तिष्ठति या । स्था + 
कः।) सहलो । इति राजनिर्घण्टः ॥ सिंहल- 
देशवासिनो च ॥ 

सिंहलाख्ानः, पुं, ( सिंहल भराख्यानं यस्य । ) 
तालहत्तसटटशहत्तविरषः। यथा,- 

“प्रोत्फलः सिंहलास्थाननग्ख्डो पिच््ा टापि 
च ॥” 

इति शब्दमाला ॥ 
सिंहलौलः, पु, (सिंहस्य लोलेव लोला यत्र !) 
रतिबन्ध विशेषः । तस्य लक्षणं यथा,-- 
“लिङ्गोपरिख्थिता नारौ भूमौ दत्तवा पददयम्। 
दये दत्तहस्ता च सिंहलोलः प्रकीर्तितः ॥ 
लिङ्गोपरिखिता नारौ कान्तोरखपद दया ! 
दये दत्तहस्ता च सिंहलोलोऽभ्यसावपि ॥* 

इति रतिमच्ञरौ ॥ 
सिंहवादिनौ, स्तो, सिंदरूपो वाहो वाडइन- 
मस्यस्या इति ! इनि ।) दुर्गा । यथा,-- 
“सिंहमारुद्य कल्पान्तं निहतो महिषो 

यतः। 
मदहिषभ्नौ ततो देवौ कथ्यते सिंहवाहिनो ॥" 

इति देवौपुराणे ४५ भधष्यायः॥ 



सिंहास 
सिंहविक्रान्तःपु,(सिं इ इव विक्रान्तः ।) भ्व} 
इति इारावलो ।५२। शब्दमाला च ॥ सिंह- 
तुच्यव्िक्रमविशिष्टे, वि ॥ 

सिंहविन्रा, स्त्रो, (सिंह इव वित्रा विन्नाता।) 
मासपणो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिंहसंहननः, चि, (सिंहस्येव संहननं श्रवयवो 
यस्य ।) वराङ्गरूपोपेतः । इत्यमरः २॥ 
प्रतयेकमवयवशुगा न्दर: । सिंहसंहनन: ख 
स्याद्यो हि सर्वाङ्गसुन्दरः । इति कोषान्तरम्॥ 
सिंहस्येव संडननं देदोऽस्य सिंहसंइननः । 
रूदि शब्दोऽयं यथाकथञ्धिदन्वयः। इति भरतः॥ 
(सिंहस्य संहननम् ।) सिंहनाशने, क्तौ ॥ 

सिंहा, स्रौ, (सिञ्चतोति। सिञ्च + कः । भरना 
देशो इकाएरः । नुम् च । टाप् ।) नाडो । इति 
राजनिगण्टः ॥ 

भिंहाणं, कौ, लौहमलम् । इत्यमरटोका । २। 
१।९८॥ । 

सिंहान, क्तौ, लौहमलम् । इत्यमरः । २।१।९८॥ 
तस्य रूपान्तराणि यथा । शिंघाणम्२ सिंहाणम् 
३ सिंघाणम्४ । इति तटौका ॥ नासिका 
सिकनो इति भाषा । तत्पर्य्यायः । सिं हाणकम्। 
२ सिंघाणम् ३ सिंघणम् ४। इति शब्दरन्ना- 
बलो ॥ कफः ५ छेषा ६ खेटः ७ । इति जटा- 
धरः॥ 

सिंहासनं क्री, (सिंडचिद्कितमा सनम् ।) खखं- 
मयराज!सनम् । इत्यमरः । २।८। ३२ ॥ रथ 
सिंडासनयुक्तिः। 
“राज्ञो वरासन' नाम खोसिंहासनसु्यते ॥ 

शमे सुदह्धत्तं शभमासव्घं 
खुव!रवेलातिधिचन्द्रयोरी 1 
काले निरत्परातनिरोतिभावै 
सिंहासनावस्यविधिं वदन्ति ॥ 

खिरराशिखिते भानौ चन्द्रे च स्थिरभोदिते। 
शासनारच्छमिच्छन्ति ग्टहारन्भोऽपि येषु च॥” 
एतेन ग्ट हारम्भसिंहाखनयोरारन्ः। तन्न ॐ 
“वाणवेदाग्निपित्ताणि सोपानानि युगैः क्रमात् 
चत्वारि त्तथा विंशत् विशतिः षोड़ञेव च ॥ 
किंहान्दितानि ज्यानि चरणानि युगः क्रमात् 
मद्य: णह गजो हंसः सिंडो खङ्गो खगो दयः ॥ 
अष्टौ सिंहासनानोति नोतिशास््विदो विदुः। 
्रादित्वादिदशाजानां भूपतोनां यथाक्रमम् ॥ 
राज्ञः सखवहस्तेरष्टाभिरायामपरि णयोः 
राजपात्रमिद् नाम सोपान पुरुषोन्रतम् ॥ 
तददमान तन््ध्वं राजासनमुदाद्तम् । 
शर्दात्रतमिद् रम्यः प्रोक्त कलिमहोभुजाम् । 
दिगषटइ गच्िकोणः स्याट्व्रह्मादोनां यथा- 

यथम् ॥” 
अथाष्टानां लच्तगानि, 
“गस्धारोकाटचटितः पद्यमालोपचिनितः। 
यद्खरागविचिद्वाङ्गः शदः काञ्चनसंठतः ॥ 
चरणाग्रं पद्मकाषात् पद्मरागक्चिवितः! 
दिच्छष्टौ पुचिका राजद।दशाङ्लिखग्व्िता;॥ 

३४६ 
सिंहास 

राजास चतखञ्च एवं इादशपुचिकाः। 
रत्नं ख नवभिः काय्यं निराणं चान्तरान्तरा ॥ 
रक्तवस््राठतं छ्य तत् पञ्मसिं हासनं मतम् । 
अ्रव्रोषित्वा नरपतिः प्रतापमतिविन्दति ॥१॥ 
भदटरन्द्रकाष्ठघटितः शङमालोपशोभितः। 
शदस्फरि कचिवाङ्गः शदरूप्योपशोभितः ॥ 
चरणाग्रं शहनाभिः पुचिकाः सप्तविंशतिः! 
खाने खाने विधातव्याः शुडस्फटिकमस्छताः। 
शक्तपट्ाइतं च्चेतत् शङ सिंहासनं मतम् ॥२॥ 
पनश्ेनोपघटितो गजमालोपशोभितः 
विद्ुमेरपि वेदूर्यः काञ्चनेनापि शोभितः 
चरणाभ्रं गजशिरिः पुच्छछादेककयुच्िका) 
माणिक्यरचिता रक्तवस्लादिकविभूषणम् । 
मजसिंहासनं नाम स) स्न ज्यफलदाय कम् ॥२॥ 
श्लकाष्ठेन घटितो इसमएलोपशोभितः। 
पुष्परागः काञ्चनेन कुरुविन्देख चित्रितः ॥ 
चरणाग्रं इंसरूपं पुचिकास्त्वं क विंशतिः । 
गोमेदको पघटितापौ तवस विभूषणम् । 
इंसखसिंहासनं नाम सव्वानिष्ट विनाशनम् ॥४॥ 
चन्दनेनोपघटितः सिंहमालो पभूषितः। 
शददोरकचिताङ्गः शुदकाद्चननिभ्वितः॥ 
चरणानां सिंहलेखः पुचिकाञचे क विंशतिः । 
सुक्ताशक्रिभिरन्वे च निर्खलरेव भरेषणम् ॥ 
शद्धश्ण्डातं छं तत् सिंहसिदहःसनं मतम्| 
अरत्ोषिला नरपतिः कत॒स्नां साधयति 

चितिम् ॥५॥ | 
शङ्गमालोपसददितं शडचम्यककल्यितम् । 
शडन्परकतयुक्तं पादाग्रं पद्मकोपिकाः॥ 
इ। विंशति; पुचिकास्तु नोलवस्त्रादिभृषणम् । 
भङ्गसिंहासन नाम शतुचयजयप्रदम् ॥६॥ 
निम्बकाष्ठ न घटनाष्गमालोपशाभितम् । 
इन्द्रनो ले हानो; काद्धनेनापि चिवितम् ॥ 
चरणाग्रं खगशिरञ्चत्वारि गश्च पुचिकाः। 
नोलवस्त्रादियुकन्तु खगसिंदासनं मतम् । 
लच्छोविजयसम्पत्तिनें दज्यपदमुत्तमम् ॥ ७ ॥ 
केशरेणोपघटितं इवमालोपगोभितम् । 
समस्तवस्ेभृ षाञ्च पुत्तिकाः पञ्चसक्षतिः 
चरणाग्रं हयशिरखित्रवच््रादिभरषणम् । 
इयसिंहासनं नाम लच््ोविज्ञयवद्चनम् ॥ ८ ॥ 
इत्येतत् कथितं सारं महासिंहासनाषट्टकम् । 
यथा भोजेन लिखितं यथा चान्यं ख पण्डितः ॥ 
एतस्यातिक्रमं दश्भाद्यः कुर्वत् एधिवोप्रतिः 
श्रचिरादेव कुरुते तस्य खत्युरतिक्रमम् ॥ 
परासनस्था यो राजायोराजा च निरासनः। 
ख परेहन्यते सिंहैरिव मत्तमजाधिषः॥ 

सखलग्नमित्रासनमध्यसंखिति- 
नै दुष्यतोति प्रवदन्ति तजन्नाः ॥* 

इति युक्िकल्यतरुः ॥ # ॥ 
चतुराजोक्रोडायां जयविशेषः। यथा,तिग्यादि- 
तक्त्ल । 
श्रन्यद्राजपटं राजा यदा यातो युधिष्ठिर) 

तदा सिंहासनं तस्य भ्यते ्टपसत्तम ॥ 

सिंहास 
राजाच कृपतिं इत्वा कुर्य्यात् सिंहासनं य॒दा 
दिगुणं वादयेत् परछमन्यधेकगुखं भवेत् ॥ 
मिच्रसिंहासनं पाथ यदा रोहति भूपतिः 
तदा सिंहासनं नाम सव्वं नयति तद्लम् ॥ 
यदा सिसन कत्त राजा षषपदाखितः। 
तदा घातेन इन्तव्या बलेनापि सुरक्तितः ॥">॥ ` 
योगासनविश्चेषः । यधा, इटगप्रदोपे । 
“गुल्फौ च इषणस्याधः सोवन्वाः पाश्वयोः 

च्िपेत्। 
दत्तिशे सव्यगुलफन्तु दत्तयुल् फन्तु सव्यक ॥ 
इस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य खाङ्ग लो: संप्रसायकचः 
व्यात्तवक्तो निरोचेत नासाग्र सुसमाहितः 
सिंहासनं भवेदेतत् पूजितं योगिभिः सदा । 
बन्धत्रयस्य सन्धान कुरते चाखनोत्तमम् ॥ 

सिंहासनः, पं, (सिंहस्य असन उववेशनमिक 
आपन" यत्र) षोड़शणरतिबन्धान्तगेतचतुदं श- 

। वन्धः । तस्व लक्षणं यथा, 
“स्वजङ्ाइयवा ह च कत्वा योषापददयम् । 
स्तनौ टला रमेत् कामो बन्ध; सिंहासनो मतः॥” 

इति रतिमच्ञरो ॥ 
सिंहासनचक्र, क्तौ, (सिंहाखनमिव चक्रम् ।) 
सप्तविंशति नकचताङ्कित.नराकार-चक्र-व्रयम् । 
यथा.-- 
“श्रधातः संप्रवच्यामि चक्र सिंहाःसनत्रयम्। 
सप्तविंग्रतिन्तेरेकं कद्ध नवातकम् ॥ 
अश्विनोमवमूलाय्ं पञ्चनाड़ोविभैदतः। 
्रख्िन्यायुत्तर भागे मघाद्य पृव्व॑तः खितम्॥ 
सूलाद्य दलि भगी ज्ञातव्यं देपतिन्नयम् । 
इतरेषु च राज्यषु छपनामक्ततो वदेत् ॥ 
शभाष्टभमिदं सव्वं यत्र यस्व शनि; खितः 
नाड्कापञ्चवेधिन एककस्यासनं भवेत् ॥ 

्रधारमासतनं पड़ सिहं सिंहासन तथा। 
ग्रहेववं धवणाजन्ञेयं सौख्यः क्ररेः श्भाशभम्॥ 
ऋत्त ्धारगी राजा भ्रभिषिक्तोय राखने) 
पराधोनगतं राज्य कुरुते नात्र संशयः ॥ 
श्रालनस्येन ऋचेण नोतियुक्तो भवेनरुपः 
प्रधानपुरुषो देवः प्रजाश्नान्तिकरो भदेत् ॥ 
पड़ यदा राजा उपविष्टो दपासने + 
पृव्व॑राज खितेस्तुल्यञ्चिर' पालयते महोम् ५ 
सिंडकूपो भवेद्राजा सिंडन्तेणःसने खितः ! 
संग्रामस्य प्रियो नित्यमसाध्यो मल्विमण्डलैः । 
सिंहासनगते धिष्णपे तेजसो भोषणाक्ततिः। 
चलचित्तो महाक्रोधो प्रजापोडाकरो दृषः॥ 
तत्का लेन्दुगते ऋक ऋरुरनिर्ववेधनाडके । 
शुभावख्धा शमे लग्नं संख्थाप्यो प अरासनै 
ईहे च समायोग उपविष्टो य आसने \ 
उच्छाद्य शत्रसंघातमेकच्छन्र करोतिसः 
क्र रग्रहमतां नाडोमुपविष्टोयश्रासने+ 
बन्धनं भूमिनाशञ्च तथा सत्युः प्रजायते ॥ 
धार ऋय: सोरिरनादष्टं करोति च। 
दुभिक्तं रौरवं तत्र प्रजापोडां च जायते ॥ 
श्रासने च यदा सौरियदं भङ्प्रदो भवेत्} 



सिकता 

श्रधवा व्याधिपोड़ा च मनोदुःखं प्रजायते # 
पट ऋचे यदा सौरिः पट्टराज्नो विनश्यति। 
प्रियो वाथ कुमारो वा मज्विबन्पुत्तयोऽपि वा 
सिंहे सिंहासने वापि यदा तिष्ठति खखजः। 
तदा खत्यनं सन्देहो यदि शक्रसमो कृपः॥ 
शनिराद्रकमादेया यदा चन्द्रेण संयुताः । 
यस्यासनगता एते तस्य रान्नो भयङ्कराः ॥ 
क्र रयुक्तोऽथय वक्रस्तु क्र रनाडोगतोऽपि वा। 
शसने चन्द्रयोगेन कालरूपो अनेखरः ॥ 
एवं शुभफलं दद्याद वमन्त्रो न संशयः} 
करोति विपुलं राज्यं यस्यासनगतो गुरः ॥” 

इति ज्योतिस्तत्त्वम् ॥ 
सिंहास्यः, पु, (सिंहस्य भास्यमिव युच्यमस्य \) 
वाश्षकः। इत्यमरः ६ २।४।१०३॥ सिंह 
तुच्मुखे, चि ॥ 

सिंहिका, स्रो, कश्यपपन्नो । राहमाता । यथा 
“कश्यपस्य स्टडिणो तु सिंहिका 
शडवस्तुतनयावजोजनत् । 
पूव्वंजो इरिनिछत्तकन्धरो 
देवतेरवरजो निपातितः ॥” 

इति वास्तुधामतच्म्॥ 
८ पौठखा देवो विेषः । यथा, देवोभा गवते । 
७1२०1 ७9४ । 

“सिंहिका कछतभीचे तु कात्तिके लतिशाङ्रौ।" 
सिंदिकासनुः, पु, ( सिंहिकायाः सूनुः युच्च: । 
राह: । इति शब्द्रन्ञावलो । वास्तुपुरुषः । 
इति वास्तुयागतच्छम् ४ 

विंडो, स्रो, ( सिंह +ङोष्।) सिंहपन्नौ । 
( यथा, कथासरित्सागरे! ६।१०२॥। 
“श्रयं स वदिं तोऽन्यासां सिंहोनां पयसा 

` मया ॥*)} 
वार्ताकौ । इत्यमरः \ २ । ४। ११४ ॥ करट- 
कारो) वासकः! इति मेदिनो ॥ बहतो। 
राहमाएता। इति विश्वः ॥ सुदपीँ । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सिं होलताः स्रो, (सिंद्याः लता ।) बृहतो । इति 
भावप्रकाशः ४ 

स्षिक,सेचने। इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा०-षर ° 
सक०-सेट् । ) दन्त्यादिः! सिकता। ईति 
दुगीदाखः॥ सौत्रधातुरयम् ॥ 

सिकत।,्रौ (सिक सेचने + बाइलकात् अतच्। 
सिकतिलः। वालुकायुक्तभूमिः। इति मेदिनो ॥ 
ते, १६९ ॥ वालुका । इति राजनिघेर्टः; ॥ 

तिकतः.स्तरो,भूज्नि, (सिक + अतच् ।)वालुका । 
इति मेदिनो \ त, १६९ ॥ अमर ञ्च ।३।३।०२॥ 
( यथा, महाभारते । २।७६।१६। 
“सिकता वपन् सव्यसाचो राजानमनुगच्छति 
श्रसक्ताः सिकतास्तस्य यथा संप्रति भारत। 
असक्त शरवषाणि तथा मोच्छति शत्रषु ॥* ) 

सिकतामयं, क्ली, ( सिकताककम् । मयट._। ) 
वालुकामयतयम् । तत्पर्य्यायः। रेकतम् २। 
इत्यमरः । १।१०।९॥ 

२४ 

सिङ्ाण 

[न् } तरि, (सिकताः सन््यचेति। 
मतुप् । मस्य वः । ) वालुकावडइलदेशः । तत् 

| 
इत्यमरभरतौ । २।१।११।॥ 

सिकतिलः,चि,(सिकताः सन्त्यत्रेति । सिकता + 
“देशे लुबिलचौ च ।* ५।२।१०५)। इति 
इलच् । ) सिकतावान्} इत्यमरटोकायां 
भरतः। २।१।१९१९॥ 

सिक्, [च] स्त्रो, (सिच्यते इति । सिच् + किप्) 
वस्त्रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( जालम् । यथा, 
भागवते । &। १२।८। 
नलोका: सपाला यस्येमे खसन्ति विवशा वओे। 
दिजा इव सिचावडाः स काल इड कारण्म्॥”) 

सिक्तः, चि, ( सिच् + क्तः) ) सैकाश्यः कत- 
सेचनः। यथा, वायुपुराखे गवापदतौ । 

“शरासन सिक्ताः पितरशदटपा 
एका क्रिया इयधंकरो प्रसिदा ॥* 

सिकथे,क्तौ,(सिञ्चति चरतोति । सिच रणे + 
“पातृतुदिवचोति ।* उणा० २।७। इति 
थक् । ) मधच्छिष्टम् । इति मेदिनो ॥ मोम 
इति भाषा ॥ (यथा. 
“तिक्षाखिक्थनिशायष्टोनक्लाद्रफलप कैः 1 
पटोलमालतोनिम्बपतेन्रं ख ' तं स्मृतम् ॥* 

इति तिक्ताद्यष्टतम् ॥ 
इति वैद्यकचक्रपाणिसग्रहे ब्रण॒गोयाधिकारे।) 
नोलो। इति ईेमचन्तः ॥ 

सिक्थः, प, ( सिच + थक् । ) भक्तपुलाकः। 
(सिटौ इति भाषा ॥ यथा, 
५ पेया सिक्थसमन्विता ॥* 
इति वद्यकचक्रप्ाणिसं ग्रहे ज्वराधिकरे॥ ) 
्रासः। इति मेदिनो ॥ (यथा,कथासरित्छागर । 
१०८ । 9७ 

सिक्थक, लो, ( सिक्थमेव । सखायं कन् । ) 

भक्त पुलाकः। सिटो इति भाषा । वथा, 
“सिक्थकंरहितो मण्डः पेया सिक्धसमन्विता 
यवागब इसिक्था स्यादिलेपो विरलद्रवा ॥ 
इति वैद्यकचक्रपाणिसंग्रहे ज्वराधिकारे।॥ 

यथा च बुस हितायाम् । २६।८। 
“दन्तेनागा गोहयादयच्च लोखा 
स्ता भूपाः सिक्थकेन दिजादया;। 
तददेशा वषेमासा दिश 
शेषद्रव्यायालमरूपखितानि ॥” } 

सिच्यः, पं, स्फटिकः । इति कंचित् ॥ 
सिङ्कणं, ली, नास्िकामलम् \ इति णब्द्रन्ना- 
बली ॥ सिक्नो इति भाषा ॥ 
सङ्काण, कौ, नासिकामलम् । इति शब्द्रत्रा- 
वलो ॥ 
सद्ध। शकं, लो,नासिकामलम् । इति शन्दारतरा- 
वलौ ॥ (यथा, वाभटे उत्तरख्वाने २९ अध्याये। 
“शजं पिच्छिलं पोतं पक्र सिङ्ाख्कं घनम् 

पायः । सिकता २ सिकतिलः र सेकतः ४। | 

मघूच्छिष्टम् । इत्यमरः । २। ९ । १०७] (पु, ¦ 

सिति 

।सिङ्किनो, स्त्रो, नासिका । इति हलायुधः ॥ 
'सिचयः, प, ( सिचं सिञ्चनमेति प्राप्रोतोति। 
इन् +अच् । ) वस्त्रम् । इति इहमचन्द्रः। 
( यथा, राजतरङ्गि्छाम् । १। १। 
“भूयाभोगिफणणारत्ररोचिःसिचयचारषे 
नमः प्रलोनमुक्ताय हरकल्पमदहो सदे ॥* ) 
जो वस्त्रम् ॥ इति विकाण्डरेषः ॥ 

सिञ्चन्, [त्] वि, (सिद्चतोति । सिच् + शद 1) 
सेचनकत्ता ॥ 

सिञ्धिता, स्तो, (सिञ्च + णिच् + क्तः। टाप् ) 
पिष्पलो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सिचा, स्वो, श्रलङ्कारष्वनिः । इति कैचित् ॥ 
तालव्यश्कारादिः साधुपाटः॥ 

सितं, को,(सितः शुक्तवर्णाऽस्यास्तौति । अच् ।) 
रौप्यम् । मूलकम् । इति राजनिघंर्टः ॥ 
चन्दनम् । इति रद्रमाला॥ ( तत्तु शक्तचन्द- 
नम् । यथा, 
“सितं मलयजं शोतं गोशोषसित चन्दनम् ॥* 

इति गारुड २०८ श्रध्याये॥) 

सितः, पं, (निनोतोति । सि बन्धने + “अज्ज 
सिभ्यः क्तः” उणा० २। ८९1 इति क्तः) 
शक्तवणः। इत्यमरः । ३।३।८० ॥ शुक्रा- 
चायः। इति शब्द्रचावलौ ॥ शरः। इति 
नाना्ष्वनिमन्ञरो ॥ 

सितः, वि,(सितः शएक्तवर्णोऽस्यास्तोति । अच्!) 
शुक्कवणेयुक्तः। इत्यमरः । ३। ३।७९.॥ (यथा, 
माघे। १।२५)। 

सितं सितिच्रा सुतरां मुनेर्वपु- 
विारिभिः सौधमिवाय लम्भयन् \” + 

सो+क्तः।) खमराप्तः। निवडः। ज्ञातः \ इति 
। विडः ॥ 
सितकण्टा, सनी, (सितः शुङ्ः कण्टो यस्याः 1) 

भक्तसिक्धदयं प्राप्य पाकभार्डादभकच्चयम्॥”) श्तेतकर्टकारो । इति राजनिघष्टः ॥ 
सितकण्टारिका, स्तौ, ्वेतकण्टकारौ \ इति 
राजनिघरटः ४ 

सितकण्डः, पं, ( सिनः कण्ठो यस्य ।) दत्युद्- 
पच्चो । इति शब्द्रन्नावलो । श्वेतकंरटयुक्त 
वि 

सितकरः,पु,(सितः शक्तः करो यस्य }) कपूरः। 
इति राजनिधर्टः ॥ चन्द्रय ॥# 

सितकर्णी, स्रौ, ( सितः कणं इव पुष्यमस्याः । 
ङिष् ।) वासकः । इति राजनिघण्टः । (सित्- 
पर्णो इति कचित् प्राठः॥ गुणादयोऽस्यषए 
वासकणशब्द् ज्नातव्या;.॥ ) 

सितङ्च्नरः,पु ,(सितः कुचरो यस्य । ) इन्द्रः! 
( षितः शक्तः कुचरः, इन्द्रदस्तौ। इति 
केचित् ॥ 

सितगुच्ा, स्रौ, सिता रुद्धा) डं तगुज्ञा। 
इति राजनिघरटः ॥ 

सितचिहृः,पु,(सितानि चिद्कानि यव।)वालुका- 

गडः । इति इारावलो ॥ वेलिया मत्स्य इति 
भाषा ॥ 



सितपु 

सितच्छतं, क्लौ, (सितं छत्रम् । ) राजच्छतरम् । 
इति भूरिप्रयोगः ॥ 

सितच्छक्ा, स्तो, (सितं छतरमिव पुष्पमस्याः ।) 
शतपुष्या । इत्यमरः । २। ४।१५२॥ (विहति- 
रस्याः शतपुष्पाशब्दे द्रष्टव्या ॥) 

मितच्छजितः, पं, ( सितच्छव्रे जातमस्य ति। 
इतच् । ) श्वेतच्छत्रयुक्षः\ यथा, नेषधे । 
१।१। 

*निपीय यस्य च्वितिरचिशः कथां 
लथाद्दियन्ते न बुधाः सुधामपि । 
नलः सितच्छवितकौर्तिमण्डलः 
ख राथिरासोन्हसां मद्ोक््वलः ॥” 

सितच्छदः,पु,(सितौ छदौ पच्चौ यस्य । ) इंसः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

जितच्छदःा, श्लो, ( सितज्छदो यस्याः । ) खत- 
दर्व्या । इति राजनिधंर्टः ॥ 

सितदभः, षं, (सितो दभ॑ः ) श्वे तकुशः। इति 
र्न नि्ैर्टः 

सितदोधितिः, पं,चन्द्रः । सिता शक्ता दौधिति 
किरणो यस्य इति बडत्रोहिखमसनिष्यन्नः ॥ 

सितदोष्यः, पृ,(चितं दौप्यं दौसिर्यस्य ।) श्वं त- 
जोरकः। इति राजनिघण्डः ॥ 

सितदृर्व्वा, स्तनो, ( सिता दूर्व्वां । ) श्वं तदूर्व्वा । 
इति रलमाला । 

सितद्ुः, घु, ( सितः इं षो यस्य ! ) मोरट- 
विशेषः । ईति रन्नमाला ॥ (सितो हरिति) 
शुक्तवणं चख ॥ 
सितधातुः.षु,(खित + शुक्ञो धातुः }) कठिनो, 
इति राजनिर्घण्टः ॥ शुखवणं धातुमावरश्च ॥ 

सितपन्ः.यु ,(सितौ पक्तौ यस्य ¦ ) हसः, इति 
शब्द्रब्नावलो ॥ ( सितः प्तः । ) शक्तपक्तः । 
यथा, हडइत्संहितायाम् । ६०।२०। 

+उदगयनं सितपच्चे 
भिशिरगभस्तौ च जोववर्गख्ये ॥* ) 

सितपर्ी, सलौ, ( सितं पशेमस्याः। ङष.। ) 
अकापुष्यिकाहच्चः। इति रब्रमाला ॥ 

खितपाटलिका, खनी, ( सिता पाटलिका । ) 
शक्तपाटलाहच्ः। श्वं तपाडरि इति हिन्दौ 
भाषा । तत्पायः । सितङ्घुम्भो २ फलेरषा ३ 
सितामोघा ४ कुवेरात्लौ ५ शखेताद्वा ६ काष्ठ- 
पाटला 9 धवलपाटलो ८। भरख्या गुणाः । 
तिक्तम् । गुरुत्वम् । उष्णत्वम् ।* वातदोष- 
वमिहिकाकफखम गोफनागितश्च। इति राज- 
नि्ेर्टः ॥ 

सितपुक्घा, स्लो,(मितः पुङ्ो यस्याः) श्वे तशर 
णुङ्गा। इति राजनिघंख्टः ॥ 

सितपुष्य, क्तौ, ( सितं पुष्यमस्य । ) ववर्त 
मुस्त कम् । इति जटाधरः ॥ तालव्यशकारादि 
रपिपाटः॥ 

सितपुष्यः, पु, ( सितं पुष्यमस्य । ) तगरक्ः। 
इति शब्द्र न्रावलो ॥ शख तरोहितः। काशः। 
दति राज्ञनिघर्टः ॥ 

२४८ 

सितसा 

सितपुष्पा, सनौ, (सितं पुष्प यस्याः) मक्ञिका । 
इति शब्दरब्रावलौ 

सितपुष्यौ, स्त, (सितं पुष्य' यस्याः । ष् । ) 
श्वेतापराजिता । इति राजनिघश्टः ॥ भ्या 
पर्यायो यथा, वेद्यकरब्रमालायाम् ¦ 

श्वं ता खेतभण्डापराजिता । 

सितमरिचं, क्ती, (सितं मरिचम् ।) श्ल तमरि- 
चम् । तत्पर्य्यायः । सिताख्यम् २ रि 
वालुकम् ४ बहुलम् ५ धवलम् ६ चन्द्रकम् 9। 
श्रस्य गुणाः । कटुत्वम् । उष्शत्वम्। विषभूत- 

दष्टिरोगनाशित्वम् । भहष्यत्वम् । यज्या रसा- 
यनत्वश्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

:+ पुं, ( सितो माषः । ) राजमाषः । 
इति इारावलौ 

सितरच्ननः,पं,(सितं रच्रयतीति । रच + ख्यः) 
पोतवणं;। इति हेमचन्द्रः ॥ 
तरश्िः, पुं, चन्द्रः। सितः शक्तो रश्मिः 

किरणो यस्य सः॥ 
वर्षाभूः, पुं, ( सितो वर्षाभूः । ) पुनर्नवा । 

इति राजनिघर्टः ॥ 
सितश्ायका, स्तो,(खिता शायका । ) तशर 
पुह्ा । इति राजनिघंण्टः ॥ 

:, पु, (सिता शिम्बिय॑स्य । कप् 1) 
गोधुमः। इति हेमचन्द्रः ॥ { तिशिम्बिकोऽपि 
पाठः ॥ 

सितशिवं,ज्ञी,(सितं शक्तं शिवं मङ्गलजनकश्च !) 
सैन्धवलवणम् । तस्य रूपान्तराणि । शित 
शिवम्! सितसिबम्। शौतशिवम् । शोत- 
सिवम् । इत्यमरटौका । २।९।४२॥ 

शिंशपा, सनो, ( सितः शिंशपा । ) श्ञेत- 
। इति राजनिघंष्टः ॥ 

सितशूकः,पुं,(सितः शूक यस्य । ) यवः । इत्य- 
मरटोकायां भरतः ॥ ( यबशष्देऽस्य विवरणं 
ज्ातव्यम् ॥ ) 

सितश्रूरणः, पु, ( सितः शूरण; । ) वनशूरणः । 
इति राजनिघंण्टः ॥ 

› एं, (सिता सप्तयो घोटका यस्य ।) 
। इति केचित्॥ (यथा,किराते\+१९१।१९. 

ख भवस्य भवक्षयैकेतो 
सितखपेश्च विधास्यतोः सार्थम् । 
रिपुराप पराभवाय मध्य 
प्रक्लतिप्रत्यययोरिवानुबन्धः ॥” * ॥ 

सितः खि: । ) श्वं ताश्व ॥ 
सितसषपः, पुं, ( सितः सषपः। ) गौरसर्षपः । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

सितसारः, प, ( सितः सारो नियास्तो यस्य |) 
शालिश्चशाकः। इति राजनिघण्टः ॥ 

सितसारकः, पुं, (सितसार एव । स््रार्थे कन् ।) 
शालिञ्चशाकः। इति राजनिक्॑ण्टः ॥ ( भस्य 
पयायो यथा, वेद्यकरनब्नमालायाम्। 
“शालिञ्चः सितसारञ् प्तुरो लोहमारकः ॥) 

दिविधा सा सितानोला गिरिकर्णी गवादनो॥" 

सितापा 
सितसिंहो, स्न, (सिता सिंडौव ।) खे तकण्ट- 
कारौ। इति राजनिर्ध॑र्टः ॥ 

सितसिन्धुःस्तो,(सिता शक्तजला सिन्धुः )गङ्गा । 
इति शब्दरब्रावलो ॥ 

सिता, स्तौ, (सित + टाप् )) शर्करा । इत्यमरः। 
२।९। ४३ ॥ भ्रस्या गुणाः । 
^खणडन्तु सिकता रूपं सुश्वेतं शकरा सिता । 
सिता सुमधुरा रुच्या वातपित्ताखदाह- 

त् । 
मू च्छ च्छरदिंज्वरान् इत्ति सुभोता 

रिशो ॥* 
इति राजनिधष्डः ५ 

( यथा, मह्ानिनव्वीणतन्ते 1 € । ७८ ॥ 
ततो दुग्ध सिताखेव दत्वा पाकविधानतः। 

सुपचेत् संस्कत वद्ध सावधानेन सुव्रते ॥* ) 
मल्लिका । इति शब्द्रल्नावलो ॥ श्वेतकश्टः 
कारौ। वाङ्खचौ। विदारो। श्वेतदूर्वा, 
चन्द्रिका। कुटम्बिनो। मद्यम् । पिङ्गा । त्राय 
माणा । तेजनी । इति राजनिघंर्टः । पर्व्व॑त 
लातापराजिता। इति रन्नमाला ॥ 

सितां शः, पुं, ( सिता अ्र्॑वो यस्य । ) चन्द्रः ! 
( यथा, नेषधे । ११२ 

“सितां शवरशैवयति स त् ै- 
सद्ामिवेन्नः सक्षन्त रौ वदम् । 
दिगङनइगभरण रणाङ्गने 

यश-पटं तद्धटचातुरोतुरौ ॥* › 
कपूरः। इति शुश्वांशगब्द्दशनात् ¦ 

सितां शतेलं, क्रो, ( सितां शजातं कपू रसम्भवं 
तैलम् । ) कपू रतेलम् । इति राजनिधेख्टः ॥ 

सिताखण्डः, पं, ( चितायाः खशर्डो यव । ) 
मधुजातशकरा ¦ तत्पथायः । खण्डकः २ 
सितजा रे शकरजा & साधवी ५ मधुशकश 
६ मात्तौकशकरा ७। अस्य गुणाः) अति- 
मधरत्वम् । चन्तष्यत्वम् । कदि कु्टत्रणकफ- 
श्वा सहिक्कापित्ताखरदो षनाशित्वच्च । इति राज- 
निघण्टः ॥ 

सिताग्रः, पुं, ( सितः भग्नो यस्य । ) कण्टकम्। 
इति हारावलो 

सिताङ्कः, पु, (खितः भङ्को यत्र । ) वालुकषा- 
गड़मत्स्यः । इति इहारावलो ।१९०॥ (सिताङ्ग 
इति पाठः साधुः ॥ 

सिताङ्गः+ पु, (सितमङ्गं यस्य । ) ेतरोहितः। 
इति राजनिघंर्टः ॥ (वालुकागड़मव्छः। इति ` 
इारावलो । १९० ॥ ) 
सिताजाजो, स्रो, शेतजोरकः। इति राजनि्घ॑णटः॥ 
(गुणादयोऽस्याः श्वेतजोरकशब्द ज्ञ याः ॥ ) 

सितादिः, पु, (सितायाः आदिः कारणम् ) 
गुडः। इति राजनिर्घर्टः ॥ 

सिताननः, पुं, ( सितमाननं यस्य । ) मरुडः । 
इति केचित् ॥ शुक्तमुख युक्तं, वि ॥ 

सितापाङ्कः,पु ,(सितौ अपाङ्गौ यस्य ।) मयरः । 
इति त्रिकार्डेषः ॥ 



सिताव 

चिता, क्ती, ( सितमनम्  ) श्वेतकमलम् । 
इति राजनिघं्टः ॥ ( यथा, घरस्रतोध्याने । 
^कुचभरनमिताङ्गो सबरिसन्ना सितां ॥* ) 

सिताभःपुं.(खिता शक्ता राभा यस्य ।) कपू रः। 
इत्यमरटौ कायां रायमुकुटः ॥ 

सिताभाःस््ो,(सिता अाभा यस्याः ।) तक्राद्वा। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिताश्ः,पु,(खितं शक्तमभ्चति प्रप्रोतौति। भश्च 
गतौ +भण् ) कपूर: । इत्यमरः ।२।६।१३०॥ 
( अस्व पञायो यथा 
पुसिक्लोषे च कपुर: सिताश्चो हिमवालुक 

घनसारखनद्रसंन्नो हिमनामापिस स्मृतः॥ 
इति भावप्रकाशस्य पृव्वखण्डे प्रथमे भागे ॥ ) 

धिताश्चकं.ज्त,(सितं शुभ्मश्चति प्राप्रोतोति। 
अभ्व + ख्ुल्। ) कपू रम् । इति रब्रमाला ॥ 

सिताम्बरः, पु, (सितमम्बरं यस्य । ) श्वेतवस्त 
परिहितत्रतो ! इति हलायुधः ॥ शुक्तवस््न- 
परिधायिनि, वि ॥ ; 

शिताश्भोजं, क्तो,(सितं भअरन्भोजम् 1) श्वेतपद्मम् । 
इत्यमरः । १।८ ।४१॥ 

चिताज्जैकः, पु, ( सितमन्न'यतोति । भरष्जं + 
वल् ।) भ्वेततुलसो । श्वेताजवला इति डिन्दो 
भाषा। ततृपथायः। वेक्कुण्डः २ वटपत्र: ३ 
कुठेरकः ४ जम्बोरः ५ गन्धवहइलः £ सुमुखः 
कटुपव्रकः ८ । भ्रस्य गुणाः । कटत्वम् । उष्ण- 
त्वम् । कफवातने व्रामयना शित्वम् । रुच्यत्वम् । 
सुखप्रसवकारकत्वञ्च। इति राजनिघर्टः ॥ 

सितालकः,पु,(्रालयति भूषयतोति । अल + 
रिच् + वुल् । सितः भ्रालकः । ) खेतमन्दा- 
रकः। इति राजनिघण्टः ॥ 

सितालता, स्त्रो, ( सिता लता । ) श्वेतदूव्वा । 
इति रत्नमाला ॥ (श्वेतदूव्वा शष्देऽस्या विषयो 
ज्रातव्यः॥ ) 

सितालिकटभौ, स््ो.ण्ठ तकिणिोठच्तः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सितावरः, घु, ( सितमाहणोतोति। भा+ठ 
+ अच् ।) शाकविशेषः । सुनो इति भाषा। 
तत्पर्य्यायः । सूच्याः २ सूचौपत्रकः ३ ओोवा- 
रकः ४ शिखोः५ वभः ६ खस्तिकः ० सुनि- 
धकः ८ कुरटः < कुकुटः१० सूचोदलः११ 
श्व तावर;१२ मेधाकछ्लत्१३ ग्राहकः १४। भस्य 
गुणाः । स ग्राहित्वम्। कषायत्वम् । उष्णत्वम् । 
विदोषनाशिल्वम् । मेधारुचिप्रदत्वम् । दाड- 
ज्वरहइ!रित्विम्। रसायनत्वञ्च। इति राज 
निघण्टः॥निद्राकारित्वम् । इति लोकप्रसिदम्॥ 
तद लक्षण यथा,-- 
“चाङ्करोसटशः पत्रे चतुद ल दतौरितः। 
शाको जलान्विते टेथे चतुव्य्रोति चोच्यते ॥" 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सितावरी, सलौ, (लितमादष्णोतोति। भा+ठ 
+ अच् । इष ।) वाकुचो। इति राल- 
निरटः ॥ 
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२४४. 
सितोद्च 

ह पं, वर्थेन सितः वष्र ण श्रसितः।) 
बलदेवः । इति हेमचन्द्रः ॥ शक्रसदहितशनिः। 
यथा । ज्योतिस्त्वं । 

“सिताश्ितौ चन्द्रमसो न कञ्चित् 
बुधः शभो सौम्यसितौ रवोन्दू । 
रवोन्दुभौमा रवितस्त्वमिवा 
भित्रारिशेषञ्च समः प्रदिष्टः ॥ 

शुक्तसहितक्षष्णख्च ॥ (यथा, महाभारते । ॐ । 
१९३० । २९ । 
“ते इया बद्वशोभन्त भिचिता वातरंहशः । 
सितासिता महाराज यथा व्योजि वलाइकाः॥ 

सिताद्रयः, प, ( सित भ्राद्वयो यस्य!) ष्लत- 
शिग्रः। खेतरोदितः। इति राजनिघंण्टः ॥ 

सितिः, वि, शक्तः। छष्णः। इत्यमरटोकायां 
रमानाथः ॥ 

सितिकण्ठः, प, (सितिः कष्ण: कण्ठो यस्य । ) 
शितिकण्ठः । शिवः। इत्यमरटौक्षायां सिति 
शब्दस्य दन्त्यादित्वदशनात् ॥ 

सितिमा, [न्] पुं(सितस्य सिते्वा भावः । इम 
निच्। शक्तता। ( यथा, माचे। १।२५। 

“सितं सितिच्ा सुतरां सुनेर्वपु- 
विंसारिभिः सौधमिवाथ लम्भयन् ॥* ) 

खितिवारः, यु, (सितिं हणोतोति। ह +अण् ) 
। इति भावप्रकगशः ॥ 

सितिवासाः, [स] पु,(सिति नोलं वासो यस्य । ) 
बलदेवः । इति नोलाम्बर शब्द् द शनात् ॥(यथा, 
माघे।१।६। 
“पिशङ्ग मौच्नौ युजमव्जनच्छविं 
वसानमेनाजिनमच्ननद्युति । 
सुवणंसूतराकलिताधराम्बरां 
विडम्बयन्त' सितिवाससस्तनुम् ॥* ) 
:, पु, ( सितः इन्ुः 1.) शवे तेत्तुः। इति 

राजनिर्घर्टः ॥ 
;+ घु, ( सितादितरः । ) श्यामशालिः । 

कुल्यः । इति राजनिर्घण्टः ॥ शुक्तोतरव शश्च ॥ 
( यथा, कुमारे । ३८ । 

“नोविमतिक्रम्य सितेतरस्य 
तन्मखलामध्यमणेरिवारिं ; ॥” 

चितश्च इतर इति विग्रहे कष्णशुक्तौ । 
रत्र दिवचनप्रयोगः स्यात् । यथा, भागवते । 
१०।४१।४१। 
नानालच्तणवेषभ्यां ज्रष्णरामौ विरेजतुः । 

श्वलङःतौ बालगजौ पव्वंणीव सितेरतौ ॥” ) 
पु, (सितेतरा ज्ञष्णा गतिरस्य ।) 

ग्निः इति हलायुधः ॥ 
सितोदरः, यु ,(सितसुदरं यस्य । ) कुबेरः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ शक्लकुचियुक्ते, वि ॥ (सितसुदर- 
भिति।) शक्रकुच्तौ, करो ॥ 

सितोद्गवं, क्रो, ( सित उद्धवो यस्य । ) श्वत- 
चन्दनम् । इति केचित् ॥ ( सिताय उडवो 
यस्य । ) शक राजाते, ति ॥ 

कष्णता। इति सितिशब्द्ादिमन्प्रत्ययेन निष्पन्नः 

सिः 
(सितसुपलमिव ।) कठिनो । इति 

चिकाण्डगेषः ॥ 
लितोपलः.पु (सितः उपलः ।) स्फटिकः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ ८ 

सितोपला, स््लौ,(सित उपल शव ्राक्षतियस्याः 
स्तयां टाप्।) शकरा। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, 
“सिता सितोपला चेव मव्ण्डौ शकरा स्मृता 

इति गार्ङ् २.८ अध्यायः ॥ 
अस्या गुणा यथा, 
“सितोपला सरा लघौ वातपित्तदरो हिम॥ 
दूति भावप्रक्षाशस्य पू व्व खण्डे दितोये भागे ॥) 
सिचं, लो, (सिचं ¬. क्तः । ) सेन्धवलवणम् । इलि 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सिष्ठः, पु, ( चश्च + क्षः) देवयोनिविशेषः। 
इत्यमरः ।१। १। ११ ॥ सतु भरणिमादिगुषो- 
पेतो विश्वावसुप्रशतिः। इति भरतः ॥ (यथा, 
कुमारे।१।५) 

“उद जिता ठ्टिभिराशयन्ते 
शृङ्गम खि यस्यातपवन्ति सिंहाः ॥” ) 

व्यासादिः। विस्कश्भादिसपतविंशतियोगान्तगेतेः 
कविंशयोगः । इति मेदिनो ॥ तत्र जातफलम्। 

^ जितैन्द्रियः सव्वं कलानिधानो 
मौरोऽतिशरो मधुरो विनोतः। 
सत्योपपव्रः कतभूरिभोगो 

` यस्य प्रसूतौ किल सिदयोगः ॥” 
इति कोष्टोप्रदोपः॥ . 

व्यवद्धारः। इति शब्द्रद्रावलो॥ कष्ण- 
धुस्तरः । गुडः । इति राजनिघणर्टः ॥ 
् चि, (सिध+क्तः।) प्रसिहः। (यथा, 
भागवते! १०।१८। १६। ४ 
"एवं तौ लोकसिद्ाभिः क्रोडा भिश्च रतुवनं ॥") 
नित्यः । निष्यन्नः। इति शब्दर ् रावलो ॥ (यथा, 
रामाये । २।९८।८। 
“सिदार्थः खलु सौमि तिर्यञन्द्रविमलोपमम् । 
सुखं पश्यंति रामस्य राजञोवात्तं महाद्युतिम्॥*) 

मुक्तः । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, भागवते 1६। 
१२ । १९ । 
“शद्धो दानव सिद्धोऽसि यस्यते मतिरोटमो॥") 
पक्षम् । यथा, सुमन्तुः । 
“परसितं पुनःसिदमभोज्यमन्यतचर हिरण्यो 
दकख्यर्णात् ।* इति आाइतत््वम्॥ मन्तसिडि 
विशिष्टः । यथा, 
अथ मन्रसिदेसपायाः । गौतमौधे । 
““खम्यगनुष्ठितो मन्तो यदि सिदिनं जायते । 
पनस्तेनेव कत्तव्य ततः सिद्दो भवेद्भर,वम् ॥ 
पुनरनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिदि्न जायते । 
घनस्तेनेव कन्तव्यं ततः सिद्धो न संशयः ॥ 
पुनः ोऽनुष्ठितो मन््ो यदि सिहिने जायते । 
उपायास्तव्र कत्तव्याः सप्त शङ्रभाषिताः। 
भ्रामणं रोधनं वश्यं पौडनं पोषभोषणम् । 
ददइनान्त क्रमात् कुर्य्यात् ततः सिहो भवेनुः॥ 



सिकः 

भ्रामणं वायुवोजेन यचानुक्रमयोगतः। 
लश्प्रन्तं यन्त भ्रालिष्य सिद्धकपृं रकुङ् मेः । 
उगोरचन्दनःभ्यान्तु मन्त संग्रथितं लिखेत् । 
त्तोराज्यमधुतोयानां मध्ये तज्ञिखितं भवेत्॥ 
पूजनाच्जपनादहोमात् भ्चामितः सिदिदो भवेत् 
भ्रभितो यदिन सिडः स्याद्रोधनं तस्य कारयेत 
सारस्तेन बवोजेन सं पुटोक्षत्य संजपेत्। 
एवं रुडधे भवेत् सिदो न चेदेतदशोकुर ॥ 
अलक्तचन्दनं कुष्ठ हरिद्रा मादनं शिला। 
एतेस्तु मन्तमालिख्य भूव्जपतरे सुशोभने । 
धाथ कण्टे भवेत् सिद: पोड़नं वास्य कारयेत्॥ 
अरधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य वै। 
ध्याये टेवलां तइत् अधरोत्तररूपिणोम् ॥ 
विद्यामादित्यदुग्धे न लिखित्वाक्रम्य चाङ्किणा 
लथाभूतेन मन्ेण होमः कार्य्यो दिने दिने ॥ 
पोडितो लज्जयाविष्टः सिः स्वादथ पोषधेत्। 
बाललाय!ज्वितयं बोजं ्ादयन्ते तस्य योजयेत्॥ 
गोक्लोरमधुनालिख्य विद्यां पाणौ विभावयेत् 
पोषितोऽयं भवत् सिहडो न चेत् कुर्व्वीत 

शोषणम् ॥ 
हाभ्यान्तु वायुबोजाभ्यां मन्तं कुव्यादिदर्भिणम् 
रुषा विद्या गले धार्य्या लिखित्वा वरभस्यना ॥ 
शोषितोऽपि न सिः स्यात् दहनोयोऽभिनि- 

बोजतः । 
श्राग्नयेन तु बोजेन मन्तश्यैकेकमच्तरम् ॥ 
अरदन्तमध ऊ्चंञ्च योजयेदाइकमीणि। 
ज्रह्महक्तस्य तेलेन मन्वमालिख्य धारयेत् ॥ 
कर्ठदेे ततो मन्तः सिः स्याच्छङ्रोटितम्। 
इत्येतत् कथितं सम्यक् केवलं तव भक्तितः ॥ 
एकेनेव छंताथः स्यद्बहभिः किमु सुत्रते ॥ 

इति तन्त्रसार; ॥ # ॥ 
सिदहिविशिष्टः) स च चतुच्ि गदिधः । यथा, 
“चतुरं शददिधः सिः सव्वकर्फोपकारकः। 
लमुपेति खयं सिं भक्तस्त नेव वाञ्छति ॥ 
इाविंशदिधं सिं सव्वसाधनकारणम् | 
मन्प्मखात् ययतां नन्द सिदमन्तं बटद्ाण च ॥ 
अणिमालदिमा प्रातिः प्राक्राम्य महिमा तथा 
ईशित्वश्च वशित्वश्च तथा कामावसायिता 
दूर्व मेवेति परकायप्रवेशनम् । 
मनोयायित्वमेवेति सव्वंन्नत्वमभोख्ठितम् ४ 
अङ्किस्तभ्भं जलस्तम्धं चिरजोवित्वभेव वा । 
वायुस्तश्धं च्ुत्पिपासानिद्रास्तम्भनमेव च ॥ 
कायव्यूद्च दाक्सिदं खतानयनमोख्ठितम् । 
खषोनां कारणस्येव प्राणाकषणमेव च ॥ 
प्राणानाद्ध पदानच्च लोभादोनाच्च स्तश्भनम् । 
इन्द्रियाणां स्तच्भनञ्च वदिस्तश्भनमेव च ॥ 
इति ब्रद्मवेयन्तं खो क्लष्ण जन्मखण्ड ।७८।२०-२९ 

मिदकः, पुं, (सि इव । इवार्थे कन् । ) सिन्धु 
वारः । शालः) इति राजनिषघष्टः ॥ ( यथा, 
सुश्रुते। ५) ३। 

<धवाज्बकणासनपारिभद्रां 
पाटलाः सिदकमोच्तकौ च ॥* ) 

३५० 
सिद्धम 
॥ कामेश्वरो ।) कामा- 

सख्यायाः पञ्चमूत्तान्तगतप्रथममूत्तिः। तस्या 
रूपं यथा, कालिकापुराणे ६१ भ्रष्याये। 

रविशशियुतकर्णा कुङमापौतवर्णा 
मणिकनकविचिव्रा लोलकर्णा चिनेत्रा। 
श्रभयवरदइस्ता सात्तसूवप्रशस्ता 
प्रणतसुरवरेशा सिदकामेश्वरो सा ॥ 
असुणकमलसंस्था रक्तपद्यासनाख्या 
नवतर्णशरौरा मुक्तकेशो सुहारा। 
शवष्ृदि एथ॒तुङ्स्तन्ययुग्मा मनोन्ना 
शिश्रविसमवस्तरा सिदकामेष्वरो सा ॥ 
विपुलविभवदात्रौ स्मेरवक्ता.सुकेगो 
दलितकरकदन्ता सासिचन्द्रावनम्बा । 
मनसिजदशदिखथा योनिसुद्रालसन्तौ 
पवनचलनशक्षा संखुतखयानभागा ॥ 

सिदगङ्गा,स्त्नो,(सिद्धा गङ्गा । कचित् सिदजना- 
कणां पश्य मन्दाकिनीं नदोम्।' रामा० २। 
९५।९। इत्यक्त; सिदसेविता गङ्ग इति वा!) 
मन्दाकिनो । इति जटाधरः ॥ 

चिद्जलं, क्रौ,(सिदं पकं जल' यत्र । ) काच्ि- 
कम् । इति इारावलो ॥ (सिं जलमिति । ) 
पक्षवारि च॥ 

सिदटेवः,पु, (चिद्व देवः ।) शिवः! इति शब्द 
रन्नावलौ ॥ 

सिद्धातुः, पु, (सियो धातुः । ) पारदः । इति 
विकाण्डगेषः ॥ 

सिदपौठः, पु, ( सिः पौठः। ) सिदस्थानम् । 
यथा- 
“जानो लच्तवलिर्॑व्र होमो वा कोटिसंख्यकः। 
महाविद्याजपः कोरि: सिदपौढः प्रकौत्तिंतः॥” 

इति तन्त्रम् ॥ 
सिद्दपुर, क्तो, ( सिद पुरम् । ) भरूगोखस्याधो- 
देष विशेषः। यथा, 

“लङ्गा कुमध्यं यमकोटिरस्याः 
प्राक्पञ्चिमे रोमकपत्तनञ्च । 
श्रधस्ततः सिहपुर सुभेसः 

सौम्येऽथ याम्ये वडवानल ॥ 
कुहत्तपादान्तरितानि तानि 
श्यानानि षड गोलविदो क्दन्ति ४ 

इति सिद्दान्तशिरोमणिः ॥ 
सिदपुष्यः,पु,(सिदप्रियं यन्तरसिचं वा युष्यमस्य ) 
करवोरहत्तः । इति राजनिघंटः ॥ 

सिदप्रयोजनः, पु, ८ सिष्ानां प्रयोजनं यब्र । ) 
गौरसर्षपः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिदमन्तः, पु, (सदो मन्तः ।) सिद्प्रा्मन्त्ः। 
यथा, ब्र ह्मवेवत्तं यो्णजन्मखण्डे ।७८।२१ ; 
२७-- रष) 
दाविंशददिध सिं सव्वं साधनकारणम्। 

मन्मखात् यतां नन्द सिदमन्तरं ग्टहाण चौ" 
“श्रोम् सर्व्वे वराय सव्ये विन्नविनाशिने मधसद 
नाय खादत्येवं मन्वश्च सर्व्वेषां कल्यप्रादपः। 

खामवेदे च कथितः सिदानां सन्बसिदिदः ॥ 

सिहा 

अनेन यो गिनः सिहा मुनिन्द्राञच सुरास्तथा । 
शतलक्तजपेनेव मन््रसिदि्भवेत् सताम् ॥* 

सिद्ठमोदकः, पु, (सिडान् मोदयतीति । सुद + 
णिच् + रल् । ) तवराजोद्वखर्डः। इति 
राजनिघण्टः ॥ 

मिदयोगिनो,सख््नो,(सिदहा योगिनौ । ) योगिनौ- 
विशेषः। इत्यपराजितास्तोत्रम् ॥ (यथाः 
कथासरित्सागरे । ३७ । १६१ । 
“इत्यङ्गोव गतायाञ्च तस्यां सा सिदयोगिनो । 
तग्मतोातद्धेतोमौमवोच इन्धमोचिनो ॥” ) 

सिदरसः,पु ,(सिद्यो रसः }) पारदः ¦ रससिदः। 
इत्यजयपालः ॥ 

सिद्रसः,वि,(सिद्ो रसो यस्व !) धातुप्रतिः। 
इति मेदिनो ॥ 

सिदविद्या, स्तरो, (चिदा विद्या । ) महाविद्या- 
विशेषः । यथा, 
कालो तारा मद्वाविद्या षोडशो भवनेश्वरौ। 

मेरवो छिबरमस्ता च विद्या धूमाक्तौ तथाः ॥ 
वगलामुखो सिहविद्या मातङ्गे कमलासिका 
एता दश महाविद्याः सिहविद्याः प्रकौत्तिताः” 

इति तन्त्रसार: 
सिदसलिलं, क्तौ, (सिद' पक्' सलिल यत्र । ) 
काच्िकम्। इति चि काण्डशेषः ॥ 

सिदसाधनं, ज्ञौ, (सिस्य साधनम् । ) सिस्य 
वस्तुनः साधनम् 1 साध्यवत्वानिश्चयसच्वेऽप्यनु- 
मानम् । यथा,- 
“अतएव न सरूपःसिहिः सिदसाधनं वा ।* 

इति सिदान्तलच्षणे जगदोगः ॥ 
सिद्साधनः, पु, (सिदानां साधनमस्मादिति)) 
गौरसषेपः। इति राजनिघण्टः ॥ 

साध्यः ) मन्तविशेषः 
यधा,-- 
^“सिद्ठसिद्धो यथोक्तेन दिगुणात् सिदसाध्यकः। 
सिदसुसिद्ोऽदैजपात् खिदारि न्ति बान्धवान् 

इति तन्सारः ॥ 
सिसिः, फु, (सिदात् लिडः ।) मन्तविशेषः। 
यथा,-- 
“किसिचो यथोक्तेन हिगुणात् सिदसाध्यकः। 
सिम्सुसिदयोऽ्ैजपात् सिदहारिरन्तिवान्धवान्ः” 

इति तन्वसासः 
सिदसिन्धुः, स्तो, (सिष्िविता सिन्धुः ।) गङ्ग। 
इति किकाण्डगेषः ॥ 

सिदसुखिदः, पु, ( सिदात् सुसिहः । ) मन्व- 
विशेषः । भरस्य प्रमाणं सिद्साध्य शदे द्रष्टव्यम् । 

खिदसेनः, पु ,(लिदा वेना यस्य ।) कार्तिंकेयः। 
इति शब्दरनब्रावलो ॥ 

सिदसेवितः, पु, ( खिद; सेवितः । ) वदटुक- 
भैस्वः\ इति तस्याष्टोत्तरथतनामस्तोत्रम् ॥ 
सिदजनोपा सिते, वरि ॥ 

सिद्द, स्तो,(सिध + क्तः! टाप् ।) किः । इति 
राजनिघेख्टः ॥ योमिनो विशेषः । यथा,जातकः 
दौपिकायाम्। 



सिदान्ती 
“मङ्गला पिङ्गला धन्या भ्नामरो भद्रिका तथा) 
उल्का सिद्ा सङ्टा च योगिन्योऽष्टौ प्रको- 

स्तिताः ॥ 
सिडान्तः, पुं, ( सिः न्तो यस्मात् । ) पूर्वै 
पत्तं निरस्य सिदपक्तस्थापनम् । इति भरतः ॥ 
( यथा, महाभारते ९।७०। ४२। 

““खापनाक्तेपसिदान्तपरमा्थन्नतां गतैः ॥*) 
तत्पर्य्यायः । रादान्तः २। इत्यमरः ।१।५।४ ॥ 
नवविधनज्योति््रन्याः। यथा। ब्रह्मसिदान्तः१ 
शव्धसिदान्तः २ सोमसिदान्तः ३ बृहस्पति 
सिदान्तः 8 गग सिद्ान्तः ५ नारद सिदान्तः ६ 
पराशरसिदान्तः० पुलस्त्यसिडान्तः८ वशिष्ट - 
सिदान्तश्च<॥ तन्ताधिकरणाभ्य् पगमसं खितिः 
सिद्वान्तः) स चं चतुर्बिधः। सर्व्वतन्तप्रति 
तन्वाधिकरणाभ्य पगमसंखित्य्थान्तरभावात् 
सर्व्वतन्त्राविरुदस्तन्तेऽधिक्तोऽयैः सव्वेतन्त्र- 
सिदान्तः ॥१॥ खमानतन्तसिद्धः परतन्तासिद्च 
प्रतितन्व सिद्ान्तः॥२॥ यस्मिडावन्यप्रकरणसििः 
सोऽधिकरणसिदान्तः ॥३॥ भ्रपरो्तिताभ्य् प- 
गमात् तदिशेषपरोच्तणमभ्य पगमसिदान्तः॥४॥ 
इति गोतमसूत्रम् ॥ (तथास्य विहतियंथा, 
“अथ सिदान्तः । सिद्ान्तो नाम यः परौत्तकौ 
जंडइविधं परोच्छ हेतुभिः साधयित्वा खाप्यते 
नियः स सिद्ान्तः। स चोक्त्तुविंधः। सब्दै- 
तन्त सिदान्तः, प्रतितन्तरसिदान्तः, अधिकरण. 
सिदान्तः, रभ्य पगमसिदान्त इति । 
तत्र सव्वतन्तरसिदान्तो नाम सन्ति निदानानि, 

सन्ति व्याधयः,सन्ति सिद्मपायाः साष्यानामिति 
प्रतितन्बसिद्वान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिंस्तन्ते तत्तत् 
प्रसिं यथान्यव्राष्टौ रसाः षड़न्यच । पञ्चेन्द्रि 
याणि यथान्यत्र षडद्दरियाशि । वाताधिक्लताः 
सव्वंविकारा वधान्धत्र वातादिक्लता भूतक्षताञ्च 
प्रसिद्धाः । 
अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिब्रधिकरणे 
संस्तयमाने लिदान्यन्यान्यपि भअध्िकरणानि 
भवन्ति। न सुज्ञः कम्यानुबन्धिकं कुर्ते निस्य 
इत्वादिति प्रस्तुते सिद्दाः कम्पफलमोत्तपुरष- 
प्र त्यभावा भवन्ति। 
अभ्य्. पगमसिदान्तः। भ्रभ्य् पगमसिदान्तो नाम 
यमथम सिदमपरोत्ितमनुपदिष्टमदेतुकं ¦ 
वाद कालेऽभ्य्, पगच्छन्ति भिषजः। तद्यथा द्रव्यं 
न प्रधाममिति कलवा वच्छामः। गुणाः प्रधाना 
इति छत्वा वच्यामः। इत्येवमादिशतुव्विधः 
सिद्धान्तः ।* इति चरके विमानखाने 
सू भ्रध्यायः॥) 

सिदान्ताचारः, पु, ( सिद्योऽन्तो यस्य । ताद्ग 
अचरः) ताज्विक्राचारवि्ेषः) यथा,-- 
“भाद्मानं देवतां मत्वा यजेदेवोच्च मानसैः । 
सदा शदः सदा शान्तः सिदान्ताचार उच्यते॥” 

इत्याचारमेदतन््म् ॥ 
सिदान्तौ,[न्]य , (सिदान्तोऽस्यास्तोति। इन्) 

२५१ 

सिः 

सिदापगा, स्तौ, सिदसेविता श्रापगा ।) गङ्गा । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सिद्धायिका, स्तो, चतुर्व्वि शतिवद्धशासनदेव- 
तान्तर्ग तदेव विभेषः । इति देमचन्द्रः ॥ 

सिद्दारिः, पु, मन्तविशेषः । एतत्प्रमाणं सिद्ध. 
साध्यशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

सिदार्थः, पु, (सिहोऽर्थो यस्य ।) ठत्तात्पिता। 
इति हेमचन्द्रः ॥ शाक्यसिंहः । इति मेदिनौो। 
(सिचोऽर्थो यस्मात्, ) श्ेतसषंपः। इत्यमरः। 
२।९।१८॥ (यथा, भागवते । ४।९।५८। 
“श्र वाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः । 
सिडार्था्ततदध्यम्ब् पूव्वपुष्यफलानि च । 
उपज: प्रयुच्नाना व्यास्सल्यादा शिषः सतौः॥*) 
अरस्य पर्य्यायगुणाः गौरसषपशष्दे द्रष्टव्याः ॥ 
वटौठत्तः। इति राजनिघर्टः ॥ प्रसिद्यार्थः 
यथा,-- 
“सिदार्थ' सिदसम्बन्ध ओतु" खोता प्रवन्त । 
ग्रनयादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः॥” 

इति व्याकरण्टोका ॥ 
सिदा्थ, स्तौ, ( सिदचोऽर्यो यस्याः । ) चतुथे 
जिनमाता । इति हेमचन्द्रः 

सिदिः, स्त्रो, (सिध + क्तिन् ।) दुर्गा । यथा, 
साधनात् सिद्िरिल्यक्ता साधका वाथ देश्वरो॥* 

इति देवौपुराणे ४५ भध्यायः ॥ 
ऋदिनामौषधघम् । इत्यमरः । २।४।११२॥ 
यो गविशेषः । निष्पत्ति; । यधा, मनुः ।२।९ 9। 
“"वेदासत्यागख यन्नाञ्च नियभ्ाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिदिं गच्छन्ति कदिंचित्॥*) 
पादुका । अन्तर्धि; । दिः । इति मेदिनो ॥ 
मोक्तः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, मनुः। 
१२।११। 

"कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिचिं नियच्छति॥") 
सम्पत्तिः । इति धरणिः ॥ बुद्दिः । इति शब्द् 
रल्ावलो ॥*॥ अष्टसिदिनामलच्णानि यथा, 
“णिसा महिमा चैव लघिमा प्राधिरेव च। 
प्राकाम्यञ्च तथेशित्व' व्ित्वच्च तथापरम् + 
यत्र कामावसायित्व गुणानेतानथेश्बरान् । 
प्राप्रोत्यष्टौ नरव्याघ्र परनिव्वाणखचकान् ॥ 
सुच्म(त् खच्मतरोऽणोयान् भोघ्रत्वाज्ञधिमा 

गुणः । 
म हिम।ओेष पूज्यत्वात् प्रािनाप्राप्यमस्य यत्॥ 
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात् ईशित्व' चेश्वरो यतः 
वभित्वात् वशिता नाम योगिणः सप्तमो गुणः॥ 
यतेच्छाख्यानमयप्य क्तं यच कामावसायिता । 
रेश्ठय्यं कारणे रेभिर्या गिनः प्रोक्तमष्टधा ॥* 
इति माकंण्ड्ये दत्तात्र यालकसंवादे योगवनज्ञभ- 
नामाध्यायः ॥%॥ (अष्टादशसिहिनामानि 
यथा, ब्रह्मवैवत्तं । १। ६ । १८-\९ 
“अखिमा लघिमा प्राः प्राक्ताम्य महिमा 

तथा । 

ईभ्रित्वद्च वभित्वच्च सव्व कामावसायिता ॥ 

मोमांसखकः। इति भूरिप्रयोगः ॥ 

२३७६ 

सिदिष्या 
वाकसिदिः कल्यष्ठत्तत्वं खष्ट संहत्तमोशता । 
भ्रमरत्वच्च स्वाङ्गं सिदयोऽष्टादण स्मताः॥*) 
भावनासिहियथा, 
““तोर्थे कान्तेऽभोषटदेवे गुरौ मन्ते भवौषधे । 
्राखाच यादृभो यासां सिदिस्तासाच्च 

तादृशौ ॥* 
इति ब्रह्मवैवत्तं ओकष्णजन्म खर्डे२८ भ्ष्यायः॥ 
च्नानात् सिदि्यया-- 
“तस्मात् त्वमपि भूपाल देहि न्याया्जितं 

धनम् ! 
दानात् च्नानं ततः प्राप्य ज्नानात् सिदिमवा- 

प्षासि ॥* 
इति बद्धिपुराे शिवैरुपाख्याननामाध्यायः॥ 

सिदिदः, प, ( सिहं ददातोति। दा+कः।) | 
वटुकभेरवः। इति तस्य स्तोत्रम् ॥ सिदिटातरि, 
चि। (यथा, देवौभागवते। ६ । २।५१। 
*तं कुन्तो वचनं प्राह मम मन्त्रोऽस्ति कामदः 
दन्ती दुर्वाससा पूर्वै सिदिदः सव्वधा प्रभो॥) 
यथा च। 
“मशवमासे तु संप्राप्ते एक्तपक्े चतुर्दशी । 
प्रोक्ञा मदनभच्नोति सिदिदा तु महोत्सवे ॥* 

इति तिष्यादित्छम् ॥ 
सिहियोगः, पु, ( सिदर्योगो यच । ) तिथिवार- 
खटितशभयागविशेषः । यथा, 
“शुक्र नन्दा बुधै भद्रा शनौ रिक्ता कुजेजया 
गरौ पूर्णा च संयुक्ता सिदियोगः प्रकौत्तिंतः ॥ 

इति ज्योतिःसागरः ॥ 
सिदियोगिनो, स्न, ( सिदहिप्रिया योगिनो । ) . 
योगिनौभेदः । यथा,- 
शप्रणवाद्याञ्च या दिद्याः शूद्रादौ न समोरिताः 
श्रस्याञ्चेव विशेषो यत् योषिचवेत् समुपासयेत् ॥ 
डाकिनो सा भवत्येव डाकिनोभिः प्रजायते। 
पतिद्ोना पुचचद्दोना यथा स्यात् सिहियोगिनो? 

इति तन््र्ारः॥ * ॥ 
दत्तस्य पञ्चाशत् कन्याः । तथा,-- 
“सतो ज्योतिः .तिः खदा द्यनसूया खधा 

तथा । 
प्रीतिः चमा च संभूतिः सन्नतिश्च भरुन्धतो ॥ 
कोत्तिलच्छोष्ट तिर्मेधा पुष्टिः खदा क्रिया मतिः 
बुदिलंज्ना वपुःशान्तिस्तुशटिः सिदिस्तथा रतिः॥ 
अरुन्धतो वसुर्यामो लम्बा भानुमरुन्धतो । 
सङ्ल्या च सुत्त च साध्या विश्वा च नामतः 
अदितिश्च दितिश्चव दनुः कालादनायुषा) 
सिंहिका सुरसा कदुविंनता सुरभिः शसा ॥ 

इराच प्राधा चदक्कन्याः प्रकौर्तिता 
पञ्चाशत् सिद्वियोगिन्यः सब्वलोकस्य मातरः॥ 

इति वद्किपुराणे गणमेदनामाध्यायः॥ 

दिली, सो, ( सिहि लातोति। ला+कः। 
ङष्। ) ु द्रपिपोलिका। इति केचित् # 

सिदिस्थानं, क्तौ, (सिदे; खानम् ।) पण्छस्थान- 
विशेषः । यथा,- 

स्व॑ न्रदूर वणं परकायप्रवेथनम् । “भतः परं प्रवच्छामि सिदिखानानि यानितु 



सिदौघः 

यस्ि्चाराधिता देवो सिप्र भवति सिदिदा ॥ 
लुद्गगारं शदगङ्कख्च विकूटं पव्वंतं तथा । 
विन्ध्या गङ्गा सरिद्यज्र शेवातौरमथापि वा॥ 
पयोष्णो अरसुराख्या तु भथवा मर्डलेश्वरे । 
शङरेश्वर राभेणे अथवा अमरेश्वरे ॥ 
वेचवत्यास्तटे रम्ये इरिखन्द्रे तथा प्रिये। 
 सरसख्वतोतटे पुख्छे सुगन्धायतनेऽपि वा । 
स्थानेष्वेषु जपं कुर्यात् नन्दाहे क्तमानसः । 
मैरवं शुलभेदश्च चर्डोशं ति पुरान्तकम् ॥ 
अष्टचक्र चक्रोच्छासं कपालात्ताग्रनामकम्। 
प्रजाविकं खरोष्टाख्यं स्थानान्य तानि वजयेत्॥” 

इति देवोपुराणे कुश्डप्रवेशनामाध्यायः ॥ 
सदेष्वरौ, श्रो, (सिदा ईश्वरो ।) देवो विशेष; । 
यथा,-- 
"सिं सिदेश्वरीं सिदविद्याधरगणेयुताम् । 
मन्धसिद्धिप्रदां योनिसि्िदां लिङ्गशोभिताम्॥ 
इति सुण्डमालातन्त्रं ११ पटले महाविद्या 

श्सोचम् ॥ अपि च। 
“कष्ण न बलभद्र ण गोपैः कंसजिघांसुभिः। 
सङः तकं छतं तत्र मन्तनिश्चयकारकम्॥ 
तदा सङ तकः सा च सिद्वा देवो प्रतिष्ठिता । 
:सिद्िप्रदा भोगदा च तेन सिद्ेष्वरो स्म ता। 
ख्ख तके्वरोद्धेव दृष्टा सिहिमवाप्र यात् ॥ 
इति वाराहे मथुरापरिक्रमप्रादुभौवनामा 

ध्यायः ॥ 
सिदौघः,पु, (सिद्ानामोचघः ।) गुरुक्रम विशेषः 
यथा, तन्त्र । 
-“"अ्रथ् तारागुरून् वच्छे दृष्टादृ्टफलप्रदान् । 
कछडकंशो व्योमकेशो नौोलकण्ठो हषध्वजः ॥ 
दिव्यौघाः सििदा वत्स सिददौघान् खण 

यन्तः । 
वशिष्ठः कू्मानाथस्च सोमनाथो महेश्वरः ॥ 
इरिनाथो मानवौघान् खण वच्यामि तद् 

। 
तारावतौ भानुमती जयाविद्या बत 
सुखानन्दः परानन्दः पारिजातः कुलेश्वरः । 
विरूपाख्यः फैरवो च कथितं तारि णकुलम् । 
अानन्दनाथशब्दान्ता गुरवः सर्व्वसिदिदाः । 
स्त्रियोऽपि गुररूपाश्च भम्बान्ताः परि- 

कौ्तिताः ॥* 
॥ इति तन्तरसारः ॥ 

अन्यच्च । 
“ब्रह्मानन्दः पूणदेवश्चलवि्ष्चलाचलः। 
कुमार. क्रोधनश्चंव तथा चं खरदौ पनः ॥ 
माया मायावतौ चैव मानवान् खण प्रिये। 
वशिष्ठः कू्मनाथञ्च मोननाथो महेश्वरः । 
इरिनाथो मानवौघानय वच्यामि सद्रून् ॥ 

इति शक्तिरत्राकरतन्त्म् ॥ 
तथा । 
“नारदः काश्यपः गन्भर्भागवः कुलकौशिक्षः । 
एते पञ्च महादेव सिद्दौघाः परिकीर्तिताः ॥ 

इति तन्त्रम् \ 

३५२ 

सिष्यः 

सिष्य, [न्] करौ, ( सिध +मन्। सच कित् ।) 
किलासरोगः। इत्यमरः ।२। ६ । ५२॥(यथा, 
सुश्युते ।२।५। 
न्ुद्रकुछठान्यपि स्थलारुष्कं महाकुष्टमेककुष्ट- 

ग्परटलं विख्पेः परिसर्पः सिध्य विच्िका 
किटिमं पामा रकसा चेति॥*) 

सिष्य ज्लौ,(सिध + बाइलकात् मक् ।)किलास- 
रोगः । इति हेमचन्द्रः ॥ सप्तमहाकु्ान्तगेत- 
कुष्टरोग विशेषः । तक्लच्णं यथा, 
“शब तं तासन तनु च यद्रजो ष्ट विमुञ्चति । 
प्रायञ्चोरसि तत् सिध्रमलावकुसुमोपमम् ॥ 

इति माध्वकरः॥ 
त्वद्नात्रगता सिष्यपुष्पिका इति भ्रलावुपुष्यवत् 
श्वे तं सिष्य सिश्पुष्पिका । महाङ्ष्ठन्तु सिं 
धातुप्रविष्ट सि्मपुष्पिकेतरं श्व तलोहितवकंम् 
एतेन सिष्यस्य इं विध्य सूचितम्। इति विजय- 
रत्तितादयः॥ 

सिष्पपुष्यिका, स्तौ, ( सिष्यस्य किलासस्य पुष्पं 
विद्यते यस्याः। रसिष्यपुष्प + ठन् ।) कुष्ठव्याधि- 
भेदः। सा च त्वद्चात्रगता अलावुपुष्यवत्श्व ता 

इति रुग्िनिश्यटो कायां विजयरक्तितादयः ॥ 
सिध्मलः, ति, ( सिश्मं अस्यास्तीति! सिथ्+ 
“सिष्मादिभ्यश्च।” ५।२।९७ । इति लच् ।) 
किलास । इत्यमरः । २। ६। ६१॥ (यथा, 
वाजसनेयसंडहितायाम् । २० । १७। 
^विश्डंभ्यो भूतेभ्यः सिश्मलं भूत्ये जागरण- 
मभूत्यं इति ॥* ) 

सिष्यला,स्तौ,(सिष्ममस्या अस्तोति ¦ लच्। 
मव्छविक्ततिः । इति मेदिनो।(्रौषधविशेषः। 
तद्यथा, 
त्वगादिङ्ोनाः संशुद्धा; प्रत्यग्राः शकुलादयः। 

खच्णचर्णोकछतं तेषां शोते पलशत त्रयम् ॥ 
शतेन कटते लेऽस्य व्योषरामठधान्यकेः। 
क्रिमिन्नदोप्यकनिशाचबिकाग्रन्िकाद्र कैः ॥ 
जोरकदयष्ोरसुर साञ्जनं कसिग्र कीः । 
दशमूलाकगुषाभ्यां मार्कवैलं वरो स्िभिः॥ 
चरितै: पलिकः सादं मारणालपरिष्च तेः॥ 
विन्यसेत् खर हपाते तु धान्यराौ पुनन्यं सेत् । 
सप्तरात्रात् ससु त्य पानभक्तणभोजरनैः । 
सिध्मलेयं प्रयोक्तव्या सामे वायौ विशेषतः ॥ 
भग्नरग्नाख तहता: कम्पिनः पौोटसर्पिणः। 
"्टश्रसोमग्निसादच्च शूनगुल्परोदराणि च । 
वलोपलितखालित्य' इत्वास्यरमलेन्द्रियाः ॥ 
इति वेद्यकचक्रपाणिसंग्रहे भ्रामवाताधिकारे) 

सिष्यवान्,[त्]वि, (सिष्यमस्यस्येति। सिष्म + 
पके मतुप् । मस्य वः ) किलासरोगविशिष्टः 
इति सिध्मशब्दादसूयर्थे वतुप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

सिध्मा, स्तो, किलासरोगः, इति हेमचन्द्र; ॥ 
सिष्य, पु, (सिष्यन्त्यस्मित्रथा इति । सिध + 

पष्यसिष्यौ नन्तते ।* ३।१।११६। इति 
क्बय् प्रत्ययेन निपातितः ।) पुष्यनच्ततरम् । इत्य 

सिन्दुवा 
सिभ्रः, प, साधुः । वत्तः । इत्य नादि कोषः ॥ 
सिध्रका,स्तो, (सिप्र + सवाध कन् । भ्रभिधानात् 
स्लीत्वम् । ) ठक्तविशेषः । इत्यमरः ।३।५।८॥ 
सेधति रोगडइन्तत्वमिति सिध्रमा । सोध इति 
ख्यातो हत्त: ¦ षिधु गत्यां नाश्नोति रक् तत 
सार्थे कः संन्नाविधेरनित्यत्वात् न इत् । इति 
भरतः ॥ 

सिध्रकावणंक्तो, (सिभ्रकाणां वनमिति । शत्वम्) 
देवोद्यानम् । इति विकार्डशेषः ॥ 

सिनं,क्तो,(सिनोति बघ्नाति भात्ानमिति। षिञ् 
वन्धने + “इण पिञ्जोति ।” उणा० ३।२। 
इतिनक् |) शरोरम्। इति संचचिप्तसारो- 
णादिहत्तिः॥ (अन्नम् । इति निघण्टुः ।२।७॥ 

सिनः, पु, (सिनोतोति । षिञ् बन्धने + “इण् 
सिज जोति” उणा०३।२। इति नक्!) 
ग्रासः इति सुग्धवोधव्याकरण्म् ॥ काणः । 
इति केचित् शक्तगुणविशिष्टे, ति ॥ 

सिनो.स्तलो,शक्रगुण विशिष्टा । यथा । श्वेता सिता 
सिनो श्येनो । इति व्याडिः। इति सिनोवालौ- 
शब्द्टोकायां भरतः ॥ 

सिनो(वा)वालौ, स्तो, (सिनो शक्ता बाला चन्द्र- 
कला अ्रस्यामिति। यदा, सिन्धा शक्तया चन्द्र 
कलया वल्यते मिखयते या। वल मिञखणे+ 
घञ. । ततो डेष् । ) दृ्टन्दुकलामावास्या । 
इत्यमरः । १।४।९॥ सा चतुदंशोयुक्ता- 
मावस्या। सिनो शवं ता वाला चन्द्रकलास्यां 
सिनोवालो नदादित्वादोप् । इति तद्टोकायां 
भरतः॥ ( यथा, भागवते । ४।१२।४८। 
^पौशंमाख्यां सिनोवाल्यां हादश्यां खवणे- 

ऽथवा ॥*.) 

दुर्गा । इति मेदिनो ॥ 
सिन्दुकः, पु, सिन्दुवारदत्तः । इत्यमरः ।२।४।६८॥ 
(तथास्य पडायगुणाञ्च | 
“सिन्दुवारः श्वं तपुष्यः सिन्दुकः सिन्दुवारकः॥ 
नोलपुष्यो तु निगुण्डो शेफालो सुवहा च शा। 
सिन्दुकः स्मतिदस्तिक्तः कषायः कटुको लघुः॥ 
केश्यो नेव्रहितो इन्ति गूलशोधाममारुलान्। 
छभिकुष्टारुचिश्लेभज्वरान्रोलापि तदिधा । 
सिन्दुवारदलं जन्तु-वातश्चे्महरं लघु ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पृव्व खण्डे प्रथमे भागे ॥) 

सिन्दु(ज्ु)वारः"पु, सिन्धु गजमदं वारयति तिक्त 
त्वात् । इ +शअ्रण् । पात्तिको धस्य दः।) ठ्त- 
विशेषः । निसिन्दा इति भाषा । इनक्ुर इति 
च क्षचित्। तत्पथ्यायः। सिन्दुकः २ इन्द्र 
सुरिसः३ निगण्डो४ इन्द्राणिका५। इत्यमरः 
२।४।६८॥ सिन्धकः ६ सिन्धवारकःऽ इन्द्राणो 
८ पौलोमो< शक्राणो १० कासनाशिनो११। 
इति रत्नकोषः ॥ शद तपुष्यः १२ सिन्दुवारक 
२३ स्थिरसाधनकः १४ अनन्तः १५ सिकः 
१६ भर्धसिदकः १७ । अस्य गुणाः। कट॒त्वम्। 
तिक्ञत्वम्। कफवातच्यकुष्टकण्डतिशूलना 

मरः।१।३।२२॥ .। शितम् । कायसिदहिदत्च्च। इति राजनिर्घ॑र्टः॥ 



मिन्द्र 
श्रपिच। 
“सिन्धुकः स्मृतिदस्तिक्तः कषायः कटुको लघुः 
केश्यो नेवदिती इन्ति शूनगोधाममारुतान् ॥ 
छमिकुष्टा रुचिश्षेषत्रणान् नोलापि तद्दिधा । 
सिन्धुवारदलं तत्तु वातञ्च अहरं लघु ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥१॥ 
“स्यन्द वारयति सिन्दुवारः षण निपातनात् जिः 
अत उच्च । सिन्दुकसिन्दुवारौ दन्त्यसादौ तवर्गः 
ढलौयवन्ताविति बहवः । केचित्तु सिन्धुं समुद्र 
मपि वारयति शोषयति तौचूणरसत्वेन कफन्न- 
त्वात् सिन्धुवारः सिन्धुकसिन्ध् वारौ तवगं चतुथे- 
वन्ताविव्याहः ।* इति भरतः॥ 

सिन्टररं, क्ली, (स्यन्दते इति स्यन्द् ङ ्षरणे + 
“स्यन्दः सम्प्रसारणशश्च ।” उणा० १।६९। 
इति ऊरन् । सुम्प्रसारणन्च ! ) रकञवर्ण चुणे- 
विशेषः! सिंदूर इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
नागसम्भवम् २। इत्यमरः! २।९।१०५॥ 
नागरेणुः २ रक्तम् ४ सोमन्तकम्५ नागजम् ६ 
नागगर्भम् © शोणम् ८ वौररजः € गणखेश- 
भूषणम् १० सन्ध्यारागम् १९१ शृङ्गारकम् १२ 
सौगाग्यम् १३ श्ररुणम् १४ मङ्गल्यम् १५। 
शरस्य गुणाः । कटुत्वम् । तिक्तम् । उष्णत्वम्। 
ब्रणविरोपणत्वम्। कुष्ठा खभ्वम कण्डुतिविसणं शम् - 
नत्वच्च । इति राजनिर्घण्टः ॥*॥ भपि च। 
“सिन्टूरं रक्तरेणुच नागगर्भञ्च सोसजम् । 
सो सोपधातुः सिन्दूरं गुैस्तत् सौसवन््रतम् ॥ 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्यं गुणाः स्मृताः । 
सिन्दूरसु ण वो षपंकुटकर्डविषापडम् । 
भग्नसन्धानजननं व्रणशोधनरो हणम् ॥*५॥ 
सिन्दूरस्य गोधनमाडइ । 
“'दुग्धाग्योगतस्तस्य विशरुदिर्गदिता वुधैः ।” 

। इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
खिन्दूरदानमन्बो यथा,-- 
“सिन्टूरच्च वरं रम्यं भाले शोभाविवद्ैनम् । 
पूरणं भूषणानाच्च सिन्दूर प्रतिग्टद्मताम् ॥* 
इति ब्रह्मवेवत्ते प्रति खख्डं २१ अध्यायः॥*॥ 
तस्य क्षारणात् प्य॒रायुव्वहिर्भवति । यथा,-- 
“इरिदरां कुङ.मच्चेव सिन्दूरं कञ्जलं तथा। 
कारप्रासकद्ध ताग्बलं माङ्गल्याभर णं शुभम् ॥ 
केशसस्कारकवरोकरक्ं विभूषणम् । 
भकतुरायुव्यमिच्छन्तो दूर येत्र परतित्रता ॥” 

इति काशोखण्ड ४ अध्यायः ॥ 
चिन्टूरः, ए, ( स्यन्दते इति । ऊरन्! ) ठच्च- 
विशेषः । इति मेदिनो ५ 

घिन्दूरकारणं, क्तौ, (खिन्दूरस्य कारणमिति ।) 
सोसकम् । द्रति हेमचन्द्रः ॥ 

सिन्दूरतिलकः, पुं, (खन्द रस्येव तिलको यस्व ।) 
स्तो । इति मेदिनो ॥ 

चिन्दूरतिलका,्ो, सिन्दूरस्य तिक यख्वाः।) 
क मेदनौ॥ कि 

गे, खो, ( खन्द रवत् पुष्यं 
वयस्याः । ०५.०८५ १) पुष्यदच्विशेषः। 
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२५२ 
सि्धक 

करच्छदा ५ शोख्पुष्पो € । अस्या गुणाः । 
कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । कषा यत्वम् । | 
शिरोऽर्तिभूतनशित्वम्। चरो प्रियत्वश्च। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सिन्दूर, स्त्रौ,(सिन्दूर तददर्णोऽस्या भअस्तोति। 
अच् । गौरादिलात् ङष् ।) रोचनौ । रज्ञः 
चेलिका । धातकौ। इति मेदिनो ॥ 

सिन्धुः, पु, ( स्यन्दते इति, स्यन्दू प्रसवे + 
“स्यन्दे: सम्प्रसारणं धञ्च।” उशा १।९२। 
¶्तिः उः। धकारादेशः सम्प्रसारध्व्ध।) 
समुद्रः इत्यमरः । १।१०।१॥ यका, 
भागवते । ३।११। २१। 
तावच्चिभुवनं सद्यः कल्पान्ते चितसिन्धवः । 
क्षावयन्तयुत्कटाटोपच र्डवातेरितो यः ५”) 
वमथुः । देशविशेषः! (वथ रषः । १५। 
८७ । 

दतौ दन्तप्रभावाय भरताय तप्रजः ॥*) 
नदविशेषः। इति मेदिनो ॥ इन्द् इति 
ख्यातः । (वधा, रुः । 8 । &७ । 

“विनो ताध्वखमास्तस्य सिन्धू तोरविचेष्टनैः । 
दुधुवु्बाजिनः स्कन्धान् लम्नङ्ुङ्कम ङे ्रान्॥”) 
गजमदः। इति हेमचन्द्रः ॥ सिन्धू वारढच्चः । 
इति शब्द् चन्द्रिका ॥ श्वेतरङ्णम् । इति राज- 
निघंख्टः ॥ रागविथेषः । स च मालकौशराग- 
पत्तः । यथा,- 
“माधवः शोभनः सिन् मप्राइमेवाडकुन्तखाः । 
कलिङ्गः सोमसंयुक्लः कौशिकस्य सुता दमे ॥* 

इति सङ्गोतसिन्ध् : ॥ 

सारणम् । दस्य धश्च \) नदौ । इति मेदितरौ ॥ 
(य्था, सुखकोपनिषदि। २।१।९। 

“श्रत श्रसुद्रा गिरयश्च सर्ववे 
$स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सव्वं रूपाः + 
अतख सर्व्वां भोषधयो रसद 
येनेष भूतैस्तिष्ठते द्यन्तराका ४५) 

नदोविग्ेषः । तच्जलगुखाः। यथाः-- 
“शतद्रोविपाश्छयुजः चिन्ध्, नयाः 
शशौतं लघु खादु सर्व्वामयश्नम् । 
जनं निमलं रोपनं पाचनच्च 
प्रदत्ते बलं वदधिमेधायुषञ्च ॥” 

इति राजनिर्धष्ड; ॥ 
सिन्ध् कः, घु", (चिम्ध् रेव । स्वाथे कन्!) सिग्ध,. 
वारहच्चः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ (यथा, बुहव्- 
संहितायाम् । ५८ ।६। 

“वेश्यानां जोवकखदिर- 
सिग कखन्दनाख श्भफलदाः ॥”) 

सिन्ध. कफः,पु ,(सिन्धोः कफ इव ।) समुद्र फेनः । 
इति शब्दरन्नावलो ॥ 

स्ि्भ्, कर, को, (सिन्धौ सिन्धू देये कोते इति 
कृ +प् |) ष्डोतटङ्कणम् । इति राजनिघण्टः॥ 

““जुधाजितञ्च सन्देशात् स देशं सिख्धुनामकम्। 

सिन्धूः, स्तौ, (स्यन्दते इति । स्यन्द + छः । सम्प्र 

सिन्धुवा 
तत्पय्यायः । सिन्दूरौ २ वोरपुष्यौर णपुष्पी» निन्धुखेलः, पुं, (सिन्धौ तखमौपै डेलतोति। 

खेल +कः।) शिन्धुदेशः। इति शब्द्रद्रा- 
वलो ॥ 

सिन्धुजं, कौ, (सिन्धोर्जायते इति । जम + इः, ) 
सेन्धवलवणशम् । इत्यमरः । २।९।४२॥ 
(यथा, सुशुते । ४ । ३७ । 
“वचायुष्करक््ेलामदनामरविन्धजेः ॥”) 
समुद्रजाते, बि॥ (यथा, महभारते। ३। 
७१। १४। 
“श्दान् दशभिरावर्तः सिन्ध्. जान् वातरंदन्नः॥) 

सिग्धुजग्ध, [न्] ्ो,(सिन्धोजग्म उत्परतरं !) 
सैन्धवलवखम् । इति रब्रमाला ॥ 

सिन्धुजग्धा, [ न् ] पुं, ( सिन्धोः चोरघसुद्पव् 
ज्म यस्य ।) चन्द्रः । इति जटाधरः ॥ 

सिन्धुना, स्ो,(चिन्धोर्जायते इति । जव + ः\)} 
लच्छोः। इति जटाधरः ॥ 

सिन्धुडा, स्न, मालवरागभाय् । यथाः-- 
“धामुषो सपलसो रामकिरो च न्ध ङः तथा! 
भअश्ववारौ सर्वौ च मालवस्य परिया इः ॥ 

इति सङ्गोतदमोदरः # 
सिन्ध नन्दनः, पु, (सिन्धोः चोरोदस्य नन्दनः ।) 

चन्द्रः । इति व्रिक्षाण्डरेषः ॥ 
चिन्ध् नाथः, पु ( खिखखुनां नदौवां नाथः ! ) 
खमुद्रः। इति केचित् ॥ (यधा, माे ।१४।६८। 

“सल्ङकष्धादिव पुरा परिड्वौ 
सिन्ध्.नाधशयने निषेदुषः । 
गच्छतः ख मधुकेटभौ विभो. 
ये नेद्रखविन्नतां चणम् ५") 

सिन्ध पचः, पु,(चखिन्धोः पचः \) मकंटेन्ुः+ इति ! 
शब्दचन्द्रिका ॥ चन्द्र ॥ 

सिन्धू पुष्यः, पुं, (सिन्धौ पुष्याति प्रकाशते इति । 
एष्य पुद्धने + अच् । ) शङ: । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 

सिन्ध मन्यजं, क्तो, (सिन्ध मन्धात् जायसे इति । 
जन् + डः ।) सैन्धवलवस्म् । इति रब्रस्नाद्धा 

रःपु,(सिन्ध् मदं राति ददातोति\ रा+ 
कः। ) ₹इस्तो । इति हेमचन्द्रः ॥ (यश, 
अआगङासश्चश्रत्याम् । १८८ । 

. *मतिगद्छितवरयुवतिः करौ कपोलौ करोतु 
सदमलितौ । 

सुखबन्धमावकिन्धुर लम्बोदर किं मदं वहसि" 
नध. ष षो, [न्] पु, (खिन्ध् रं हस्तिनं दं ्टोति। 
दिष + खनिः । ) सिंहः ॥ 

सिन्ध्, लवं, कौ, (सिन्धू जातं लवणम् 1) सेन्ध- 
वम् ¦ इति रन्रमाला॥ 

सिन्ध्,वारः, पु", (सिन्ध मपि वकशोति मल्छेति ॥ 
ठ + अण् ।) हयोत्तमः । इति लिकार्डयेषः ६ 
(सिन्ध्, मदजलमपि वारयति तिरस्करोति 
तिक्तरसेन । ठ + शिच् + भष् । ) सिन्धू वाद् 
त्तः इत्यश्रः । २।४१।६८॥यथाः- 

“विधन्धकः सिन्धू्.वारः सिन्धुकं चुरसोऽपि च । 
तथेन्द्र सुरसस्िन््रसुरिसः सिन्धू षारितः। 



सिप्रा 

निश च्ोदरारिकेन्द्राणो सुरसा सिन्धुवारकः" 
ति शब्दरन्रावलो ॥ 

अस्य गुषणः। 
“ सिन्धबारो विषश्चेमव्रणकुसर्यापहः ।” 

इति राजवल्लभः ॥ 
सिन्धरबारकः,पु,(खिन्धवार एव । खरार्थे कन्) 
सिन्ध वार्त! इति शब्दरन्रावलो ॥ 

सिन्ध वारितः, पु,(सिन्ध् मदजलं वारितो येन।) 
सिन्ध वारहत्षः। इति शब्दरब्नावलो ॥ 

` सिन्ध वेष्टः, पु, गन्भारोहक्तः। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

सिन्ध. ययनः, पुं,(सिन्ध्,; चौरोदः शयनं यस्य ।) 
विष्णुः । स्ोरोद गएयित्वात् ॥ 

सिन्ध् सङ्गमः, पुः(सिन्ध.नां सङ्गमो यच ।)नदो 
नदसमुद्राणां परस्रमेलकः। तत्पर्य्यायः । 
खम्भदः२। इत्यमरः। १।१०।३५॥ सिग्ो- 
ग्ोः सङ्गमो मेलकः सम्मेदः। सभ्िदन्ति 
मिलन्ति भस्मित्रिति सम्भेदः घज. । सिन्ध - 
शब्देन नदौ नदः समुद्रशओोच्यते तेन नद्योनंदयो 
नंदोसमुद्रयोश्च मेलकः सम्भेदः । इति वेकुण्ठा- 
दयः! इति भरतः ॥ 

चिन्ध ङवं, क्तौ, (सिन्धोरुद्वो यस्य ।) सेन्धव- 
लवम् । इति रत्नमाला ॥ ( यथा, शुखुते । | सनो, शमोधान्यम् । इति भावप्रकाशः ॥ 
१।४४। 

“विडङ्गसारो मरिचं सदास्- 
योगः स सिन्धु इवमूव्रयुक्तः॥*) 

सिन्धूपलं, लो, (सिन्धोः समुद्रस्य उपलमिव ।) 
सेन्धवलदणम् । इति इारावलो । ५५॥ 

सिप्र ,क्तो,(खिच् † क्रिप्। सिचं चरणं रातोति । 
रा+कः। एषोदरादित्वात् चस्य पः।) सरो 
वरविशेषः । यथा, कालिकापुराणे४१ अध्याये सिरःपे, ण्ण्णतोसूलम् । इति हेम चन्द्रः ॥(पिष्य- 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भः सिप्र त्यक्का तदा सरः । 

गङ्गावतारमगमत् दिमवत्प्रस्थसुत्तमम् ४" 
सिप्र, पु, ( सिच् च्षरणे+क्रिप् । तं रातोति। 
रा+कः। एषोदरा दित्वात् साधुः । ) चन्द्रः । 
इति विकाण्डगरेषः॥ निदाघसलिलम् । घन्यः । 
इति मेदिनो ॥ 

सिप्रा, सलौ, (सिप्र + स्यां टाप् 1) नदोभेदः। 
इति मेदिनो ४ सा तु उव्नयनोदेशसमोपे 
वत्तते । ( यथा, रधः। ६।२५। 

अनेन यना सड पार्थिवेन 
र्म्भोर ! कच्चित् मनसो रुचिस्ते । 
सिप्रातरङ्ानिलकम्पिताश्चु 
विहत्तैमु दानपरम्पराचरु ॥*) 

तस्या उत्पत्तियेया कालिकापुराशे २३ भ्र- 
ध्याये । 
““एवं विवाद विधिवत् सौवण मानखाचले । 
अरुन्धतीं वचिष्ठस्तु मादमाप तया सड ॥ 
तद्र यव् पतितं तोयं मानसचलकन्दरे । 
विवाहावश्तार्थाय शाग्त्य्थ' च पुरा कतम् ॥ 
ब्रद्मविष्छुमहादेवपाणिभिः खमुदोरितम्। 
तत्तोयं खप्तधा भूत्व! पतितं मानखाचलात् ॥ 

२५४ 
सिरा 

तत्तोयं पतितं सिप्र देवभोम्यं सरोवरे । 
तेन सिप्रा नदौ जाता विष्छुना प्रं रिता 

चितिम् ॥" 
सिमःःपु,(षि ञ् बन्धने + “श्रविसिविसिशुषिभ्बः 
कित् ।” उखा १।१४३। इति मन् । सच 

न्तकौसुदो ॥ (यथा, ऋग्वेदे । १। ११५।४। 
रारो वासस्तनुते सिमस्मं ॥*) 

सिम्बः, स्त्रो, ( षम वैक्तव्यं + छल्वादयश्चति 
साधुः) शमो । यथा, 
"शमो समो शिम्वि्िम्बसिम्बासिभ्विरपौष्यते 

इति दिरूपकोषः ॥ 
इ दिमिड़ा इति ख्याते टौ इति ख्याते । 
शाम्यति ठदिरनया शमौ शमभियै शमे 
नाच्नोति इः पाच्छोणादौति ईपि शमी ताल- 
व्यादिः मेः पूर्व्वेण वे निपातनादकारस्य इत्वे 
शिम्बापि तालब्यादिः। शिम्बा दन्त्यादिरिति 
पुरुषोत्तमादयः। सिम्बिशब्टौऽप्यत्र शिभ्बिरपि 
तालब्यादिदंन्त्यादिश्च। इति भरतः ॥ 
सम्बिः, स्त्रो, शिम्बा। इति दिरूपकोषः ॥ 
नसो नामगन्धद्रव्यम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

लालब्यशकारादिरपि ॥ 
सिम्बो, स्तरो, (सिम्बि + पञ्चे ङेष् ।) निष्पावौ। 
इति राजनिघरटः ॥ अपि च। 

“शिम्बा सिम्बो पुस्तसिभ्विस्तथा पुस्तकसिम्बिका 
शिभ्बिहयच्च मुरं रसे पाके हिमं गुरु। 
बलं दाहकर प्रोक्ष सलं मल वातपित्तजित् ॥* 

दूति भावप्रकाशः॥ 

लोमूलश्दं ऽस्य विषयो ज्ञेयः ॥) 
| स्त्रो, (सिनोतोति । किञ् बन्धने + रक् । 
इत्य. शादौ उच््वलः । २।१३।) नाडो । (यथा, 
सुते । २।०। 

व्धाप्र वन्त्यभितो दें नाभितः प्रता; सिर! 
प्रताना: पञ्चिनोकन्दादिसादोनां यथ! जलम्॥ 
यथा च। 
्पानादइमन्यः वणात् सोतांसि सरणात् 

| सिरः #“ 
इति चरके सूत्रखाने विंशेऽध्याये ॥ 

तथा च। 
“स्त सिराशतानि भवन्ति। याभिरिदं शरौर 
माराम इव जलडहारिणौभिः कैदार इव 
कुल्याभिरुपज्जिद्यतेऽनुग्द्यते चाकुञ्चनप्रसा- 
रणादिभिर्विशेषेः। इमपत्रसेवनोनाभिव च 
^. नाभिच्रं ल ततञ्च प्रस 
द च ॥ भवतखात्र॥ 
यावलत्यस्तु सिराः काये सश्चवन्ति शरौ रिश्शाम्। 
नाभ्यां खर्वा निवडास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः॥ 
नाभिखाः प्राणिनां प्राणा; ह 

ता। 

हेमाद्रः कम्दरे सानौ सरस्याञ्च एयक् एथक्। | 

कित् ।) समुदायः । सिमः सव्व: । इति सिहा- 

सिरा 

सिराभिराहता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः ॥ 
तासां सूलसिराञ्चत्वारिंशत्तासां वातबादिन्धो 
दश पित्तवाडिन्यो दश कफवाद्न्यो दशदश 
रक्तवादिन्यः। तासान्तु वातवादिनोनां वात. 
स्थानगतानां पञ्चसप्तिशतं भवति तावत्य एव 
पित्तदाडिन्यः पित्तस्थाने कफवाहिन्यख कफ- 
स्थाने रक्षवादिन्यश्च यक्लत्प्नो ोरेवमेतानि सप 
सिराश्तानि। 

तत्र वातवादिन्यः चिरा एकस्मिन् सक्यिपश्चः 
विंशतिः एतेनेतरसक्थिव!ह च व्याख्यातौ । 
विशेषतस्तु कोष्ठ चतुखिं शत्तासां गुदमेदाशिलाः 
ओोख्यामष्टौ इं दइं पाश्वयोः षट् पृष्ठं तावत्य 
चोदरे दश वत्तसि। एकचत्वारिंशज्जत्रण ॐ 
तासां चतुदश ग्रीवायां कणंयोखतखः। नव 
जिद्वायाम्। षट् नासिकायाम् । अर्टौ नव्यो 
एवमेतत् पञ्चसप्तत्यधिकथतं वातवदानां 
सिरां व्याख्यातम् । एष एव विभागः शेषा- 
णामपि । विद्धेषतस्तु पित्तवादिन्यो नेब्रयो्हं श 
कणंयोह"। एवं रक्तवहा; कफवडाश्च । एव- 
मेतानि सप्त सिराश्तानि सविभागानि व्याख्या- 
तानि । भवन्ति चात्र । 
क्रियाणामप्रतोातममोदं बुदिकम्पणाम् । 
करोत्यन्यान् गुणांखापि खाः सिराः पवन- 

खरन् ॥ 
यदातु कुपितो वायुः खाः सिराः प्रतिपद्यते ¦ 
तदास्य विविधा रोमा जायन्ते वातसन्वा; ॥ 
भ्नाजिष्णुतामन्नरुचिमग्निदौषिमरोगताम् । 
संसपंत् खाः सिराः पित्तं कुरव्याचान्यान् 

गुणानपि ॥ 
अदा प्रकुपितं पित्तं सेवते खवा: सिताः) 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसम्भवःा;॥ 
खं हमङ्गषु सन्धोनां स्यं बलसुदीणंताम् । 
करोत्यन्यान् गुणांश्चापि बलासः साः सिरा- 

अरन् ॥ 
यदातु कुपितः खेभा सवाः सिराः प्रतिपद्यते 
तदास्य विविधा रोगा जायन्ते स्च मसम्भवाः ॥ 
घातूनां पूरणं क्ये ख्न्नानमसंशयम् } 
स्वाः सिराः सञ्चरद्रकतं कुर्व्याच्ान्धान् युणानपि 
खदा तु कुपितं रक्तं सेवते सवदा: सिराः। 
तदास्य विविधा रोगा जायन्तं रक्त सम्भवा; ॥ 
नहि वातं सिराः काचिन्न पित्तं केवलन्तथा । 
शरेण वा वहन्त्येता भतः सर्व्ववडा स्मृताः ॥ 
प्रदुष्टानां हि दोषार्णा मुच्छना प्रधावताम् 
ध्रवसुन्मागगमनमतः खव्ववहाः स्म ताः ॥ 
तवारुष्ण वातवहाः पन्तं वायुना सिराः। 
पित्तादुष्णाख्च नोलाश्च गोता मौयः खिराः 

कफात् 
अखग्बहास्तु रोहिण्यः सिरा नातुगष्णभोतलाः 
अत ऊदुः प्रवच्यामि न विष्यं द्याः सिरा 

भिषक् ॥ 

वैकस्य मरणञ्चापि व्यधात्तासां ध्र वं भवेत् । 
सिराणतानि चल्!रि विद्याच्छाखासु वुदिमान् 

क त क्रक १ क | 



सरकं 
षटात्रिंशञ्च शतं कोष्ठं चतु.षरटिच्च सूरेनि । 
शाखासु षोड़श सिराः कोष्ठं इाविंशदेव तु॥ 
पञ्चाशञ्जव णसोदं मवेध्याः परिकीर्तिताः ॥ 

इति सुश्रुते शारोरस्थाने सपमेऽध्याये ॥) 
श्रम्ब वहिनो । इति हेमन्दरः ॥ 

सिल्लको, स्तो, गज्ञकोहकच्तः। शत्यमरटोकायां 
भरतः। २।४।१२४॥ 

सिरः, पु, इस्त । इति जटाधरः ॥ 
सिषाधयिषा, स्तो, (साघयितुभिच्छा | साध 
सन् + भ्रः । खियां टाप् ।) सा्चनेच्छा। यथा, 
भाषापरिच्छेदे । ७० । 
*सिषाधयिषया शून्या चिद्यत्र न विद्यते । 
स पत्चस्तत्र ठत्तितवन्नानादनुमितिर्भवेत् ॥ 

सिइण्डः, प, होठत्चः। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
( ख़ होशब्दऽस्य विहतिविंच्नया॥ ) 

सिद्धः, पं, (जिद्यति मनो यज्र । जिह + घञ् । 
षृषोदरादित्वात् साधुः । ) गन्धद्रव्यविशेषः । 
सिद्धा इति ख्यातः । तत्पय्धायः । तुरुष्कः २ 
पिण्डकः ३ यवनः ४) इत्यमरः । २।४।१२८॥ 
सिद्धकः ५ पिण्याकः & कपिचश्चलःऽ तेलाख्यः 
८ यावः € यावलः १० । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
सज्ञकोद्रवः११ पिष्टकः१२ तेलपर्णो १२ ठक- 
धूपः १४ कल्टप्तधुपः १५।इति जटाधरः ॥ 

सिद्ध कःपु,(सिद्ध एव । खार्थे कन् । ) सिद्धः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ ( शिलारसः। अस्य 
ण्यायो यथा, 
*"कपिनामा कपितैलं छतिम' कपिलखलः । 
तुरुस्को सुक्तिमुक्त्च पिर्डातः सिद्धको रसः॥* 

ति वेद्यकरन्नमालायाम् ॥ 
“सिद्धकस्तु तुरुष्कः स्याद्यतो यवनदेशज; । 
कपितेलच्च सड्यातस्तथाच कमिनामकः ॥* 
शरस्य गुणा यथा,-- 
*सिद्धकः कटुकः खादुः जिग्धोष्णः शक्र- 

कान्तिङ्लत् । 
हष्यः कण्ठय: स्येदकुष्ठज्चरद्ाइग्रहा पहः ॥ 
दति भावप्रकाशस्य पृत्वेखर्ड प्रथमे भागी ॥ ) 

सिद्धको, स्तो, सल्लक । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
सिद्धभूमिकाः सनो, सक्ञको। ऽति शब्टरत्ना- 
वलो ॥ 

सोक, ऋ ङ सेके । इति कविकल्पदुमः॥ (भ्वा०- 
ात्म-सक०-सेट् । ) ऋ, भरसिसोकत् । ङ, 
सेकते । इति दुगौदासः ॥ 

सोक,कि भार्ण, इति कविकल्पहुमः॥ (च् रा०- 
पचे भ्वा०-पर०-सक०-घेट् । ) कि, सौकयति 
सोकति । भाख्शि खें । प्रमाणं तालव्यादौ 
दृश्यम् । इति दुर्गादासः ॥ 

सोकरः, पुं, गोकरः । इत्यमरटोकायां भरतः। 
१।२३।११॥ ( यथा, रुः । ५।४२। 

नसन्मादा रोधसि सोकर 
मरद्धिरानत्तिंतनक्षमाले । 
निवेशयामास विलङ्किताष्वा 
लान्तं रजोधुसरकेतु सेन्धम् ॥” ) 

२५१. 

सौता 
सोता, स्लो,(सिनोतोति । सिञ्न बन्धे + वाइ- 
लकात् क्षः । दोघं । इत्युणारौ उच््चलः ।३। 
९० । ) लाङ्गलपदतिः । इत्यमरः । २।८।१४॥ 
इं लाङ्गलरखायां सिनोति खनति भूमिं सोता 
षिनगजबन्धे नाश्नोति तः निपातनादौषघेः। 
सोता दन््सादिः। शेते भुवि इतिभोता 
तालव्यशादिश्च।* इति भरतः॥ (यथा, 
कुमारे ।५।६१। 

“नवैद्िसप्रार्थितदुलंभः कदा 
सखखोभिरसखोत्तरमो चिताभिमाम् । 
तपःक्ञशामभ्य् पपत्स्यते सश्वीं 
ठण्व सोतां तदवग्रहत्तताम् ॥” ) 

जनकराजनन्दिनो । सा तु शौरामपन्नौ । तत्- 
पयथायः। वैदेहो २ मैथिलो ३ जानक ४ 
धरणोसुता५। इति हेमचन्द्रः ॥ भूमिसम्भवाई 
इति जटाधरः ॥ भस्या उत्पत्तियंधा, व।स्मो- 
कोये रामाये ६६ १३-१४। 
“श्रथ मे क्षतः चेत्र लाङ्गलादुखिता ततः । 
चेच शोधयता लब्धा नाना सौतेति विश्रुता॥ 
भरूतलादुलिता सा तु व्यवङत ममातजा । 
वोगयश्ल्केति मे कन्या खापितेयमयोनिजा ॥* 
अपिच तटटोकाष्टतपद्मपुराणम्। 
“श्रध लोकेश्वरो लच्मोजंनकस्य पुरे खतः । 
शभक्तेत्रं खलोत्खाते तारे चोत्तरफलगुने ॥ 
अयोनिजा पद्मकरा बालाकंश्तसन्रिभा। 
सोतामुखे समुत्पन्ना बालभोषेन सुन्दरो ॥ 
सोतासुखोद्धवात् सोता इत्यस्य नाम चाकरोत् 
ततोऽभूदौरसो तस्य उरला नाम कन्यका॥ 
तज्नन्मव्रतादि गौतमं प्रति शिबेनोक्ष यथा; 
बशाख क्तपन्ने त्ष्टम्यां संयमनं कुर । 

परेद्युवि कुरुष्व तव्नानकजन्मनो व्रतम् ॥ 
सन्तुष्टा जानकौ तेन भविष्यति न संशयः। 
एतद् व्रतं ममाप्यस्ति कर्तव्यं वो दिजोत्तमः॥ 
माहात् 1 तस्य गदितु नास्ति मे निश्चलं मनः 
अहं तद्रसलोनोऽस्मि शक्तस्तद्रदितु न हि॥ 
तस्मादेकं वदामि लां माकण्डयाखरमेऽधुना । 
गत्वा मुनोन्द्रः सकलं मारकण्डयोऽनुष्च्छयताम् 
सव्वं निवेदितं तस्मे ब्रतमाहातायसुत्तमम् । 
विधानच्च फलं तस्य स मुनिस्वां वदिष्यति । 
मार्कश्डं योपदिषटेन विधिनाचर तद्गतम् । 
यथ शक्त्यपि कुव्बाणो व्रतस्योख्वमादरात् ॥ 
लय्छगसे सकलान् कामान्राव्र काय्य विचा- 

रणा ॥” 
इत्यादि मौतमप्रश्चानन्तरं खौमाकण्डं य उवाच 
“रं तायुगी उत्तराशां गते कमलिनोपतौ । 
स्व्वत्तनिकरथेष्ठ ऋतौ तु कुसमाकरे ॥ 
मासि युतम विप्र माधवे माधवप्रिये। 
नवम्यां शएक्तपच्चे च वासरे मङ्गले शमे ॥ 
साप्यं ऋक्ते च मध्य जानक जनकाले । 
भाविभ्रूता खयं देवो योगेषु गतिरुत्तमा 
एतद्योगे क्रतञ्चतद तं प्रोक्लमनन्तकम् ॥ 

| अष्टम्यां यदि विदा स्याज्नवमौ माधवे सिते। 

सौता 

कु्थाब्रेदं व्रतं तस्यां छतच्चत्रानता भवेत् ॥ 
मध्याह्ृव्यापिने ग्राह्या ब्रतेऽस्मिच्रवमो तिथि 
दिनदयगतायान्तु तस्यां कार्य्या परा नरे: ॥ 
एतर्योगेविनापि स्यात् तदनं पापनाशनम् } 
व्रतानां नित्वमाश्नातं कत्तव्यं व्रतमुत्तमम् ॥*\ 
यस्तु नो कुर्ते मोहात् जानकोजन्भसम्भवम् ; 
व्रतं स पच्यते घोरे नरके नात्र संशयः ॥ 
तस्मिद्रहनि मूढात्मा भुक्ताप्यत्रन्तु यो नरः; 
सुने स क्मिसङ्कातं सपूयं खादति स्फ्,टम् ॥ 
न करोति हि यः अ्ुत्वा व्रतानामुत्तमं व्रतम् । 
स महापातक जेयः सव्वंधमोवहिष्कतः ॥* 
कुरते यो व्रतं सोऽपि एष्वौदानफलं लभेत् । 
महाषोडशदानानां यन्नानां मुनिपुङ्गव ! ॥ 
प्राप्रोति सब्बतीर्थानां प्राघ्रयात् सकलं फलम् 
सब्वभरूतदयां कछ्षल्वा फलमप्रोति यज्जनः, 
तग्माघ्नोति बतादस्मात् नात्र कार्य्या विचास्का 
अष्टम्यां प्रातस्लाय कछत्वा भौचमतद्दरितः। 
महानद्यां तडाग वा कूपे वाप्यन्तिकेऽपि व+ 
खात्वा कुर्ग्यान्नित्यकमी प्रातःसन्ध्यादिवन्दनम् 
देवान् पित्" संतप्य हविष्याशो च संयतः ॥ 
एकभुक् ब्रह्मचारो स्याद्न मिशायो च गोतम॥ 
नवम्यां प्रातस्लयाय दान्तो भूत्वा समाहितः ॥ 
तीर्थादौ विधिवत् ज्ञाता क्तनित्यक्रियो नरः 
कुर्व्वीत मण्डपं रम्यं घोडशस्तम्भमर्डितम् ॥ 
अष्टस्तश्भयुतं वापि चतुःस्तम्भमथापिवा। 
तोरणैः सहितं करय्यादितानवर शोभितम् ॥ 
दारेषु शङ्चक्रादिपताकाभिष्वनेस्तथा । 
अलडधात् प्रतिस्तम्भं खापयेत् कलसान् 

शुभान् ॥ 
शुदतण्डलराभोषु पूण पातेरलङः तान् । 
मध्यं तु चत्वरं कुयात् चतुहस्तप्रमाणतः॥ 
इस्तमात्रोच्छ्ितं रम्यं चतुरस्र खदा मुने।*! 
पलदयमितां कुयात् जानक प्रतिमां शभम् 
काञ्चनोमधव। शक्तया कुादेकपलो सिताम् 
तदद्यन तदद्चंन कुयाच्छतया चतुभुजाम् ५ 
वित्तथाव्यमक्ष्वैवं राजतोमपि कारयत् । 
भरोड़म्बरीं पेत्तलीं वा खरमयीं तच्तजामुत ॥ 
कद्यं पटेऽथ वा लेख्या वणकः प्रतिमां वराम् । 
लेख्यञ्च सूतिकागार सव्वेतञ्च पटाहतम् ॥ 
पयङ्शयने सुपा तत्र रान्नौ महामतिः 
तस्याः समौपतः सुस्त मैथिलो स्तनपायिनो ॥ 
जातकमीकरो लेख्यो जनक्य महोपतिः। 
शतानन्दः पुरोधाख लेखनोयः प्रयन्नतः ॥ 
इत्यादि चरितं लेख्यं जानकी जन्मसम्भरवम् । 
यथाशक्ति इलं कुयात् काञ्चनं किल गौतम॥ 
राजतं चेचरममलं खणेसिंडाखनं तथा । 
कुयात्तास्मयं कुश्भं पूर्णपात्राहतं सुखे ॥ 
तन्मध्यं पञ्चरन्नादि तौर्थाम्ब नित्तिपेने॥ 
भ्राचाय्ये शास््रङुश्टलं वेदाध्ययनक)षिदम् । 
वणयाहिमलाचारमवतंसाद्दाखनः ॥ 
श्रन्तरोयोत्तरौयैखच पञ्चपातरादिभित्र॑तो। 
योफलादिभिरभ्यद्प गन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ 



सौता 
इषया विधानेन ततः षोडश | ॥ 
विद्यावतः सदाचारानष्टौ वा भक्तिसंयुतः । 
मध्यं वेदौ समालेष्या वि चिवैव्वंकंस्ततः ॥ 
पञ्ममष्टदलं तत्र खापयेत् कलसं ततः । 
रनेसिं हा सनं रम्यं संस्थाप्य विजितेन्द्रियः ॥ 
तव्राधिवासनं ङुख्धादम्न्युत्तार णपू्वं कम् । 
प्रतिमायां विधानेन देवौमावाहयेत्ततः ॥*॥ 
प्रःखानायम्य सूलेन विरेकाग्रंश चेतसा । 
मूलमन्तस्य जनकं सुनिं विन्यस्य मूर्नि ॥ 
सुखे छन्द गायत्रो सोतादेवीं छ दि न्यसेत् । 
नाभौ तु विन्यसेदुबरह्मन् लच्ौ बोजं 
पादयोश्च नमः शक्ये ततो विन्यस्य मन्तवित्। 
चौ ओोभित्यादिभिरन्वीजेरदीर्घषट्स्वरसयुतेः । 
छंत्वा करषड्ङेषु न्यासं ध्यायेत्ततो द्रतौ ॥५॥ 
चतुभुंजां सुवर्णाभां रामालोकन तत्परम् । 
खौराघ्वान्वितां सौतां चिन्तयेडदि सब्वंदा ॥ 
इति ध्यात्वा समुचाय मूलमन्त्रं छताच्नलि; । 
सविन्दुकमलाबोजं पूर्वं मुचायय गौतम ॥ 
सोताये इति पञ्चात् नमशब्दं वदेत् किल्ल । 
संपूज्य प्रतिमां रात्री छलैवमधिवासनम् । 
नद्मचारो भूमिथायो तस्यां रातौ भवेद तो ॥ 
तस्यां नवम्यां विधिवत् छ्ला शौचमर्तन्द्रितः । 
नद्यादौ विमले खात्वा नित्यकमौ विघाय च ॥ 
ततस्तु प्रथमे यामे नित्यपूलाविधिं ब्रती । 
कत्वा दितोयप्रइरे मोतवाद्यपुरःसरम् ॥* 
मध्याङ्समये भक्तया कुरय्यादेकाग्रचेतसा । 
असने उपविग्यादौ मूलं विन्यस्य पू्यैवत् ॥ 
चतुरखच्च षट्कोणं वरिकोणच्च पुरस्ततः। 
कत्वा मण्डलमाधारं तत्र संपूज्य मन्त्रवित् ॥ 
मलेन शङ्क संस्थाप्य जलमासिच्य निर्यलम्। 
विश्यं तत्र संचिन्तय तोव॑मङ्् शसुद्रया ॥, 
भाष्य मूलमन्तेण ससवाराभिमन्बितैः। 
लले सामग्रीं पूजनोचिताम्।॥ 
पाद्ाणि तास्रहेमादिनिर्शितानि ततो सुने। 
पाद्या्प्रदानार्थच्च मघुपक्ताथेमेव च ॥ 
तथेवाचमनोया्मेवमासादयेत् क्रमात् । 
॥: पात्रे पाद्यादौनि प्रकल्पयेत् ॥ 
पाब्रायोलय' समासाद्य ततो । 
एष्याच्जलि समादाय ध्याये प्रतिमागताम् ॥ 
यङ्चक्रगदाप्नान्या्यन्तीं चतुर्ुजेः। 
महामतेस्तया प्रान्नो जनकस्य महाकन; ॥ 
इन्नचालनतः साचादाविभतां खतः चियम् । 
सौतां देवीं हृदि ध्याल्ला मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् षयाज्ञलिव्यं देवो प्रतिममूं {न चिपेत् । 
हिरख्वण्ा मन्त्र ण देवौ मावा इयेत्तत; ॥ 
भावाहनादिमुद्राणामष्टकं संषदर्भयेत् । 
तामावादइव शतुप्रक्तो मन्तो देव्यासने सने ॥ 
अपूणामर्घदाने पाद्यं कासोऽख्ि मन्तः । चन्दरमरमेति मन््रेण द द्यादाचमनोयकम् ॥ 
अदित्यवण इतुगक्तो मन््रः पच्चाख्ते भवेत् । 
भप्वायस्ं ति मन्त्रेण पयसा ज्ञापयेत्तत; ॥ दधिक्रावृस्ततो दक्ना एतेन एतवतुरत । 

३५६ 
सौता 

मेना मधवातेति बरुपरचया सितया सुने ॥ 
स्वादुयवस मन्त ण ततस्तोर्थाग्ुभिः । 
उपेतु मामिति प्रोक्तः सौताया; खपने मनुः॥ 
सखशसिंहासने रथय प्रतिमां स्थापयेद् तो । 
वासोभिः चुत्पिपासेति पूजयेदिमलोत्तमैः ॥ 
गन्धद्वारामिति भवेहाने गन्धादिकस्य तु। 
मनसः काममित्याइमीन्त माभर णादिके ॥ 
मशपक्षे ततो दद्यात् सोतादेव्ये विधानत; । 
कस्तु रोक सुमोपेतेः कपूरागुरुचन्दनेः ॥ 
प्रतिमां पूजयेदधक्या यतः पुष्पैः खकालिकैः । 
सगन्धैः करेमेनेति मन्त्रेण किल गौतम ॥ 
भरवयेत्तलसोपतैः कोमलीच्नरोयुतैः। 
प्रतिमां मूलमन्त्रेण शतमष्टोत्तरं जपेत् । 
ततः संपूजयैदिदान् राजानं जनकं ब्रतौ ॥” 
जनकपूजामन्तः । 
“देवो पद्मालया सात्चादवतोणा यदालये । 
भिधिलापतथे तदै जनकाय नमो नम; ॥' 
महामतिपूजामन्ः। 
“खौ रोताजननो मातम॑िषौ जनकस्य च । 
पूजां ग्टहाण महत्तां महामति नमोऽस्तु ते॥” 
शतानन्द पूजनमन्तः। 
"निधानं सर्वविद्यानां विदत् कुलविभूषणः । 
जनकस्य पुरोधास्ब' शतानन्दाय ते नमः ॥* 
हलपूजनमन्तः। 
“जोवयस्यखिलं विश्वं चालयन् वडुधातलम् । 
प्रादुभावयसते सोतां सोर तुभ्य नमोऽस्तु वै ॥* 

; 
^“त्वयैवोत्पादितं सच जगदेतच्चराचरम् । 
त्वमेवासि महामाया सुनोनामपि मोदनो ॥ 
त्वयायत्ता इमे लोका; यसौ तावज्ञभा परा । 
वन्दनोयासि देवानां सभी तवां नमाम्यहइम्॥*॥ 
ततोऽ्टदलमधष्वखजयाद्या भक्तितः कमात् । 
संपूजयेदि एदात्मा गन्धपुष्याक्ततादिभि; ॥ 
बदिन्पो डलवत्तिन्धः षोड़था्यास्तु देवताः । 

: पज्या वहिः सर्व्वां चस्ततः॥ 
संपूज्यावरणाच्छेवं मुख्यदेव्यास्ततो ब्रती । 
दशाङ्गगुगयलेद'व्याद़ पमापः खतं विभि; ॥ 
दौपन्तु द्र पष्करिणामिति। 
नवेद टतपकाबरेनानाव्यच्ञनसंयुतेः ॥ 
प्रदद्यात् पायसादैरभ्यारद्रापःकरिणामिति । 
राज्ञं ग च ुडलब्ड कान् महामतये निवेदयेत्॥ 
ताग्बलच्च ततो दद्यात् कपू रायः सुसंयुतम्, 
साङ्तासिदये देया यथाशक्ति च ददिणा ॥ 
नोराजयेत्ततो देवीं प्रणमेत्तदनन्तरम् । 
तामादृय च मन्तरेण पुष्या्ञलिमथा्पयेत् ॥५॥ 
मूलेन इावयेत् विवरर्टो ् रसइसकम्। 
ष्टोत्तरगतं वापि पायसं गक्ध रायुतम् ॥ 
भ्राइतोनां ततः पञ्चासमुने कुयात् प्रदचिशाम् 
पनः पुष्याच्नलिं दद्यात् सौतामूचं नि भक्तितः 
भादाय तुलसौ पचर" पुष्य यत्किञ्धिदेव वा । 
सोता, पकाया तदाकारं विभावयन् ॥ 
इति नस्बभिरा भूत्वा रोपयेत्तत् खमूदनि। 

सोता 
ततः सोता पदाम्भोजदयं संस्पृश्य मङ्गलम् ॥ 
कराच्नलिपुटं बद्धा प्रार्थयेद्रामवन्ञभाम्। 
भक्ता परमयः ब्रह्मन् ताभिः कोमलशक्तिभिः 

दुरन्तसंसारसमुद्र मग्न 
सोते शरण्डां शरणागतं त्वाम् । 
उदहारयसखाशु छतं भवैत- 
इतं ततो देवि मयि प्रसौद ॥ 

संप्राथ्य जानकौमेवं दश्डवत् प्रणमेत् पुनः। 
पष्पाच्नलिं पुनडं स्वा स्तुवौत परमेश्वरौम् ॥ 

नोलनौ रजदलायतेच्तणां 
कौ गले रभु ज सावलम्बनाम् । 
सानुरागहरिमेवमोक्षतीं 
भावये मनसि रामवनज्ञभाम् ॥ 
मन्दहंसगतिगाच्च छथाङ्गों 

 कामकान्तिपरिभृतचन्दरिकाम् । 
ताडकारिसहप्रं मविमग्नां 
भावये मनसि रामवज्ञभाम् ॥ 
कुन्तलालककपोलमाननां 
राइवक्तगसुधासमद्युतिम् । 
वाससा पिदधतीं दियाकुलां 
भावये मनसि रामवज्ञभाम् ॥ 
कायवाञ्चनसगोःपतिव्यंधात् 
स्लप्रजाग्रतिषु राघवेश्वरः। 
शिवविरिञ्धिभिरङ्खवन्दितां 
भावये मनसि रामवल्नभाम्॥ 
भक्तो कगम्यां प्रतेः पराञ्च 
चित्ते शशं लोकनमस्छता च्च । 
भ्रूवायुवद्किवननाकसखितां 
विभावये चेतसि रामवज्ञभाम् ॥ 
इन्द्ररुद्रधनदानुपालकैः 
सदिमानगणमाखितेर्दिवि। 
पुष्यवषंमनुसंस्तुतभौलां 
भावये मनसि रामवज्ञभाम् ॥ 
ध्यं यमानममरे्च खरूपां 
वामधामतनुनि्जितहेमाम् । 
फल्ञनो रज विभावराननां 
भावये मनसि रामवज्ञभाम् ॥ 
सञ्चये हि विखदां विमानगे- 
बिि्मयाङ्लमनोभिरौचिताम्। 
तेजसापि दधतीं सदा दिश 
भावये मनसि रामवज्ञभाम् ॥ 
एतदषटकमनिष्टहानिकछलद् 
य: पठेदथ णोत्यङमयंखे। 
भन्तरापरहिता तु सेथिलौ 
तस्य भक्तिमतुलां प्रयच्छति ॥ 

सतुतवेय जानकौदेवीं गौतवाद्यादिभि््रतौ । 
रात्रौ जागरकैः सव्वं तां राविमपवाइयेत् ॥ 
ततः प्रातद शम्याच्च पूर्वोक्तविधिना हिज । 
प्रतिमां पूजयित्वादा वा चाय पूजयेत्ततः ॥ 
तमं सोपस्करं दयात् सवकं गां पयख्िनोम् 
दचिणाञ्च यथाक्ति ततः पूर्णाहतिं दरत् ॥ 
पूणाइतिविधानेन छत्वा च प्रतिमादिकम्। 



सोता 
सोतायाः प्रोतये दद्यात् मण्ड पादि विज्य च ॥ 
सोताप्रोतिं वाचयत ब्राह्मणाचःयभावषितेः। 
अन्यभ्योऽपि यथाशक्त्या भूयसों दक्िणां | 
अतिधिभ्योऽत्रदानच्च कत्तव्यं तहने किल । 
सन्तोष्य सकलान् लोकान् कुटुम्बसहितो ब्रतो॥ 
विधिना पारणं कुर्व्यात् भूमिशायो च मानवः। 
तस्योपरि सदा प्रोता सोता स्यान्नात्र संशयः॥* 
यद्ग्ट डे नित्यपूज्या स्यात् प्रतिमा तत्र गौतम। 
तस्यामेवोत्सवं कुर््याञ्जानक्याः पूजनादिकम् ॥ 
नित्यपृज्या न यस्य स्यात् सौतायाः प्रतिमा चदा 
शालग्राम शिलायां स कुर्य्यात् सोतोत्सवं वुधः॥ 
लच्छौनारायणौ यस््ात्तस्यां संवसतः सदा । 
पर्व्वोक्तविधिना सोतानवम्या उत् सवं हिज ॥ 
पूजां कुर्व्वीत वै तस्याः सव्वां पञ्चाङ्तादिभिः। 
तुष्येत तेन वे तस्मिन् जानकोरषनन्दनौ ॥*॥ 

निगदितं सव्वे जानकोजग्पनो व्रतम् । 
कुव्वन्तोन्द्रदयः सव्वं व्रतमेतदनुत्तमम् ॥ 
गन्धव्वीः किन्नरा यत्ता गुद्यकाः सिहचारणाः। 
नामा मुनयश्चापि प्रकुव्वन्ति व्रतं हिज ॥ 
यः कुया तमेति जानकौजग्मसम्भवम् । 
स लभेत् सकल ब्रह्मन् षृष्वौयात्राफलं किल ॥ 
लशा षोड़श्दानानां फलं प्राप्राति मानवः। 
श्रण्वमेधादियन्नानःं तो्थानामपि गौतम ॥ 
श्रत्यग्रतपसां वापि वेदोक्तायुश्च विन्दति। 
गोतमेदं त्रतं तस्मादवश्यं कुर् भक्तितः ॥ 
नेदं वक्त सम्थास्ते फणोन्द्रचतुरानना;। 
कता. नोत्तमादस्माहोौयुः प्राप्तवानहम् । 
अतानां नित्यमास््रतं भक्तिदं कुब्बेतां सताम्॥ 

खत उवाच । 
मुनये गौतमाधैल' जानकौजन्द्रसम्भवम् । 
त्रतच्च व्रतमादहाव्म विधानं श्रुतिचोदितम् 
जगाद सकलं व्यक्' माकण्डयो सुनोशखरः ॥ 
इत्यादि खोभविश्यपुरारे यो सोतानवमोत्रत- 
माहातसय समाघ्म् ॥ *॥ खगगङ्गग। इति 
मेदिनो ॥ सा तु भद्राण्ववषगङ्गा । यथा.यौभग 
वते ५ स्कन्धे । “सोता तु ब्रह्मसदनात् केशवा 
चलादिगिरिशिखरेभ्योऽधोऽधः प्रखवन्तो गन्ध 

सत्यं, वि, ( सोतया समितम् । सोता + “नौ- मादनसदसु पतित्वान्तरेण भद्राश्वं वै प्राच्यां 
दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति ॥” श्रपिच। 

माकंण्डेय उवाच । 
“यत्र देवसभा भूता सानौ तस्य महागिरेः । 
तत्र जाता दवनदौ सौताख्या वचनादिषधेः ॥ 
खापयित्वा यधा चन्द्रः सौतातोयै्मनोडईरेः। 
चन्द्र पप्र ह्यवाक्यात् सर्ववे ते व्रिदिवौकसः॥ 
तदा सोताजलं चन्दरल्ञानयोगाच्च सातम् । 
भूत्वा निपतितं तस्मिन् इ ज्ञोहितसं नरके ॥ 

. तदिष्ठह' तदा तोयं तस्मिन् सरसि निमलम् । 
तद्दश खय ब्रह्मा विदद साघु तज्जलम् ॥ 
तदशेनाज्लात्तस्मादुखिता कनकोत्तमा । 
श्वन्द्रभागेति तन्नाम विधिञ्चक्रं खय ततः। 
भार्याये सागरस्तान्तु जग्राह ब्रह्मसश्मते ॥” 

इति कालिकापुराणे २२ श्रध्यायः ॥ 
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२५७ 

सोधुः 

लच्मौः। उमा । शस्याधिटेवता। इति नानार्ध- 
ध्वनिमच््नरो ॥ मदिरा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
गङ्गास्रोतः। यथा,-- 
"गङ्गयान्तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाटला । 

तद्ग देऽलकनन्दापि शारिणौ त्वल्यनिख्रगा ॥* 
इति शब्दमाला ॥ 

( नदौविशेषः। इति केचित् ॥ यथा, मडा- 
भारते। ३।१८८। १००1 
“गाङ्गं शतद्रु सोताञ्च यसुनामथ कौशिकोम्। 
क ॥ कैः 1 

एताचान्याञ्च सरितः एथिव्यां या नरोत्तम । 
परिक्रामन् प्रपश्यामि तस्य कुन्नौ महातमनः॥*) 
सोतापतिः.पं,(सोतायाः पति ।) ओौरामचन्द्रः। 
इति शब्द्रन्नाक्लो ॥ 

सोतायाःपतिः, पुं, ( सौतायाः पतिः । 
समासः ) ओौरामचन्द्रः। इति शब्द्रत्रा- 
वलौ ॥ ( यथा, रामायण्टोकाक्षतो मङ्गला- 
चरणे । 
“रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सोतायाःपतये नमः ५॥* ) 

सोतोलकः, पुं, सतोलकः। इत्यमरटौकायां 
रायमुकुटः ॥ 

सत्कारः, पु, (सौत् + क्च + भावे घञ्। ) मनु 
ष्याणां गुणानुरागजशब्दः । ट यथा, भार्य्या 
सप्तशत्याम् । २१६ । 
“गदरा चिकुरग्रहसमयसोत्कारमोलित 

इशापि। 
बाला कपोलपुलकं विलोक्व निहतोऽसि 

शिरसि पदा ॥") 
सोतकछतं, को,(सोत् + क्ष + भावे क्षः! ) मनु- 
ष्याणां गुणानुराजगशब्दः । यथा.- 
“शब्दो गुणानुरागोालयः प्रणादः सौतृक्लत' 

कुणाम् ॥” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सोव्यंक्गी,(सौतया निं त्तमिति। सोता + यत्) 
धान्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

दयोधश्ंति।” 8।४।८१। इति यत्। ) 
छष्टत्ततरादि । इत्यमरः । २।९।८॥ 

सोद, क्तौ, भालस्यम् । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
सोधुः, पु, (शोषः । पृषोदरादित्वात् शस्य सः ।) 
मदम् । इति शब्द्रब्रावलौ ॥ ( यथा, देवौ- 
भागवते। ५।२४।६०। 
“अशोकं कुरुराजानं पादघातविकाशितम्। 
वकुलं सोधुसेकेन तथ! कुरुवकं कुर ॥* ) 
मद्यभेदः । इत्यमरः । २।१०।४२ ॥ यथा,- 
“न्तो: पकं रसंः सिः सोधुः पकरसख सः। 
अामेस्तेरेव यः सोधुः स च शोतरसः स्मतः ॥ 
सौधः पक्षरसः शेष्ठः खराग्निबलवणकछषत् । 
वातपित्तकरा द्यः खं इनो रोचनो इरेत् ॥ 
विबन्धभेदभथोफाशः शोफोदरकफामयान् । 

तस्याः ख्लोतसि सोता च वङन्तभदरा च कौर्तिता 

सौमभ्ति 
तस्मादल्यगुणः ोतरसः सूलेखमः सतः ॥* 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
(यथाच) 

“सौधुः कषायास्नकमाधुरो वा 
सन्दोपनो मेदमलापडहा च । 
अ्मातिस्ारानिलपित्तशूल- 
सले मामयार्शोग्रहणोगदश्नः ॥* 

इति हारोते प्रथमे खाने ११ अध्यायः ॥ ) 
सोधगन्धः,पु,(सौधोरिव गन्धो यस्य ।) वङ्कलः। 
इति शब्द्रन्नावनो ॥ 

सोधुपुष्यः, प,(सिषुवत् गन्धयुक्ष पुष्य' यख्य । ) 
कदम्बः, वकुलः। इति राजनिण्टः ॥ 

सोधपुष्यौ.स््ो,{सो धुवत् गन्धयुक्त पुष्यं यस्याः । 
ङोष्। ) धातक्लौ । इति राजनि ण्डः ॥ 
( धातकोशब्देऽस्या विवरणं ज्ञातव्यम् ॥ ) 

भरलुक् | षं, ( सौधोरिव रसो य्न । ) चाग्न 
हत्तः। इति राजनिषे खटः ॥ 

सोषठसंज्नः, पुं, ( सोधोः सन्ना संश्ना यस्य । ) 
वकुलहच्तः। इति राजनि्ध॑ण्टः ॥ 

सों, ज्ञो, अपानम् । इति केचित् ॥ 
सोपः, पु, तपणादयेजलपात्रम् । कोषा इति 
भाषा। यथा, 
“वस्तुतस्तु भत्रानुदतस्य के पासम्भवात् उडत 
पदं इस्तादन्यं न सोपादिनोदतपरम्। 
सोपादिगुक्तकरतर्पखे तत्रैव जले तिलान् 
भिशखयेत् ।* इति गोपालन्धायपन्ञाननक्षत- 
विचारतिणयः ॥ 

सोमन्तः, पु, ( सौख्रोऽन्तः। शकन्धादिलवात् 
साधुः! ) केशेषु बत्म । इति हेमचन्द्रः ॥ 
सिंति इति भाषा॥(वथा महाभारते ।१।४४।२ 
““श्पश्यन्त तथा यान्तमाकाशे नागमुत्तमम् । 
सोमन्तमिव कुर्वाणं नभसः पञ्मवज्च सम् ॥*) 
सोमन्तो्रयनसंस्कारः । यथा, याज्रवस्कयः । 
\ = 4 ४ । 

“गभाधानख्तौ पंसःसवनं स्यन्दनात पुरा । 
षष्ठ ऽष्टमे वा सोमन्तः प्रसवे जातक च ॥ 
८ प्रत्यङ्गविशेषः। यथा, सुख्ुते । ३! ५। 
चतुहशेव सौोमन्ताः। ते चाखिसघातवद्गण् 

नोया यतस्तेय॒क्षा भखिसंवाताः। ये यक्षाः 
संघातास्तु खलवष्टादभ केषाम् ॥" ) 

[सौमन्तका, क्तौ, (समन्ते कायति शोभते इति। 
कं + काः। ) सिन्दूरम् । इति राजनिर्घरटः ॥ 
मन्तकः, पं, नरकावासः। यथा, 
लत्त पञ्चव नरकावासा सोमन्तकादयः ॥ 

दूति हेमचन्द्रः ॥ 
सौमन्तिनो, सलौ, ( सोमन्तोऽस्या भरस्तोति। 
इनिः । डप् । ) नारो । इत्थमरः । २।६।२ ॥ 
( यथा, रामायणे । २।३५।२१। 

"मास्म सोमन्तिनो काचित् जनयेत् पुचमौ- 
शम् । 

सौमित! योऽइमम्बाया दच्नि शोकमनन्त 
काम् ॥* ) 



सौमन्तो 

१८ 

सौमा 
सोमन्तोश्यनं, ज्ञी, (सोमन्तस्य उद्रथनं उन्तो- | टुग्रथ नोलस्तवके स युगमान् तं मतुवन्तम् । 
लनं यच" ) संस्कारविशेषः । इति जटाधरः॥ | 
तददिधानच्च यथा,-- 

श्रथ सोमन्तोत्रयनम् | | 
“यदि एंसवनं न क्त तदा तस्मिन्नेव दिने 
प्रःयञ्चित्तात्मकमडाव्याहृतिद्धोम क्त्वा पुस 
वनच्च कत्वा सोमन्तोन्रयनं कायम् । तथा च 
नारदः। 
"येषान्तु न क्षताः पित्रा क्रमात्। 
कत्तव्य भ्वाठभिस्तेषां पेढटकादेव तनात् ॥ 
भरविद्यमाने पिव्रे स्ांशादुडत्व वा पुनः) 
अवश्यकार्य; संस्कारा भ्बाठभिः पूव्वसंस्छतेः॥ 

क्रमात् ्वातृणां संस्काराणाञ्च पौरव्वापययक्रमात् 
भ्नाठक्रमस्तु सोदर विषय एव । विवाहे तथा 
दशनात् छन्दोगपरिशिष्टम् । 
देवतानां विपय्यासे जुहोतिषु कथं भवेत् । 
सव्वं प्रायशित्तं क्त्वा क्रमेण जुहयात् पुनः ॥ 
संस्कारा भरतिपत्येरन् सख कालाचेत् कथञ्चन । 
इत्वे तदेव कुर्व्वीत ये तूपनयनादधः ॥ 
एतदित्यनेन सव्व प्रायञित्तमनुक्षषटं तच्च प्रारीव 
विहतम् उभयकरशे तन्तरेरैव माढका- 
पूजादि । 
"मणः क्रियमाणे तु.माढभ्यः पूजनं सक्षत् । 
सकछदेव भवेत् खादमादौ न एथगादिषु ॥ 

इति छन्दोगपरि शिष्टात् ॥ * ॥ 
मोभिलः। अथ सोमन्तान्रयनं प्रथमे गें चतुर्थे 
मासि षष्ठऽष्टमे वा! भ्रथ पसवनानन्तरम् । 
सोमन्त कैशरचनाविगेषः। वाशब्दक्वानत्र चतु- 
यौदिमाश्रानां तुख्यवहिकल्पः। किन्तु पूव्वपूव्व- 
कालः प्रशस्तः । समस्य चेपायोमात् इति 
न्यायात् , तत नवममाखादी प्रायथित्तं क्षलवैव 
कत्तव्यम् । प्रथमगभं इत्युपादानात् ¦ यदि 
कथयञ्चिदक्तत एतस्मिन् संस्कारे गभनाशे पुनः 

ग॑भोत्पत्तौ श्रयं कालनियमो न किन्तु गर्भ॑स्यन्दन 
सोमन्तोच्रयखं यावत्र वालप्रसवः । इति शद्ध 
लिखितोक्षकालो ग्राद्यः । ठहद्राजमात्तण्डं । 
“या नाय्येकतसौमन्ता प्रसूते च कथञ्चन । 
अङ्क विधाय तं बालं पुनः संस्कारम रंति ॥५॥ 
षष्ठं मासेऽष्टमेऽक्कौज्यङ्जदिनक्लतां नन्दभद्र 

तिषौच 
नैते मूले खगाङ्के करयिटपवने पोष्विष्णुत्रियुग्म 
पुष्याग्बादित्यरीद्रे युवतिडहरिभसे इथिके वाप 

न्तम्ने । 
चन्द्रे तारातुकूले शभमपि नियतं स्याच्च 

सौमन्तकर् ॥ 
खगाजर डते लग्नं नवां पुंग्रहइष्य च । 
केचिददन्ति समन्तं तथा रिक्वं तरे तिथौ ॥ 
मोभिलः। प्रातः सशिरस्का्च तोदयग्रषु दभेषु 
पश्चादग्नेः प्राखपविशति उक्षःधमेतत् । पञ्चात् 

तथा च भह्नारायण्टतं छन्दोगपरिशिष्टम् । 
शलाट नोलमित्यक्त ग्रथस्तवक उश्यते। 
कपुश्णिकाभितः केशा सूदि पञ्चात् कपुच्छल 
ण्तइचनं नारायशोपाध्यायेन तम् । उड- 
म्बरभवमौडम्बरम् । अयमूज्नावतो उक्त इति 
मन्वेण भार्यायाः कण्ठ बध्नाति ॥ *॥ रथ 
सोमन्तसूहे' नयति भूरिति दभपिच्ञलोभिरेव 
प्रथमं भुव इति हितौोय' खरिति ढतोयम् । 
अथानन्तरं यत्र सिन्दूर॑स््नोददातितं समन्तं 
ललाटोड्ं नयति भूरिति मन्तरेण दभ पिच्छलो 
भिस्तिभिः। एकवार कर णादुयावन्त्यत्रयनानि 
तावतौभिरेव तिधभिरि त्यथः । प्रधमादिपदानि 
तु व्याद्ृतोनां पिच्नलोनाच्च एथङ्नियोगाधेम् 
पिच्लो पविच्रम्। तथा च छन्दोगपरिशिष्टम् 
अनन्तगर्भिणं साग्रं कौश दिदलमेव च । 
प्रादेशमावर विज्ञ यं पविव्रं यत्र कुत्रचित्} 
एतदेव हि पिङ्गल्या लक्षणं समुदाहृतम् ॥' 
गोभिलः। भ्रथ वौरतरेण येनादितरित्येतय्चा 
बोरास्तरन्त्यनेन युदमिति वोरतरः शरः ॥ 
तथा च छन्दोगपरिशिष्टम् । 
“श्वा विच्छलाका शललो तथा वौरतरः शरः । 
तिलतण्डलसम्पाकः छषरः सोऽभिधोयते ॥ 
ततश्च शरेण येनादितेरिति मन्त्रेण सोमन्तमूद 
नयति इति पूव्वंसूत्रादनुवत्तते ॥ *॥ अथ 
पेन सूत्रचाव्रेणए वाकामदहमिव्येतयच्चा । चारं 
तकः । तेन सूत्रपूर्खेन वाकामदमिति मन्तरेण 
सोमन्तमूड् नयतोति शेषः। चिः श्वेतया 
शलल्या यास्ते वाके सुमतय इतिःखानत्ितयै 
शुक्तेन गेजाजन्तुकर्टकेन यास्ते इति मन्त्रण | 
सोमन्तमू इं नयतोति शेषः \ कछषरः खथालो- 
पाक उत्तरष्टतस्तमवेत्तयेत् । क्षर उक्तः। ` 
स्थालोपाक्सः स उपरि दत्त्तस्तं बध्वा 
प्रदर्शयेत् । खालोपाकपद' चरुख्थाल्यां छष- 
रस्य खपखाथम् । मनुष्याथत्वात् दिःप्रत्तालनम् 
ततश्च यः कञ्चिन्धहानसे खपयित्वा ख्यापयेत् \ 
किम्पश्वसोत्यक्ता प्रजामिति वाचयेत् किं पश्य- 
सोति पतिर्न प्रजाभित्यादि मन्त्रं गभिणों 
वाचयेत् । तं सा खयं भुक्नोत । तमेवे्तितं 

| क्षरम् । वोर सूर्जीवसूज्जीवपल्नोति ब्राह्मण्यो 
मङ्गल्यादिभिर्व्वाग्भिरुपासोरन्। बोरान् विक्रा- 

युच्वान् सूत इति वोर स्सतवं भवेति वाक्य- 
शेषः प्रतिपद स्यात्। जौवतो दौर्घायुष 
पुचान् सूत इति जवस्; जोवतः पद्नौ जोव- 
पो अविधबेत्यथः; । एवं ध्रकाराभिर्न्वागभि- 
रलुनयेयुः। क्रमञ्च महाव्याह्ृतिभिहुला 
श्रौड म्बरफलस्तवक' करट बड़ा प्रजामिति 
वाचयेदित्यन्तं तैन्तं क्ता व्याद्ृतिभिर्नोमादि 
तन्तं समापयेत् ततो ब्राह्मण्य उपासोरन् ।* 

पतिरवस्थाय युगमन्त मौड़ म्बरं यलाटुग्रथु माव- 
श्राति भ्रयमूञ्जावतो इच इति । भग्न ; पश्चात् 

ति संस्कारतत्वम् ॥ 
[न्] ) स््नो,(सोयते इति । सि + “नामन्. 

पति; खित्वा! । युगानि कलानि यस्मिन् यला- [सोमा ) सोमनव्योमन्निति ।"उणा०४।१५.० 

सौमावि 
दति मनिन्प्रत्ययेन साधः। “डावभाभ्याम- 
न्यतरस्याम् ।*४।१।१३। इति पाक्तिको डाप्) 
ग्रामादौनामवधारितान्तभागः। सौमाना इति 
भाषा। तत्पर्य्यायः । मर्य्यादा २ भ्रवधिः ३ 
श्राघाटः ४। इति जटाधरः ॥ ( यथा, मनुः 
८। २५३--२५४। 
“यदि संशय एव स्यात् लिङ्गानामपि दर्शने ¦ 
सात्तिप्रत्यय एव स्यात् सौमावादविनिणंयः ॥ 
ग्रामोयककुलानाच्च समन्तं सोन्त्ि साक्षिणः । 
प्रष्टव्याः सोमलिङ्गानि तयोश्च व विवादिनोः॥") 
खिति: } ( यथा, माक्चे। ३।५७। 

*यस्यामजिद्या मडतोमपड्ाः 
सिमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
जनेरजातख्वलनेणं जातु 
इयेऽप्यमुखन्त विनोतमार्माः ॥* ) 

त्ेव्रम्। अण्डकोषः । इति मेदिनो ॥ (यथा,- 
“केशेषु चमरो इन्ति सोन पुष्कलको इतः॥” 

इति सिदान्तकौसुदो । २।२।३६॥ ) 
वेला । इति विश्वः ॥ 

सोमाविवादः, पंः(सौमावाः विकादः।) ऋरामा- 
दनां सोमाविषयककलहः। यथा । अधुना 
सोमाविवादनिणंय उच्यते । 
“सोनो विवादे क्ेव्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः 
गोपाः सौमाक्तषाणा ये सर्व्वे च वनगोचराः॥ 
नयेयुरेते सोमानं खलाद्गारतुषरदुमेः। 
सेतुवल््मो कनिस््ास्थिचेत्या देरुपलच्तिताम्॥ 
्रामदयसम्बन्धिनः चेत्रस्य सोसो विदादेतयेक- 
ग्रामान्तर्व्वत्तित्तेवरमर्य्यादा विवादे च सामन्ता- 
दयः खलाङ्गरादिभिः पूर्ववक्रतेः सोमालक्षमै- 
रुपलच्ितां चिद्धितां सौमां नयेयुः निखिनिखुः 
सोमा क्तेत्रादिमर्य्यादा सा चतुव्विधा। जन्- 
पदसोमा ९ ग्रामसोमा २ चेव्रसोमा २ ग्टह- 
सोम!४ चेति सा च यथास्वं पञ्चलच्तणा 
तदुक्त नारदेन । 
“ध्वजिनो मन्सिनो चेव नेधानो भयव्निता। 
गाजशासननोता च सीमा पञ्चविधा स्मता 
ध्वजिनो ठत्तादिलक्िता। हन्तादोनां प्रकाम- 
कत्वेन ध्वजतुल्यत्वात्) मस्िनो सलिलवतो 
मत्छश्ब्दस्य सखधारजललन्षणत्वात् । नैधान्ने 
निखाततुषाङ्गारादिमलो । तैषां निखातत्वेन 
निधानतुल्यत्वात् । भयवजिता शर्थिप्रत्य्यि- 
परस्परसम्यतिप्तिनिश्विता । राजशासन्- 
नोता । ज्ञाठ८चिद्धाभावे राजेच्छया निशिता 
एवन्भुतायां षोढ़ा विवादः संभवति । यथाह 
कात्यावनः। 
“श्राधिक्य न्यनता चांशे अस्तिनास्तित्वभमेव च 
अ्रभोगभुक्तिः सोमा च षड़भूवादस्य हेतवः॥ 
इति । तथा हि । ममात्र पञ्चनिवत्तेनाया भूमे- 
रधिका भूरस्तोति केनचिदुक्त पञ्चनिवत्तनेव 
नाधिकैत्ाधिक्ये विवादः।पञ्चनिवत्तना मदोया 
भूरित्यक्तन ततो न्य॒नवेति न्य नतायाम् । पञ्च 
निवत्तनो ममांश इव्यक्ते$ श एव नास्तोत्यस्ति- 



सौमावि 
नास्तित्वविवादः सश्मवति। मदोयाभूः 
विद्यमानभोगैव भुज्यत ¶तुगक्तन सन्तता चिर 
न्तन्येव मे भुक्तिरित्यभीगभुक्तौ विवादः। इयं 
मयदेयच्चेति सोमाविवाद इति षटप्रकार एव 
विवादः सश्भवति। षयुप्रकारेऽपि भूविवादे 
शरुत्यधाभ्यां सोमाया अपि निर्णीयमानलात् 
सौमानिणयप्रकरणे तस्व न्तभावः। समन्ता- 
इवा: सामन्ताः । चतरषु दिच्छनन्तरा ग्रासा- 
दयस्त च प्रतिसोमं व्यवसिताः । 
“श्रामो ग्रामेषु सामन्तः चेवं चेतस्य कोति 

तम् । 
ग्टहं ग्टहस्य निर्दि समन्तात् परिरभ्य हि ॥” 
इति कात्यायनवचनात्। ग्रामादिशब्देन तत्- 
स्थाः पुरुषा लच्छन्त। ग्रामः पलायत इति 
यथा । सामन्तग्रहणञ्च त्सं सक्तादुगपलक्तणा- 
थम् । छक्तच्च कात्यायनेन । 
“संसक्तकास्तु सामन्तास्तत्संसक्तास्तथोत्तराः। 
संसत्तसक्तसं सक्ताः पद्माकारा; प्रकोत्तिताः ॥* 
इति । सखविरा हदा: । रादि ग्रहणेन मौलोद- 
तयोग्रं णम् । हद्वादिलच्तणच्च तेनेवोक्तम्। 
“निष्याद्यमानं येद टं तत् काय्य तद्गुणा- 

न्वितेः। 
इदा वा यदि वाहद्ास्ते च हद्वाः प्रकोत्तिताः॥ 
ये तत्र पृष्व सामन्ताः पञ्चा शान्तरं गताः । 
तन्मूलल्वान्तु ते मौला ऋषिभिः परिकौर्तिताः॥ 
उपख् वणशसम्भोगकायाख्यानोप्चिह्किताः । 
उदरन्ति पुनयस्मादुद तास्ते ततः स्मता: ॥ 
गोपा गोचारकाः। 

“सो नाक्षषाणाः सौमासंनिडितचेव्रकर्षकाः। 
सर्व्वे च वनगोचरा वनचारिणो व्याधादयस्ते 
च मनुनोक्ताः। 

“व्याधान् शाङुनिकान् गोपान् कैवर्तान् 
मूलखातकान् । 

व्यालग्राहानुच्छटत्तोनन्यां खच वनगोचरान् ॥ 
खलसुब्रतो भूप्रदेशः। अङ्गारोऽग्नं सुच्छ्ि्टम्। 
तुषा धान्यत्वचः। दुमा न्यग्रोधादयः। सेतु- 
जलप्रवाइवन्धः। चत्यं पाषाणादिवन्धः। 
भ्राद्यशब्देन वैशुवालुकादोनां ग्रहणम् । एतानि 
च प्रकाशाप्रकाशमेदन दहिःप्रकाराणि। तथा 
च मनु 
“सोम'ह्ास्तु कुर्वीत न्यग्रोधाग्ल्यकि शक 
शाल््लोन् ्ालतालां ञ्च च्ोरिणचेव पाद- 

पान्॥ 
गुल्प्रान् वेण विविधान् शमो वज्ञो खलानि 

च। 
शरान् कुनकगुल्ममंखच तथा सोमा न नश्यति ॥ 
तडङ़ागानुदपानानि वाप्यः प्रवणानि च । 
सोमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥” 
इति प्रकाशसूपाणि ॥ 
“उपच्छन्रानि चान्यानि सोमालिङ्गानि 

कारयेत् । 
सोमान्नाने शां वच्छ नित्यं लोके विपद्चयम् 
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भ्रश्मनोऽखोनि मोबालांस्तुषान् भस्मकपा- 
लिका; । 

करोषमिष्टकाङ्गगरशर्करावालुकास्तथा ॥ 
यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्ग मिनं भक्षयेत् । 
तानि सश्धिषु सोमाया अप्रकाशानि 
एते लिङ््न॑येत् सोमां राजा विवदमानयोः ॥ 
प्रच्छन्रलिङ्गानि एतेः प्रकाशाप्रकाशरूपलिङ्धः 
स।मन्तादिप्रदशितेः सोमां प्रति विवदमानयोः 
सौमानिणयं कुर्व्याद्राजा ॥ * ॥ यदा पुन्ि- 
निन सन्ति विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्क- 
तया सन्दिग्धानि तदा निणयोपायमाइ । 
“सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वा 
रक्तखम्बसनाः सोमां नयेयुः चितिधारिशः ॥* 
सामन्ताः पूर््वोक्लच्तणाः। समग्रामाखत्वा- 
रोऽष्टौ दशापि वा इत्येवं खमसंख्याः प्रत्यासन्न 
ग्रामौोणाः। रक्त्छम्बिणो रक्ताम्बरधरा; मूराः 
रोपितकितिख ण्डाः सोमानं नयेयुः प्रदशेधेयुः 
सामन्ता वेति विकल्पाभिधानं स्मृल्युत्तरोक्त- 
साच्यभिप्रायम् । यथाइ मतुः । 
“सालिप्रत्यय एव स्यात् सोम।वादविनिणयः। 
तव्र च साच्विणां निरंढत्वं मुख्यं तदभावे 
सामन्तानाम् । तदुक्तम् । 
“खाच्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सौमन्तवासिनः 
सोमाविनिषयं क्ुब्यः प्रयता राजम्ब्रिधौ ॥ 
तदभाव तत्संसक्ताटौनां निर्णेद्लम् । यथाह 
कात्यायनः । 
“खाये सिद प्रदटेषु सामन्ते ष्व्ं गौरवात् । 
तत्संसक्तस्तु कत्तव्य उदारो नात्र संशयः ॥ 
संसक्तसक्तदाषे तु तत्संसक्ताः प्रकोत्तिताः। 
कत्तव्या न प्रदष्टास्तु रान्ना धम्य विजानता ॥ 
सामन्ताद्यभावे मौलादयो ब्राह्याः। तैषाम- 
भावै सामन्ता मौलदडोद तादयः। खावरे 
षट्प्रकारेऽपि कार्यां नात्र विचारणेतिकात्या 
यनन क्रमविधानात्। एते च सामन्तादयः 
संख्यागुणातिरेकेन संभवन्ति । 
“सामन्ताः साधनं पूर्वं निर्दोषाः स्यर्मुणा- 

न्विताः ॥* 
दिगुणास्तृत्तरा ज्ञं यास्ततोऽन्ये विगुणा मताः 

इति स्मरणात् ॥ * ॥ 
ते च साचिणः सामन्तादयचख खे; खं; शपयेः 
शापिताः सन्तः सोमां नयेयुः । 
“शिरोभिस्ते ग्टदोत्वोर्व्वी ̀  ख्षम्बिणो रक्तवाससः 
सुकते; शापिताः खं; खं न॑येयुस्तं समच्सम्॥ 

इति स्मरणात् ॥ 
नयेयुरिति बइवचनं दयोनिं साथै नेकस्य । 
““एकशचेदु वरयेत् सोमां सोपवासः समु्रयेत् । 
रक्तमाल्याम्बरधरो भूमिमादाय मृदनि॥ 
इति नारदेनकस्यभ्यनुन्नानात् । यस्तु । ... 
“नेकः समुत्रयत् सोमां नरः प्रत्ययवानपि । 
गुरुत्वादस्य कायस्य जियेषा बहुषु खिता ॥* 
इत्येकस्य निषेधः । स उभयालुमतधर्यविद्ययति- 

 प्रमाणाहा 

रिक्तविषय इत््रविरोधः ॥* ॥ 

सौमावि | 
ख्यसादि चिद्धाभावेऽपि साच्तिसामन्तादौनां 
सौमान्नान उपायविशेषो नारदेनोक्तः। 
“निश्रगापद्ृतोत्दष्टनष्टचिङ्कास भूमिषु । 
तग्मदेथानुमानाच प्रमाणाद्धोगदशनात् ॥* 
जिच्रगाया नद्या अपद्तेनापहरणेनोत्ख- 
्टानि स्लखानात् प्रचुपतानि नष्टानि वा 
लिङ्गानि याद मर्व्यादाभूमिषु तत्र तब्मदेशा- ` 
नुमानात् उतृदष्टनष्टचिद्कानां प्राचोनप्रदेथा- 
तुमानाद् भ्रामादारभ्य कहइस्रदखण्डपरिमितं 

चेत्रमस्य ग्रामस्य पञिमे भाग इत्येवं विधानात् 
प्रत्थिसमत्तमविप्रतिपन्रायाः 

स्मात्तकालोपलकच्ितेभुतव्वा निचचितुयुः। ह ह- 
सखपरतिना चात्र विशेषो दर्भितः। 
अगमच्च प्रमाणच्च भोगं कालच्च नाम च। 

भ्रूभागलच्तणञ्चव ये विदुस्तऽव्र साक्लिष्यः॥ 
एते च सा्िसामन्तादयः शपथे; शापिता 

सन्तः कुलादिसमत्तं रान्ना प्रष्टव्याः । यथाह 
मनुः । 
“ग्रामेयककुलानान्तु समन्नं सोन्ि साक्तिणः। 
प्रवयाः सोमलिङ्गानि तयोञ्धं व विवादिनोः ॥ 
ते एष्टा: साच्यादयः समस्ता एेकमत्येन सनि 
निण्यं रुः । तेर्निर्णीतां सोमां तबमदर्भित- 
सकललिङ्गयुक्तां साच्छादिनामान्िताच्चा विस्म- 
रणां पत्रे समारोपयेत् । उक्तञ्च मनुना । 
“ते श््टास्तु यथा ब्रूयुः सामन्ताः सोम्नि 

नियम् । 
निबध्रोयात्तथा सोमां सव्वांस्तांश्ं व नामतः ॥ 
एतेषां स।च्िसामन्तप्रशतोनां सोमाचंक्रमण्- 
दिनादारभ्य यावत् चिपक्तं राजदेविकं व्यसनं 
चेब्रोपपद्यते तदा तम्मद श्नात् सोमानिणंयः। 
अयञ्च राजदे वि कव्यसनावधिः कात्यायनोक्तः। 
“सोमाचंक्रमणे कोषे पादस्य तयेव च। 
व्रिपचपच्तसघादहं देवराजिकमिष्यते ॥*इति ॥ 
यदा त्वमोषां उक्तसाच्यवचसां त्रिपचाभ्यन्तरे 
रागादि श्यते । अथव प्रतिवादिनिदि टाभ्य- 
धिकसंख्यागु ख-स।चछन्तरविर्दवचनता तदा 
ते खषाभाषतया दशर्डनोयाः । तदाह । 
“अनृते तु एधग्दण्डया राज्ञा मध्वमसाडइसम्॥ 
अनृते मिष्यावदन निमित्तभूते सति सर्व्वेखा- 
मन्ता: प्रत्येकं ध्यमसाइसन चत्वारिंशदधि- 
केन पणपञ्चयतेन दण्डनोयाः । सामन्तविष- 
यता चाद्य साच्षयमौलादौनां स्मृत्यन्तरे 
दण्डान्तरविघधानादवगम्यते । तथा च मनुः 
“यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्वसात्तिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युदि शत दमम् ॥* 
नारदोऽपि । 
“शध चदन्तः बरयुः सामन्ताः सन्नि निरये । 
सर्ववे एथक् एथक् दर्डया रान्ना मध्यमसाइ- 

सम् ॥ 

| सामन्तानां मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय । 

^शओेषाख ददत ब्रुयुर्नियुक्ता भूमिकर्म । 
प्रत्ये कन्तु जघन्यास्ते विनया; पूव्वसाइसम् ५० 



सौमावि 
तत॒संयुक्ञादिषु प्रथमं साडसमुक्तवान् । मौला- 
दौनामपि तमेव दण्डम इ। 
^“ मौलहद्दादयस्त्वन्ये द ् डगत्या एथक् एवक्। 
विनेयाः प्रथमेनैव शाहसेनाद्ते खिताः ॥* 

इति । 
श्रादिग्रहणेन गोपशाकुनिकबव्याधवनगोचराशां 
श्रहणम्॥ *॥ यदपि शाकुनिकादोनां पाप 
रतत्वा्ि्रदग्रीन एवोपयोगो न साकल्ास्लोमा 
निरये तथापि लिङदशन एव खषाभाषित्व- 
सम्भवात् दर्डविधानसुपपद्यत एव । अदत तु 
एथम्दण्डया इत्ये तदण्ड विधानम च्रानविषयम्। 
"वह्वनान्तु योतशां न सर्व्वे निणंयं यदि । 

कुग्यैभयादा लोभादा दण्डय।स्तुत्तमसाइसम् ॥” 
इति ज्ञानविषये साक्ादोनां कात्यायनेन 
दर्डान्तरविधानात् ॥ * ॥ तथा साच्तिवचन 
भेदेऽध्य यमेव दण्डस्तेनेवो्षः। कौत्तिते यदि 
भेदः स्यादष्डयास्त तम-साहसमिति। एव- 
मन्नानादिना भदृतवदने साच्छादौन् दृण्ड 
यित्वा पुनः सोमा विचारः प्रवत्तयितव्यः ।भन्ना 
नोक्त दण्डयित्वा पुनः सौमां विचारयेदित्यक्ता 
“त्यक्ता दुषटास्तु सामन्तानन्धान् मौलादिभिः 

सड । 
संभिथः कारयेत् मोमाभिवं धश्मविदो विदुः ॥ 
इति निणंयप्रकारस्तं नेवोज्ञः॥ * ॥ यदा पुन 
सामन्तप्रश्तयो ्ातारञिद्वानि चन् सत्ति 
तदा कथं नणय इत्यत भ्राइ । 
“"अभावै ज्नाट विड्वानां राजा सौख; प्रवर्तिता॥ 
ज्ञातां सामन्तादौनां लिक्रादोनाच्च । ठच्ता 
दौनामभावे राजेव सौख प्रवर्तिता प्रवत्त- 
यिता। अन्तभौवितोऽव श्थैः। ग्रामदइय- 
मध्यवर्तिनी विवादाख्यदौभूतां भुवं समं 
प्रविभज्यास्येयं भूरस्येयमिल्यभयो समप्यं 
तश्ध्ये सोमालिङ्कानि कुर्य्यात् । यदा तस्यां 
भूमावन्यतरस्योपकारातिश्यो दृश्यते तदा 
तस्यैव ग्रामस्य सकला भूः समपंशीया । यथाडइ 
मनुः। 
“ सोमाथामविषद्चायां खयं राजैव धन्यवित्। 
प्रदिशेड् मिमेकेषासुपकारादिभिःखितिः ॥** 
अरसत्यामप्यतद्धावाशङ्घायामस्याः खसैरन्याय 
मूलेतां द्योतयितुसतिदे्माह । 
“"अआआरामादतनग्रामनिपानोद्ानैश्मसु । 
एष एव विधिज्ञ यो बषाष्बुप्वषादिषु ४* 

 श्रारामःपुष्यफलंपचयडेतुः भूभागः । भायतनं 
निवेशनं पलालक्ूटाद्यथे विभ्क्ञो प्ररेथः ग्राम 
प्रकिंदः। ग्रामग्रडयञ्च नगराद्युपलच्चण्यम् । 
निपानं पानोयस्यानं कूपवापौप्र्तिकम् । 
उद्यानं क्रो डा्था भूमिः! वैश्म खटडम् । एतेष्वा- 
रामादिष्वयमेव सामन्तसाच्चाादिलक्षणो 
ज्ञातव्यः) तथा प्रवषेणाद्भूतैषु जलप्रवाडषु 
अनयो इयोमंध्ये न॒ जलौघः प्रवहइत्यनयो- 
कन्येव प्रकारे विवादे अादिग्रहणथात् प्रासा- 
दा दिष्वपि प्राचोन एव विधिन्नयः बैदितश्यः। 

२६० 
सौमावि 

तथा च कात्यायनः । 
“क्ेत्रकूपतडागानां कैदारारामयोरपि । 
ग्टप्रसादावसथकृपदेवग्टहेषु च ॥” इति 
सोमानिणयमुक्षा ततुप्रसङ्गेन मर्व्यादाप्रमेद- 
मादौ दण्डमाह । 
"मथादायाः प्रभेदे तु सौमातिक्रमणे तथा । 
चेतस्य इरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमा 
भनेकखेचव्यवच्छेदिका साधारणौ भूमंर्य्यादा 
तस्याः प्रकर्षेण भेदनेसौमातिक्रमणे सोमामतिः 
लङ्धय क्षणे चेव्रस्य च भयादिप्रद्थनेन इरणे 
यथाक्रमेणाधमोत्तममध्वमदण्डा वेदितव्याः । 
चेवग्रहणञ्च ग्टहारामाद्युपलक्लणार्थम् । यदा 
पुनः सखौयश्नान्त्या चेत्रादिकमपहरति तदा 
दिशतो दमो बैदितब्यः ॥ यथाह मनुः । 
"श्ट हं तडागमारामं चेवं वा भोषया इरन् । 
शतानि पञ्च दण्डयः स्यादन्नानादिशतो व 

इ्ति॥ 
अपड्ियमाणक्ेवरादि भूयस्त्वपय्थौलोचनया 
कदाचिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्घब्यः। भरत 
एवाइ । 
“वधः सर्व्वसरषरणं पूराच्रिर्वासनाङने । 
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दग्ड उत्तमसाहसः ॥* 

इति ॥*॥ 
यः पुनः परकेत शेतुकूपादिकं प्रार्थनया अर्थ- 
दानेन वा लब्धानुच्नो निर्मातुमिच्छति तं निष 
धतः स्ेवस्वामिन एव दण्ड इत्यत भाद । 
“न निषष्योऽस्पवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः। 
परभूमिं इरन् कूपः सल्पच्चेत्रो बह्ृदकः ॥* 
परकोयां भूमिमपडहरव्राथयन्रपि सेतुजं ल 
प्रवादहवन्धः च्ेवस्नाभिना न प्रतिषेध्यः स 
चेटोषत्पोडाकरो बद्पकारकञ्च भवति। 
कूपश्चास्पक्ेव्रब्यापिल्वेनाल्यवाधो बहृटकत्वेन 
बह्ृपकषारको नैव निवारणोयः। कूपग्रहणश्च 

गु रसौ सव्वं बड्वाधो नद्यादिसमं 
चेव्रवर्तितया वा अर्पोपकारकश्छदासौ निषेध्य 
इत्यर्थादुक्स्भवति ॥ # ॥ सेतोख हं विष्यमुकतं 
नारदेन । 
“सेतुख दिविधो श्न थः खेयो बन््यस्तयेव च । 
लोयप्रवत्तंनात् खेयो बन्धः नानि ॥ 

॥ 
यदा तन्धनिर्ितं सेतु भेदनादिना नष्टं खयं 
संस्करोति तद पूव्वसामिनं तदशवद्पं वा 
सदेव संस्क यथात् । यथाह नारदः । 
"पृव्वप्रहत्तमु्व्रमण्ट्रा खामिनन्तु यः। 

सेतु प्रवत्तयेत् कथित् न स तत्फलमभाक् भवेत् 
खतेतु खामिनि पुनस्त श्ये वापि मानवे। 
राजानमासन्तरा ततः कुत् सेतुपरवत्तनम् ॥” 

इति ॥ *॥ 
चेव्रसखामिनं प्रति उपदिष्टमिदानीं षेतोः 
प्रवत्तं यितारं प्रति भा । 
“स्ताभिने योऽनिवैवैव चेतरे सेतु प्रवत्तं धेत् । 

सिमावि 

उत्पन्नं खाभिनो भोगस्तदभावे महौपतैः ॥ 
सेतरस्वामिनमनभ्यपगम्य तदभावे राजानं वा 
यः पर्चेत्े सेतु प्रवत्त यत्यसौ न फलभागभव- 
त्यपि तु तदुत्पन्ने फले चसेवस्वाभिनो भोग 
स्तदभावे रान्नः। तस्मात् प्रा्थनयार्थदानेन वा 
चेतरखामिनं तदभावे राजान वाप्यनुज्राप्यंव , 
परश्च चे सेतुः प्रवत्त नोय इति तास्पर््या्थः ११॥ 
चे व्रस्ाभिना सेतुन प्रतिषेध्य इत्यक्तमिदानीं 
तस्येव प्रसक्तानुप्रसक्तया क चिद्दिष्यन्तरमाहइ । 
फालाहतमपिक्षव्र नकुखाद्यो न कारयेत् 

स प्रदाप्यः कषटफलं ल्त त्रमन्धे न कारयेत् ॥ 
यः पुनः क्ते ्रखामिनः पार््ंहमिदं चव 
कषामि इत्यङ्गगोलत्य पञादुत्खजति न चन्धेन 
क्षयति तच्च क्ष चं यद्यपि फलाहतमोषदलैन 
विदारितं न सम्यग्बोजवापाङं तथापि तस्या 
ष्टस्यफलं यावत्तव्रोत्प च्छ सामन्तादिकख्ितं 
तावदसौ कर्षको दापनोयः। तच्च च त्र पूवं कवं 
कादुच्छिव्यान्यंन कारयेत् । इति खोमाविवाद 
प्रकरणम् । इति भितात्तरा ॥ * ॥ अपिच, 
“सोमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोहं योः । 
ज्यष्ठं मासि नयेत् सोमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ 
खोमाहक्ताच कुर्व्वीत न्यग्रोधाश्व््यकिं शएकान्। 
शास्प्मलोन् शालतालां ख त्षोरिणखं व पादपान्॥ 
गुल्मान् वेणंखच विविधान् शमोवज्ञो खलानि च 
शरान् कुलवागुर्ममंख तथा सोमा न नश्यति ॥ 
तडागान्य् दपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । 
सोमासन्धिषु कार्य्याणि देवतायतनानि च ॥ 
उपच्छन्रानि चान्यानि सोमालिङ्गानि कारयेत् 
सोमान्नाने कृशां वोच्चा नित्य' लोके विपञओयम् 
भश्मनोऽस्योनि गोवालान् तुषान् भस्म कपा 

लिकाः। 
करोषमिष्टकाङ्गरान् शकरा वालुकास्तथा 
यानि चेवं प्रकाराणि कालाद्भूमिन भक्तयेत्। 
तानि सश्धिषु सोमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ 
एतेलिङ्केनयेत् सोमां राजा विवदमानयोः । 
पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ 
यदि संशय एव स्यात् लिङ्गगानामपि दर्थने। 
साच्तिप्रत्यय एव स्मात् सौमावादविनिणयः ॥ 
ग्रामोयककुलानाश्च समश्च सोचज्ि साक्षिणः । 
प्र्टव्याः सोमलिङ्गानि तयोखं व विवादिनोः ॥ 
ते षृष्टास्तु तथा ४५ समन्ता. सोखि निश्चयम् 
निबश्नोयात्तथा सव्वं स्तां व नामतः ॥ 
शिरोभिस्त गहोत्वोर्व्वी खग्बिणो रक्तवाससः 
सुक्लतेः शापिताः खं सवं न येयुस्ते समस्ञसम् ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत््रसाछ्िणः। 
विपरोतं नयन्तस्तु दाप्याः स्यि शतं दमम् ॥ 
साच्तयभावे तु चलारो ग्रामाः सामन्तवा- 

सिनः । 
सोमाविनिर्णयं कथ्यः प्रयता राजसत्निधौ 
सामन्तानामभावे तु मौलानां सौज्ि साति 

शाम् ॥ 
इमानप्यतुयुल्ञौत पुरुषान् वनगोचरान् ॥ 



सीवनं 

श्याधान् शाकुनोकान् गोपान् केवर्तान् 
खानकान्। 

ग्यालग्राहानुब्कहत्तोनन्धां ख वनचारिणः ॥ 
तै ष्ष्टास्तु यथा ब्रूयुः सोमासन्धिषु लक्षणम् । 

` तत्तथा खापयेद्राजा धरेण ग्रामयोहं योः ॥ 
चे्रकूपतडागानामारामस्य ग्टइस्य च । 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञयः सोमासेतुविनिणंयः॥ 
सामन्ता ऋषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां कृखाम् । 
सर्ववे एथक् थक् दख्डया रान्ना मध्यमसाइसम् 
ग्टहं तडागमारामं चेव वा भोषया इरन् [सौसं, करौ, सोसकम्। इति ईेमचह्भः ॥ ( यथा, 
शतानि पञ्च दण्डयः स्वादन्नानाददिशतो दमः ॥ 
सोमायामविषद्चायां खयं राजेव धन्धवित्। 
प्रदिशेत् भूमिभेतेषासुप कारादिति खिति: ४ 

इति माने ८ अध्यायः ॥ 
सौमिकः, पं, (स्यमति शब्दायते इति । स्यम 
शब्दे + ““स्यमेः सप्रसारणच्च ।* उणा० २। 
४३। इति किकन् धातोः सम्प्रसारणं दोघ) 
इच्लभेदः । वस्मोकः । सृच्मकलमिजातिः। इति 
संचिक्षसारोणादिदठत्तिः ॥ 

सो(शो)रःपु,(सिनोति सोयते इति वा। सि बन्ध 
+ “शसिचिमिजां दोषश्च ।"उणा० २।२५। 
इति क्रन् । दोर्घञ्च ।) सूयः । इति मेदिनो ॥ 
अर्वत्षः । इलः । इत्यमरः । २।९। १४॥ 
( यथा, मेघदूते 1 १६। 
“सद्यः सौरोत्कार्षणसुरभि स्ेत्रमारुद्य मालं 
किञ्ित्पञ्चात् ब्रज लघुगतिः किञ्चिदेवोत्तरेण॥”) 
सौ(शो)रकः,पु, (सौर + संज्ञायां कन् ।) शिश. 
मारः। इति शब्दमाला ॥ ( सोर + खार्थे 
कान् । ) सोरशब्दार्योऽप्यव्र ॥ 

सो(शौ)रष्वजः, पु, ( सौरः ध्वजे यस्य ।) चन्द्र 
वंश्ौयराजवि शेषः । स तु ङखरोमराजपुचः। 
यस युच्चाथे यजनभुवं क्षतः सोरे सोता 
दुहिता समुत्पन्ना तस्य पुन्चो भानुमान् । इति 
विष्छुपुराणे ।४ । ५। १२॥ ( भागवतमतेऽस्य 
च्चः कुशध्वजः । यथा, तत्रैव । ९ । १३। 
१८। 

“ततः सोरध्वजो जनन यन्नाधं' कर्षतो महोम्। 
सोता सोराश्रतो जाता तसात् सोरध्वजः 

स्मृतः ॥ 
कुशध्वजस्तस्य पुचचस्ततो धम्मोष्वजो षः ॥*} 
सोरपाणिः, पु, (सोरः परणौ यस्य ।) बलदेवः । 
इत्यमरः ¦ १।१।२५॥ 

शोरो, [न्] यु, ( सौरोऽस्य स्तौति । इनिः। ) 
बलदेवः ¦ इति इलाबुधः भूरिप्रयोगख ॥ 

सोलन्धः, यु, मद्मेदः। सिचिन्दा इति भाषा । 
तच्छ गुणाः । 
“सोलन्धः श्ेश्यलो इष्यो विके मधुरो ङः। 
यातपिच्चरो द्य भामवातकरख सः ॥* 

बोदन, खो, ( सि इति भावप्रकाशः ॥ 
४ धन्तुसन्ताने + ख्यट् । छिव 

खिब्योख्यैटि वा दोर्घः इति सामो ४-११.५. 
मते “हौद्नसोवने बा ।* शति सूत्रात् निपा. 

। # 91. 

सोवनो, सनो, ( सिव +स्युट् । ख्यां ङोप्। ) 

सोसकं, ज्ञो, ( सौ समेव । स्वाथे कन् । ) धातु- 

`वघ्रम् १२ पिच्चटम् १४ सुवर्णारि १५ चयु १६ 

२९१ 
ससक 

तितः। ) तन्तुसन्तानम् । सू चोकम । सेयानौ 
इति सेलायो इति च भाषा । तत्पायः । 
सेवनम् २ स्युतिः १ । इत्यमरः। ३।२।५॥ 
कतिः ४ ब्युतिः ५। इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
( यथा, सुश्वुते। 8।१। 

“यथोक्लं सौवनं तेषु काय्यं सन्धानमेव च ॥*) 

लिङ्गमख्यधःसूव्रम् । लिङ्गाग्रात् गुद्यपयन्त- 
सोवनम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

महाभारते । ५। ४९ । ७९ । 
“सुवर्णस्य मलं रुष्य रूप्यस्यापि मलं त्रपु । 
श्रयं ्रपु मलं सोसं सौसस्यापि मलं मलम् | 
अथ सो सस्योत्यत्तिनामगुणाञ्च । 
“दृष्रा भोगोस्तां रम्यां वासुकिस्तु मुमोच यत्। 
वोर जातस्ततो नागः सव्वंरोगापो ृणाम्। 
सोसं वघ्रच्च वगप्रञ्च योगीष्टं नागनामकम् ॥ 
नागनामकं नागः भुजङ्गः इत्यादि । 
सोसं रङ्गगुणं नेयं विशेषात् मेहनाशनम् ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूर्वखण्ड प्रथमे भागी ॥ ) 

विशेषः । ससा इति भाषा । तत्पर्व्वायः। 
नागम् २ योगेष्टम् २ वप्रम् ४। इत्यमरः ।२।९। 
१०५॥ सोसखम्५ सौसप व्रकम्& गर्डपदभवम्9 
सिन्दूरकारणम् ८ वम् € सखर्णारि १० 
यवनेष्टम् ११ सुवणं कम् १२। इति हेमचन्द्रः॥ 

वपुः १७ । इति शब्द्रत्नावलौो ॥ वध्र कम् १८ 
महावलम् १९ यवनेष्टकम् २०। इति 
जटाधरः ॥ बदडुमलम् २९ चोनम् २२ 
पिष्टम् २३२। इति रब्रमाला ॥ जडम् २४ [सं 
भुजङ्गमम् २५ उरगम् २६ कुशङ्गम् २७ परि- 
पिष्टकम्२८ खदुञ्चष्णायसम्२९ पश्मम्२० तार- 
शदिकरम् ३१ भिराठत्तम् ३२ वयोवङ्कम् ३३ 
चोनपिष्टम् २४। भ्रस्य गुणाः । 
“सौसन्तु वङ्गसाम्यं खाद्रसवोयविपाकतः। 
उष्णच्च कफवातन्नमर्शोत्नं गुर लेखनम् ॥ 
॥ नोलं न सुगौरवम्। 

1 1 ०८.८५ ॥* 
इति वैण्टः ॥५॥ 

श्रथ सोसस्वोत्पत्तिनामगुणाः। 
“ष्ट्रा भोगिधतां रम्यां वासकिस्तु सुमोच यत्। 
वो जातस्ततो नागः सर्वव रोगापहो दृणाम्। 
सौसं वध्रच्च वप्रञ्च योगेष्टं नागनामकम् । 
नागः भुजङ्ग इत्यादि । 
श्ोसं वद्शुणं श्चं यं विथेषान्छ हनाशनम् ॥ 

नागस्तु नागश्रततुख्यबलं ददादि 
व्याधिं विनाशयति जोवनमातनोति । 
व्क प्रदोपयति कामबलं करोति 
खत्युञ्च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ 
पाकेन होनौ किल रङ्गनागौ 
कुष्ठानि रुं तथा निज्ञष्टान् । 

सुकण्ट 
पार्डप्रमेहानिलसादसोव- 
भगन्दरादौन् कुरतः प्रयुक्तौ ॥"9॥ 

अथ सोसकस्य शोधनम् ¦ 
“तस्य साहजिका टोषः वङ्कस्येव निदर्धिताः। 
शोधनञ्चापि तस्यैव भिषग्भिगदितं पुरा ५१५॥ 
अथ सोसकस्य मारणविधिः। 
“ताम्ब.लरससं पिष्टि ललेपात् पुनः पुनः । 
इावि'शद्धिः पुटर्नायो निरुख भस्म जायते ॥" 
शिला मनःशिला । अन्यच्च । 
अश्वत्यचिद्ात्वकचृणं' चतुथ ेन निःचिपेत् । 
खत्पाव्रं विद्रुतो नागो लोदर्व्या प्रचालितः॥ 
यामेकेन भवेदस्य तत्तस्या स्यान्मनःशिला ) 
काच्छिकेन इयं पिष्रा पचेषद्पुटेन च ॥ 
खाङ््यौतं पुनः पिष्टः शिलया काञ्जिकेन च। 
नः पचेत् शरावाभ्यामेवं षष्टिपुटेख तिः ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
मारितस्यास्य गुणाः पूव्ववत् ॥*१ श्रपि च । 
“तैले तक्र गवां मूत्र कःश्िके च कुललयके । 
विधा विधा विश्वडिः स्यात् खर्णादौनां 

समासतः ॥” 
अथ सोसकस्य मारणम् । 
“कुडवं नाग्रपव्राणां कुनय्याः खात् पला 

कम् । 
तण्ड् लोयरतैर्ययामं यामं वासारतेस्तथा ॥ 
समदय च क्रियां क्त्वा घरं संभोष्य तं पुनः। 
सरावसंपुटे छंत्वा पचेदन्यो पलेर्भिषक् ॥ 
एवं खपपुटर्नामो भस्मोमवति निचितम् । 
दिगुच्ोऽयं धर.वं इन्धात् प्रमेषानखिलानपि॥” 

इति वेद्यदर्थः ॥ 
, ज्ञौ, सोघकम् ¦ इति हेमचन्द्रः ॥ 

:, पु, बेडण्डढक्चः ¦ ख. हो ! इत्यमरः।२। 
४।१०५॥ 

सु, गतौ । रेश्वर्ये । प्रसवे ¦ इति कविकल्यदुमः॥ 
( भ्वा०-पर०-खक०-अनिट् । ) खवति। इति 
दुर्गादासः ॥ 

सु, ज गतौ । इति कविकल्पदुमः ५(ग्बा०-उभ०- 
सक०-अनिट् ।) ज, चुसाव सुषुवे ¦ इति दु्गा- 
दासः ॥ 

सु, व्य, निर्भरम् । इत्दमरः ।२।४।२॥ ( यथा, 
महाभारते । १। १५८ । १६। 
“विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात् सुदु- 

ष्करम् ॥") 
पूजा । इत्यमरः ।३।४।५॥ ( योभनम्। यथा, 
मनुः । 9 । ३६१। 
“प्रणेतुः शक्यते दण्डः सुसहायेन धौमता ॥*) 
अनुमतिः । छच्छरम्। स्दिः) इति मेदिनो 
अनायासः । इति मरतेकार्थसंयष्ः ॥ उप- 
सगं विशेषः । यथा । इुपूजानायाखातिशयेषु । 
इति सुग्धबोधटौकायां दुगादासः ॥ सप्तम्या 
वडवचनविभक्षिः । इति व्याकरणम् ॥ 

सुकण्टक, क्तौ, ( स्ट.कर्टकोऽस्या; । ) इत- 
ङ्मारौ। इति राजनिघण्डः ॥ 



सुकलः 
सुकण्डःःयु, (सु शोभना करण्ड यंच ।) कर्ड्रोग- 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

सुकन्दः, पु, (सु सुन्दरः कन्दो यस्य ।) कथेरः। 
इति राजनिघं्टः ॥ 

खुकन्दकः,पुं, ( सु सुन्दरः कन्दो यस्य । कप् ।) 
पलाण्डः । इत्यमरः ।२।४।१४०॥ वाराहोकन्दः। 
धरणोकन्दः । इति राजनिधण्टः ॥ 

सुकन्दो, [न्] पुं, (सुकन्दोऽस्यास्तोति । इनिः।) 
शूरणः। इति राजनिघे्टः ॥ 

सुकन्यकः, ति.णोभना कन्या यस्य । इति सुण-- 
बोधव्याकरणम् ॥ 

सुकन्या, स्रो, (सु शोभना कन्या ।) शर्यातिराज 

३६२ 
सुकुमा 

य एक एव दत्ते भुङ्क्तं च तत्र, विष्या- 
तत्वात सृष्ट, ् रतिशयेन वा कल्यते शब्द्यते वा 
भसौ सुकलः । इति भरतः ॥ 
३ पु, (सु शोभनः कार्डो यस्य ।) कार- 

वेज्ञः। इति राजनिघण्टः ॥ सुन्दरकाण्डयुक्त- 
हच्चादिश्च॥ 
काण्डिका, स्तो, (सुन्दरः काण्डो यस्याः। कन्। 

निष्ट; ॥ 
, [न्] पु, ( सुन्दराः काण्डा इव चर- 

णानि सन्त्यस्येति । इनिः । ) भ्रमरः । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ सुन्दरकाण्डयुक्तस्च ॥ 

कन्या ¦ सा तु चवनषिपन्रो । यथा; = स्रो, (सृष्ट, काम्यतेऽसौ । सु+कम्+ 
2 । ३ अध्याये। ` 
“शर्ग्यातिमनब्नो राजा ब्रह्मिष्ठः संबभूव इ 
सुकन्या नाम तश्यासोत् कन्या कमललोचना॥ 
सुकन्या अवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम् । 
प्रो शयामास चित्तन्ना अप्रमत्तानुहत्तिभिः ॥ 
शोभन कन्या द ॥ 

खकन्याकः+ वरि, (सोभना कन्धा यस्य । ) सुक- 
न्यकः । इति सुग्धबोधब्याकरणम् ॥ 

सुकरः, चि, ( सुखेन क्रियते इति । सु+क्त+ 
“ईषद्: सषु छच्छाछच्छ्ार्थेषु खल् ।* ३। ३।) 
१२२ । इति खल् ।) सुखकरः । भक्तेशसाध्यः। 
यथा,- 
“कियमाणन्तु यत कयौ खयमेव प्रसिध्यति । | 
सुकरैः खं गशेः कत्ते: क्कर्तेति तद्िदुः #” 

इति सुगधवोधव्याकरखम् ॥ 
सुकरा, सो, (स इख्ं करोतोति । छ + अच्।) 
सुशौला गौः । इत्यमरः । २। ९. ७० ४ 

शकणंकः, पु, ( सुन्दरः कणं श्व कन्दो यस्व ।) 

कम्परणि घञ!) व्रायमाणा। इति राज- 
निेण्टः ॥ ( सुष्, कामो यस्याः । ) शोभन- 
कामयुक्ता च॥ 
कालुका, स्रो, डोडोद्पः। इति राज- 
निघंर्टः ॥ 

ं, ञो, (सु शोभनं काहमस्वेति । कन् }) 
देव काष्ठम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ सुन्दर 
द्ासर्च॑॥ 

ष्टा, स्तनो, (सुशोभनं काष्टमस्याः।) कटौ । 
काष्टठकदलो। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

कः, पु, पलाण्डुः । इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
:, पु, वव्वरः। इति राजनिघंर्टः ॥ 
:+ वि, (सुष्ट, कुमारयत्यनेनेति । सु + 

कुमारत क केलौ + घञ _। ) कोमलः । इत्य - 
मरः । ३।१।७८॥ (यथा, महाभारते। 
१। १५४१४] 

“सुभ्बनाखाचिकेशान्त सुकुमारनखत्वचम् ॥") 
घु, उत्तमबालकञख ॥ 

टापि भत इत्वम् ।) काण्डोरलता । इति राज्ञ 

सुकेशी 
। स्तो, ( सुकुमार + ङेष् । ) नक- 
मालिका। इति राजनिर्घण्टः ॥ ( शङ्धिनौ । 
तत्पयायो यथा,- 

“शङ्धिनो सुकुमारौ च 1" 
इति गारुडं २०८ अध्यायः ॥ 

कोमलाङ्गे स्तौ । यथा, रामायणे । २।३८।४। 
“सुकुमारौ च बाला च सततञ्च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्यं ति सत्यमाह गुरुमम ॥") 

.वि,(सष्ट॒ करोतोति। छ + “सुकम्मपाप- 
। कञः!” ३।२।८९। इति 
किप् ।)पुष्यवान् । इति जटाधरः ॥ धार्िकः 
इति विकाण्डशेषः ॥ ( यथा, रघुः !११।५० । 

“सद्य एव सुक्ततां हि पच्यते 
कल्पदल्फलधम्पि काङ्खितम् ॥^) 
क्तौ, (सु¬-क+क्तः)) पणम् । इत्य- 

मरः। १।४।२४॥ (यथा, कुमार। ६। 
89 । 

“अथ ते मुनयो दिव्याः मर च्य हैमवत पुरम् । 
खर्गाभिसन्धिसुक्लत' वद्चनामिव मेनिरे ॥*). 
शभम् । सुविहिते, चि। इति मेदिनो ॥ (वया, 
भागवते। ८।२३२।३१। 
“क्रियमाणे करणोदं देवे पितरोऽथ मातुष } 
यत्र यत्रातुकोक्तात तत. तेषां सक्षत विदुः \*) 
सुक्ततन्तु मनुषे: सह गच्छति । यथा,-- 
“सुक्लतः दुष्क्त' लोके गच्छन्तमनुगच्छति । 
तस्मादित्त समासाद्य देवादा पौरुषादथ । 
दद्यात. सम्यक् दिजातिभ्यः कौत्त नानि च 

1 कारयेत ॥* 
इति वह्किपुरारे वैष्णवक्रियायोभे यमानुशा- 
सनोनःमाध्यायः ॥ 

„ सनो, (सु+छ+कतिन्।) पुख्यम् । 
इस्तिकन्दः । इति राजनिर्घण्टः ॥ सन्दरकणं- ;, पु, (सु+ कुमारत. क केलौ + अच्। | मङ्गलम् । सत. क्य ॥ 
युक्त, ति ॥ 

श्कशिंका, स्तो, (सुन्दरः कणं इव पण॑मस्याः । 
कापि रत इत्वम् ।) मूषोकर्णो । इति शब्द् 
रन्नावलो ॥ 

सुकर्णी, सनो, ( शोभनः कशं इव पत्रमस्याः। 
ङेष् ।) इन्द्रवारुणो । इति राजनिर्घ॑ख्टः ॥ 
कमा, [न्] पु, ( सु भोभनं की यस्मात । ) 
विस्कम्भादिसपरविंशतियोगान्तर्गतसप्तमयोगः। 
त्र जातफलम् । 

“परोपकारो कुशलः कलास् 
इर्षेश युक्तो नितरां यथखो । 
प्रसूतिकाले यदि चेत सुकरा 
नरः सुकमया भवति प्रसिहः ॥” 

` इति कोष्टोप्रदोपः॥ 
विश्वकग्धरा । इति मेदिनो ॥ 

सुकर्मा, [न्] वि, (सु गोभनं कमी यस्य) 
शाभनकश्यशोलः। सत्क्रियः। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ 

सुकनः, ति (सुट, कल्यते इति सु+ कल + 
खल् । ) दाढभाक्तृव्यक्तिः । इत्यमरः ।२।१।८॥ 

चज. वा । ) पुड् चुः । इति मेदिनौ ॥ वन- 
चम्पकः। वः। श्यामाकः। इति राज. 
निघष्टः॥ टेत्यविश्ेषः। इति केचित ॥(मोदकौ 
षघविशेषः । यथा,- 
“चिद पलं चुं सिताच्चौदरं पलं पलम् । ` 
एलात्वद्मरिचा नाञ्च निष्कं प्रति विमिखयेत्॥ 
कच्चि, ग्निना तपतं कषंदयच्च भक्चयेत । 
विरेकः सुकुमाराणां रक्तपित्तनिलापडः ॥” 

इति सुकुमारमोदकः। 
इति वैदयकपच्रौसंगृहः ॥ ) 

क,क्तौ,(सुकुम्ढरमिव । कन् ।) तमाल- 
पत्रम् । इतिं राजनिधंर्टः ॥ 

मारकः, पु, (सुकुमार एव । खां कन् ।) 
शालिः। इति राजनिषंण्टः ॥ सुन्दरवालकः । 
यथा इरिवंशे । ३८ । ३६। 
“सिंप्रसेनमवधोौत्. सिंहो जाम्बवता इतः । 
सुकुमारक ! मा रोदोस्तव द्योष स्यमन्तकः ॥” 

मारा, स्रो, ( सुकुमार + टाप् । ) जातो । 

राजनिर्घण्टः; ॥ 

नवमालिका) कदलो । एृक्रा मालतौ । इति 

, [न्] चि, (सुक्लतमस्यास्तोति । इनिः \) 
पुण्यवान् । इत्यमरः । ३। १। ३ ॥ शएभयुक्तः। 
इति मेदिन्यां सुलतशब्दाधेद शनात् ॥ (यथा, 
गोतायाम् । 9 । १६। 
“"चतुव्विधा भजन्ते मां जना सुक्घतिनोऽन्जुन । 
श्रार्तो जिन्नासुर्थार्थो ज्ञानो च भरतषभ ॥*) 

श्रः, पु, (सुन्दरः केशरो यस्य ।) बोजपूरः । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

1, खनो, (गोभनः केशो यस्याः । ) सुन्दर- 
केशयुक्ता। यथा । “सुकेशो सुकेशा रष्या ।* 
इति मुग्धबो धव्याकर णम् ॥ 
शो, स्रो ( शोभनः केशो यस्याः । डोष् ।) 

खर्गं वेश्यामेदः । इति पुराणम् ॥ (यथा, महा- 
भारते। १३। १८ ।४५॥ 
"मनोहरा सुकंशो च सुमुखो हासिनो प्रभा । 
एताधान्याख्च वे बद्वा; प्रत्ताष्ठरसः शभा: ॥") 
शोभनकेथयुक्तं , ति ॥ ( यथा, महाभारते ।३। 
६४।६४। 
“गञ्च सुशो सुय्रोणो सुकुचा सुडहिजानना ! 
स। विवेशाख्मपद बोरसेनसुर्ताप्रया ॥* ) 



सुख 

सुकोलो.स््रो,(सुयोभना कोलो।)चोरकाकोलो। 
इति रब्रमाला ॥ शोभनवदरो च ॥ 

सुकोशकः,प,(सु शोभनः कोशो यस्य।)कोषास्रः। 
दति राजनिघण्टः ॥ 

शख, त् क ततक्ततौ। इति कविकल्पदुम: ॥ 
(्रदन्तचरा०पर०-सक०-सेट् । ) तत्क्षति 
सुखक्रिया । खोजयदेवकवेरिति गोतं सुखयतु 
के श्वपदसुपनोतम् । इति दुर्गादासः ॥ 

सुखं, क्री, (सुखयतोति । सुख + अच् ।) भाल- 
हत्तिगुणविशेषः । इति नैयायिकाः ॥ मनसो 
धर्माः । इति वैदान्तिकाः॥ तत्पर्यायः । सुत्र 
प्रौतिः ३ प्रमदः ४ इषंः ५ प्रमोदः भामोदः 
ॐ संमदः ८ भ्रानन्दथः < भ्रानन्दः १० शमी११ 
शातम् १२। इत्यमरः ।१।४।२५ ॥ मदः १३ 
भोगः १४ रभसः १५ निह तिः १६ तिः १७ 
वौोचिः१८। इति जटाधरः ॥ संमेदः १८ 
मोदः २० नन्दथुः २१ नन्दः २२ मुदा २३ 
सौख्यम् २४८पजोषम् २५ भानन्दम्२६जोषम् 
२७ इति शब्द्रन्नावलो॥ न्धायमते जगतां 
काम्य घर्जन्यमिदम्। यथा,- 
“सुद्धन्तु जगतामेव काम्य धमण जन्यते । 
श्रधम्मजन्ध' दुःखं स्यात्प्रतिकूलं सचेतसाम् ॥* 

, तस्य मनोगोचरतवं यथा,-- 
“मनोग्राद्म सुखं दु:खमिच्छा देषो मतिः 

क्तिः ॥* 
इति भाषापरिच्छेदः ॥ * ॥ 

“सुखं चतुविंशतिगुणान्तगंतगुणविशेषः। तत्त॒ 
नित्यं जन्यञ्च ! नित्यं परमात्मनो विशेषगुणान्त 
व्व्॑ति। जन्धसुखं जोवामनी विगेषगुणान्त- 
व्वत्तिं। तच्च शुभाटष्टजन्य' धनमित्रलाभारोग्ब- 
मिष्टात्रपानपुरौषोव्सगंपुचचादिजन्मतत्पाख्डित्य 
कान्तासम्भोगादिजन्यञ्च तस्य दि्तणखायितवं 
खोत्तरोत्पव्रानुभवनाश्यत्वात्। सुखाद्यपरागे- 
शेवाढनो मानसबोधः। सुखं तदुपायशेटः। 
बालस्य स्तन्यपानप्रहत्तौ सुखसाधनत्वन्नानं 
हेतुः तत्र सुखस्येवेष्टत्म्। 
्रहत्तौ सुखोपायो धनं तदेवेष्टं तव्छाघनत्वज्नान 
मेव हेतुः । यागादिप्रहत्तावपि पारलौकिक- 

सुख साधनत्वन्नानं कारणं सुखोपायखर्गादिरूपे- 
खाघनत्वन्नानमपि कारणम् । सुखस्य काला- 
वच्छ द्यत्व' शरौ रावच्छेद्यत्वच्चातोऽव्याप्यहत्तित्वं 
शरौरकदेशावच्छेदेन दुःखसन्भवेऽप्यन्यदेशा- 
वच्छेदेन सुखसम्भवात् एकच्तणावच्छेदेन 
जोबस्य दुःखसम्भरवेऽपि चषणान्तरावच्छेदेन 
सुखसम्भवाच्च तत्त विस्फोटकवतो मिष्टात्र- 
भाजनादौ द्रष्टव्यम् । इति तार्किकाः ॥५॥ 
तत्कारणं यथा, 
“सुदिनं दुदिन' शश्वद्भ्वमत्येव भवे भव । 
सर्व्वेषां प्राक्ततानाच्च इं बोजे सुखदुःखयोः ॥ 
सुखखाद्भवति इख दपः शौय प्रमत्तता। 
राग रेष्ठय्यैकामौ च विद्रंषञ्च परस्मरम् ॥ 
दुःखात् याकात् सुदं गाङइयं नित्य प्रवत्तते । 

३६२ 

सुखं 

इतान्ये तानि सर्व्वाणि इते, बोजे महेश्वर ॥ 
सुदिनं दुरदिनञ्चेव सर्व्वः का्प्ोदधवं भव ॥* 
इति ब्रह्मवेवत्तं योल्लष्णजन्मख ण्डे । ४ ३।४८-५१ 
तस्य क्षारण न्तरं लक्तणच्च यथा,-- 
“रागदं षादियुक्ानां न सुखं कुबचित् हिज) 
विचाय खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र । 
यत्र खरं हो भयं तत्र खरं हो दुःखस्य भाजनम् । 
स्र हमूलानि दुःखानि तस्मि यक्ते महत् 

सुखम् ॥ 

शरोरमेवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च । 
जोवितच्च शरोरच्च जात्येव सड जायते ॥ 
सव्वं परवशं दुःखं सव्वम।कवशं सुखम् । 
एतदिद्यात् समासेन लक्तणं सुखदुःखयोः ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तर सुखम् । 
सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत् परिवत्तते ॥* 

इति गारुडं ११३ भअरध्यायः॥ *॥ 
सर्व्वभूतसुख कन्तश्यत्व' यथा, देवोपुराे देवो- 
संवत्सरवलिहरणाध्याये । 
“ज्ञमिकोटपतङ्गेषु भूमौ दध्योदनं चिपेत् । 
सर्व्वदा स्व्वभूतानां सुखं कायं सुग्ठाथिंनाम्॥* 
सुख-दुःख-साधनानामस्िरत्व सुखस्य मनो 
विलासमा व्ररूपल्च्च यथा,-- 
“वस्त्व कमेव दुःखाय सुखाये््योद्िवाय च । 
कोपाय च यतस्तस्मादस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ 
तदेव प्रोतये भूत्वा पुनदुं ;खाय जायते । 
तदेव कोपाय ततः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्मादःखालमकं नास्ति न च किञ्चित् खुखा- 

तकम् । 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखोपलकच्षणः ॥ 

इति विष्णुपुराणे । २। ६ । ४२-४५॥ 
“सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
घनान्धकारेष्विव टौपदशनम् । 
सुखात यो याति नरो दरिद्रतां 
टतः शरोरेण खतः स जोवति॥ 

इति स्च्छकटिकम् ॥ * ॥ 
तद्वे दिकपर्ययायः। शिम्बाता १९ शतरा २ 
शातपन्ता ३ शिल्गुः ४ स्यमकम् ५ शेठधम् ३ 
मयः ७ सुग्मयम् ८ सुदिनम् < शूषम् १० 
शनम् ११ शम्मम् १२ भेषजम् १२३ जलाशम्१४ 

स्योनम् १५ अस्रम् १६ शेवम् १७ शिवम् १८ 
शम्१< कम्२०। इति विं यतिः सुखनामानि॥ 
इति वैदनिघण्टौ । २।६॥* ॥ त्रिविधसुखं 
यथा,-- 
"“्रभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तच्च नियच्छति । 
यत्तदगे विषभिव परिणामेऽदतोपमम् ॥ 

सुखदा 
राजनिर्घण्टः ॥ जलम् । इति केचित् ॥ सुख- 
विशिष्ट, वि । यथा,- 
“शस्वच्चाथ वरिष द्रव्ये पापं पुष्यं सुखादि च।” 

इत्यमरः ।१।६।२६॥ 
` “पापपुख्यशब्दौ सुखादयः शस्तान्ताञ्च गुणे 
यथोक्तलिङ्गगः उपचारात्तहति द्रव्ये विशेष्ये 
वत्तमाना वाच्यलिङ्गः । यथा,- 
“पापा ऋतुमतो कन्या पापो राजाप्यरक्षकः 
पापं व्याधकुलं डिल पापो विप्रश्च सेवकः ॥* 
पुख्यं तोथः पुण्या नदो पुष्य भरामः । सुखा 
भूतिः सुखो वासः सुखं काभिकुलम्।” इति 
भरतः ॥ 

सुखकरः, चि, (सुखं कत्त शोलमस्येति । सुख 
+क्त +टः । ) सुकरः। यथा। कन्तः सुकरं 

सुखकरेरित्यथः। इति मुग्धबोघटोकायां 
दुर्गादासः ॥ 

सुखगः, चि, (सुखेन गच्छतोति। गम् +डः) 
सुखेन गमनकरत्ता ॥ 

सुखड्रौ, स्तो, (सुखं करोतीति । छ + खच् । 
सुम्। डनेप्। ) जोवन्तोहच्तः। इति राज- 
निघण्टः ॥ सुखकरो च॥ 

इखश्च. णः,पु,शिवखद् ङ्गः । इति तिकाण्डशेषः। 
सुखचरः, चि,सुखगामो । सुखेन चरति इत्यर्थे 
टगप्रत्ययेन निष्यन्रः । ग्रामविशेषे, पुं, । सखेन 
चरति अत्र इत्ये अल् प्रत्ययेन निष्यन्रः ॥ 

सुचारः,पु,(सुखेन चरत्यनेनेति । चर + घञ्) 
उत्क्लष्टाश्वः । इति शब्दमाला ॥ . 

सुखजातः, ति, ( सुखेन जातः। यदा, जातं 
सुखमस्येति ।) जातसुखः । यथा भौ ५।३८ 
“सुखजातः खुरापोतो कृजग्धो माल्यधारयः॥ 
(खखस्य जनने, क्तौ, यथा,गोतगोविन्दे)१०।९ 

घटय भुजबन्धन जनय रदखण्डन 
येन वा भवति सुखजातम् \॥* ) 

|सुखदं, को, ( सुख ददातोति । दा+ कः! ) 
विष्णोः खानम् विष्णोरासनम् । इति केचित् 
खखदःपु(सखं ददातोति । दा + कः ।) विष्छुः. 
यथा । सृखदोऽनेकदोऽग्रजः। इति तस्यं 
सहश्वनामस्तोत्रम् ॥ तालमेदः । यथा, 
“विंशत्यच्चरसंयुक्तो धवः सुखदसंन्नकः। 
ख्गारवौरयोच्चंयो गुरुपेकेन मण्डितः. 

इति संगोतदामोदरः 
सुखछदातरि, जि ॥ ( यथा, ठहत् शंडितायाम् । 

०४ । ३८ । 
“इरिणश्च. तथावविविवितं 
रिपुगते मनसः सुखद ' गुरौ ॥ 

तत् सुखं साच्विकं प्रोक्तमात्बदिग्रसादजम्॥१ सुखदा, स्रो, ( सुखं ददाति या। दा+कः। 
विषयेन्द्रियसंयागात् यत्तदग्रेऽखतोपमम्। 
परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं ख तम्।२ 
यदग्रे चानुबन्धं च सुखं मोहनमालमनः। 
निद्रालस्य प्रमादो तत्तामससुदाद्तम्॥*२॥ 

इति ओोभगवद्गो तायाम् १८ ध्यायः ॥ 

टाप्। ) सुखदात्रो । गङ्गा । यथा, 
“सद्यःपातकसडन््ो सष्योदुःश्व विना थिनी । 
सुखदा मोच्तदा गङ्गा मङ्ेव प्ररमा. शतिः ॥* 

इति गङ्गाप्रथान्नमन््ः 
स्र्गवेश्या । इति शब्द्रन्रावरो ॥ यमोहच्ः 

खगः । इति मेदिनो ॥ ठदिनामौषधघम् । इति इति राजनिघर्टः ५. 



सुखरा 
सुखदोद्या, स्तो, (सुखेन दोद्या दोडनयोग्बा) 
सुखसंदोद्या गौः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सुखभाक्, [ज्] ति, सुखो । सुखं भजते इति । 
उादजवडसडो विश । इत्यनेन सुखशब्दपूव्वक- 
भज्ञधातो्विं प्रत्ययेन निष्यत्रः। इति सुग्ध 
ओोधव्याकरणम् ॥.( यथा, ठहइत् संहितायाम् 
४७ । ५। 

“निर्ववैराः ्ितिपाः सुखभाजः 
संहृष्टाख जना गतरोगाः ॥ ) 

इषटपरिष्वङ्गः। इति महाभारते मोच्तधमयः ॥ 
सुण्ठमोट!.स्त्नौ,(सुखकरो मोदो यस्याः ।) सज्ञ- 

कोह्ठत्तः । इति राजनिधंण्टः ॥ 
सुखरातिः, ष्ठो, ( सुखकरो रातियेश्या 
सुख रात्रिका, † मिति। पक्चे कप्। ) दौपा 
न्वितामावास्याराविः। तदिधान यथा, 
न्योतिषे। 
“तुखाराशिगते भानौ अमावास्यां नराधिपः। 
सख्नात्वा देवान् पितन् भक्तया संपूज्याथ प्रणम्य च 
कत्वा तु पाव्वणशखाच्वं दधिच्तौरगुडादिभिः। 
ततोऽपराद्कसमये घोषयेन्रगरे पः । 
लच्छोः संपूज्यतां लोका उल्काभिखापि 

वेच्यताम् ॥**॥ 
दशदेधे प्रदीषव्धाक्षया निणयः। 
“तुला संस्थे सडस्ांशौ प्रदोषे भरूतदसयोः । 
उसका इस्ता नराः कुय्यः पितृणां मागेद शनम्॥” 

इति ज्योतिषात् ॥ 
उभयतः प्रदोषप्राप्तौ परदिन एव युम्मात् । 
““दश्डकरजनोयोगो दशस्य स्यात् परेऽहनि। 
तदा विधाय पूर्वेद्युः परे; सुखरात्रिका॥ 

इति ज्यो तिव्वचनाच्च ॥ 
उभयचर प्रदोषाव्याप्तावपि उल्काटानं परदिने 
ूर्व्वोक्षपाव्बैणानुरोधात् । 
“भूताडहे ये प्रकुर्व्व॑न्ति उल्काग्रहमचेतसः । 
निरशाः पितरो यान्ति शापं दक्वा सुदारुणम्॥ 

इति ज्योतिव्वचनाच्च ॥ * ॥ 
अतेव लच्छोः पूर््वाहे रात्रौ पूज्या । 
“श्मावास्या यदा रात्रौ दिवाभागी चतुदशो। 
पूजनोया तदा लच्छौविव्न या सुखराविका॥* 

इति ज्योतिव्व चनात् ॥ * ॥ 
उल्कागइणादि पिढङ्षत्यत्वात् प्राचौनावौतिना 
दक्तिणामुखेन कत्तव्यम् । तथा च मनुः । 
प्राचौनावोतिना सम्यगपसव्यमर्तन्द्रिणा । 

पि्रयमानिधनात् कायं विधिवदहभपाणिना॥ 
तत्र गृहणमन्त्ः । 
“शस्त्राणस््रइतानाच्च भूतानां भूतदर्भयोः । 
उच््वलज्योतिषा दें दद्य व्योमवद्किना ॥ 
दानमन््रख्च। 
“श्ग्निदग्धाश्च ये लौवा येऽप्यदग्धाः कुले भम 
उञ््वलज्योतिषा दग्धास्तेयान्तु परमां गतिम्॥ 
विसष्न॑नमन्ः। 
“यमलोकं परित्यज्य अरागता थै महालय । 
उच्त्वलज्यो तिषा वर्त प्रपश्यन्तो व्रजन्तु ते ४** 

२६९४ 
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ब्रह्मपुराणम्) 

अभयं प्राप्य सुषा ॥ 
लच्छ्मोर्देत्यभया क्षा सुरं सुप्ाञ्ब जोटरे । 
चतु्युगसडस्रान्त ब्रह्मा खपिति पडले ॥ 
अतोऽत्र विधिवत् कार्य्या मनुष्यैः सुखरातरिका 
दिवा तत्र न भोक्तव्यखते बालातुराव्ननात् ॥ 
प्रदोषसमये लच्छों पूजयित्वा यथाक्रमम् । 
दोपदक्तास्तथा काय्य भक्ष्या देवग्टहेष्वपि ॥ 
चतुष्यथश्म थानेषु नदोपरव्बतसानुषु । 
ठत्तमूलेषु गोष्ठ षु चत्वरेषु ग्रहेषु च ॥ 
बस्त : पुष्पैः शोभितव्याः क्रयविक्रयभूमयः। 
दोपमालापरिक्तिप्ते प्रदोषे तदनन्तरम् ॥ 
ब्राह्मणान् भोजयित्वादौ विभोज्य च वभुच्धि- 

। तान्। 
प्नलद्तेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपशोभिना । ५ 
लिग्धे मी ग्धं व्विदग्धं ख बान्धवे तकः सह ॥ 
मुग्धः सुन्दरः मुग्धः सुन्दरस्रूढयोरिति 
वि्ठः ॥*॥अत्र ल्ड पूजायां पुष्यदानकाद्े। 
“नमस्ते सव्वदटेवानां वरदासि इरिप्रिये। 
या गतिस्त्वप्रपव्रानां सा मे भूयात् तदचनात् 

लच्छा नमः । इत्यनेन वारचयं पूजयेत् । 
“सुखराव्रणा प्रदोषे तु कुवेरं पूजयन्ति ये ॥” 
इति रुद्रधर्तात् कुबेरमपि पूजयन्ति । 
“धनदाय नमस्तुभ्य निधिपद्माधिपाय च। 
भवन्तु त्वत्प्रसादाच्छे धनधान्यादिसम्पदः ॥* 
इति पटित्वा कुबेराय नमः । इति विः पृज- 
येत । ततो देवग्टदादिषु दौपान् दद्यात् । 
मन्वः। 
“अग्निज्योती रविज्योतिञ्न्द्रज्यो तिस्तथेव च। 
उत्तमः सव्वज्योतोनां दौपोऽयं प्रतिच्टद्यताम्॥ 
ततो ब्राद्मणान् बन्धू भोजयित्वा खयं भक्ता 
सुखं सुश्वा प्त्यषे भविष्योक्षं कम कु््यात्। 
यथा.-- 
“सुख राचेरुषःकाले प्रदोपोड्वलितालयै । 
बन्धुव न्ध नबन्ध ख वाचा कुशलयाच्चयेत् ॥ 
प्रदोपवन्दनं काय्य लच्छोमङ्गलहे तवे । 
गोरोचनात्षतच्चं व दद्यादङ्गेषु सव्वेतः ॥ 
लच्छो पूजामन्तः। 
“विश्वरूपस्य भार्य्यासि पश्च पद्मालये शमे । 
मडालद्छि नमस्तुभ्यं सुखरातिं कुर्व भे ॥ 
वषाकाल्ञे महाचोरे यन्मया दुष्कृतं कतम् । 
सुखराव्रिप्रभाकतेऽद्य तन््ं लच्छोग्यपोइतु ॥ 
या राविः सव्वेभूतानां या च देवेष्ववखिता । 
संवत्सरप्रियाया च सा ममास्तु सुमङ्गला ॥ 
भाता त्वं सर्व्वभूतानां देवानां ष्टि सम्भवा । 

तत्वम् ॥ 
सृखवच्चेकः, प, ( सुखं वच॑यति उरोपयतीति । 
वश्च + णिच् 1 स्ुल् ) सिं शा्चारः । शत्य 
मरः । ३1 ^. । १०६.५४ 

अभ्ावास्यां यदा देवाः कात्तिकेमासि केशव)त 

आख्याता भूतले देवि सुखरावि नमोऽस्तु तै॥* 
सच्छे नमः। इति चिः पूजयेत् । इति तिष्वादि 

सुखौ 
सुखवर्थाः, [ स् ] पु, ( खं वश॑ यतीति । 
+ भस् । ) सजि काच्चारः। इति राजः 
निघण्टः ॥ 

|सुखवासः, पु, ( सुकरो वासो यस्य । ) फल- 
विशेषः। सरमूज इति भाषा। तत्पर्य्यायः । 
शोशंवन्तः २। इति रब्रमाला ॥ 

वाखनः, पु, (शुखं वा्यतोति। वस + णिच् 
+ च्यु: । ) सुखवासनगन्धद्रव्यम् । यथा,-- 
“मुखवासकरो गन्ध भरामोदौ मुखवासनः । 
सुखवासन इत्येके शभवा सन इत्यपि ॥* 

इति शब्द्रत्रावलो ॥ 
सुखसन्दुद्या, खो.सुभोलः गौः । इत्यमरटीकायां 
भरतः २।९) ॐ१॥ 

सुखसन्दोद्या, स्नो,(खुखेन खन्दोश्चा ।) सुशोला 
गौः । तत्पर्यायः । सुव्रता २। इत्यमरः। २। 
<। ७१॥ सुखदोद्या ३। इति हेमचन्द्रः ॥ 
सुखदुद्या ४। इति भरतः ॥ । 

सुखाः्नो, (सुखडमसख्यस्वामिति । अच् । टाप् ।) 
वरुणपुरो । इति मेदिनौ ॥ 

+, पं, ( सुखानामाधारः ।) खगः । 
इति शब्द्र न्नावलो ॥ सुखस्याधारे, ति ॥ 

सुखडायतः, पुं, ( सुद्ेन भरायम्बते इति । भा+ 
यम +क्षः। ) सुशिचिताश्बः, वथा,- 
“सुखायतः शदमुखः सुख चारः सुखायनः ।* 

इति शब्दमाला ॥ 
:, षुं, (शखेन अयति गच्छति अनेनेति 

अय +स्य॒ट् । ) सुशिचिताष्डः । यथा,-- 
“सुखधायतः श मुख सुख चारः सुखायनः ।* 

दति शब्दमाला ॥ 

सु्डावतोष्वरः, पु, ( सु्धावत्या ईैष्ठरः । ) बुद- 
भेदः। ₹ेमचन्द्रः॥ 

सुखावडः, जि, ( भावषतोति। भा+वड+ 
अच सु, खस्य भावदः। ) सुखदाता। यथा, 
“सब्वपा परं युख्ड म्। 
स्व्वेकामाथंदं देवि ! साधकानां सुखावहम् ५ 

इति वटुकभेरवस्तोचम् ५ 
;, पं, (सुख्ठा सुखयुल्ला भाथा यस्य । यदा 

सुखखायां पुय्यां ओेते इति । भो + डः) वर्णः । 
( सुखेन अश्यते इति । भ्र + घञ् । ) राज- 
तिनिशः । ( जथ भोजने + भावे घञ् । सुखेन 
अाशः। ) सुखभोजनम् । इति मेदिनो ॥ 

\, पुं, ( सखा एव । खाये कन् । ) 
राजतिनिशः। इति शब्दमाला ॥ 

(न्) वि, ( सुखखमस्यास्तौति । सुख + 
। ) सुष्धविथिष्टः । यथा, रामक्षवचम्। 

ख चिरायुः सुखो पत्चौ बिनयौ विजयो भवैत्॥ 
“सजनं ड कथं इत्वा सुखिनः ख्याममाधव ।* 

“सा योया न मदं कव्बाव् स खण्डो ठण्ययो् 

तशि यस्व विश्वाञ्ः युरुषः स जितेन्द्रियः ४ 
इति गाङ ११६ अध्यायः ॥ 



सुगन्धः 
सुखोक्षवः, पुं, ( सुखकरः उरवो यस्मात् । ) 
पतिः) इति विकार्डओेषः ॥ ( सुखजनक 
उत्व ¦ ) श्रानन्दोल्वञ्च ॥ 
सुखोदकं जौ,(सुखलजनक्मुदकम् ।) सुखजनकः 
तत्तजलम् । तत्पर्यायः । सुष्ठोष्णम् २। इति 
दत्रमालां ॥ र 

सुखोज्निकः, पं, सर््िकाल्लारः। ¶ति राल 
निर्घ॑रटः ॥ 

सुगं, क्री, ८ सुखेन गच्छति निर्य्यातौति। 
गम +डः ) विष्ठा। शति शब्दचन्द्रिका ॥ 
(खेन मच्छत्यच्िचिति । “सुदुरोरधिकरणे । 
३।२। ४८ । इत्यस्य वात्तिकोक्या डः सुख 
गन्तव्यो देशादि: ४) सुन्दरगाभिनि, वि॥ 
( खुब्दरं भायतौति । नै + कः ! शओोभनगोत- 
अलिनिच तरि॥ यथा, भागवते । १०। 
१२। ३४) 

“गोते; सुमा वाद्यधराच वाद्यकैः 
स्तवै विप्रा जयनिखनेगणाः ॥”) 

सुगण्, वि, (सुगणयतोति । सु + गण + किप् ।) 
सुन्टरगणकः। इति खिदान्तकौसुदो ॥ 

+चं,(ख शोभनं गतं गमनेश्रानंवा | 
अहः । इत्यमरः । १। १।११॥ ( तदर्श्रा 
वलम्बो । यथा, कथासरित्सागरे । २९ । ४० 
तेनाभिपृज्य सुमताम् भासयामास तत्र सा॥*) 

सुन्दरगमनविशि्ट, वि॥ 
सुगतिः, पं, (भोभना मतिर्यस्य \) श्रतोतकस्पी 
याहदेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ ग्रश्वकन्तविशेषः। 
यथा, सुगतिसोपानप्रश्तयोऽप्येवमिति स्मात्त 
लिखनम् ॥ (गयस्व पुच्चविगेवः । यथा, भाग 
वते । ५।१५। १४। 
“गयात् मायन्त्यां चित्ररथः सुगतिरविरोधन 
इतिं व्रथः पचा बभूवः ।* शोभना गतिर्यय- 
स्येति ¦ शोभनगतिशौले, वरि । यथा, हहत्- 
संहितायाम् । ९ । ४५। 

“सुगतिरविक्ततो जयान्वितः 
क्तयुगरूपकरः सिताह्वयः ॥* 

श्रो, सद्तिः। यथा, महाभारते। १।२। 
२२५} 

यत्र घम्म समाचित्य विदुरः सुगतिं गतः ॥”) 
सुगन्धं, ज्ञो, ( योभनो गन्धो यस्य । ) चुद्र- 
जोरकम् । गन्धढणम् । इति रब्नमाला ॥ 
( भरढणम् । तस्पर्व्यायो यथा, 
“गुद्मबोजन्तु भूतोकं गन्धं जम्ब रुपरियम् । 
भरट णन्तु भवेच्छव्रा मालाठटणशकमित्यपि ॥ 
इति भावप्रकाथरस्यपूव्व खण्डे प्रथमे भागे ॥) 

नोलोत्पलम् । चन्दनम् । इति राजनि ट; ॥ 
गरिपम् । इति भावप्रकाशः ५ 

शगन्धः, पु, (शोभनो गन्धो यस्य ।) रक्ञथिगरः। 
गन्धकः। चणकः। भरूढणशम् । इति राज- 
निघ ष्टः + (भूपलाश्यः। ततूपर््थायो यथा, 
भस्फातकः सुगन्धश्च भूयलाथो विशस्यक्षत्॥ 

इति वेद्यकरब्रमालायाम् ॥ 
ष. 92 
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कुन्दुरः। सुगन्धदव्यशल्लकी निर्वासः । तत्- 
पर्यायो यथा.-- 

कुन्दुरुस्तु मुकुन्दः स्यात् सुगन्धः कुन्द इत्यपि॥ 
इति भावप्रकाशस्य पृव्वश्वर्ड प्रथमे भारी ॥ 

क्रिमिभेदः। यथा, 
अन््ादा उदरावेष्टा इदयादा महागुदाः 

शुरवो दभकुसुमः सुगन्धास्ते च कुव्वते ॥ 

समवायातिरिक्तसम्बन्धेन सदरन्धविशिष्े, चि ॥ 
( यथा, भडिः। २ सगें। 

““शआघ्रायिवान गन्धवहः सुगन्धः ॥“) 
[सुगन्धकः, पं, (शोभनो गन्धो यस्य । ततः कन्।) 
रक्रतुलसो । गन्धकः। इति रत्नमाला ॥ नाग- 
रङ्गकः । इति चिकार्डओेषः ॥ कार्कोटकः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ (शालिधान्यम् । यथा, 
रक्रशालिः मकलमः पाण्डकः शकुनाहृतः । 

सुगन्धकः कमको महाशालिख दूषकः ॥ 
पुष्पार्डकः पुरडरोकस्तथा महिषमस्तकः । 
दोघशूकः काञ्चनको हायनो लो धपुष्यकः ॥ 

दति भावप्रकाथस्य पूव्वं खण्डे प्रथमे भागी ॥ 
तेलनिर्य्यास, क्तौ, (सुगन्धः तैलस्य निर्यासो 

यजच्र। ) जवादिनामगन्धद्रव्यम् । इति राज- 
निर्घण्टः ॥ 
नपा, स्तौ, (सुगन्धानि पत्राणि यस्याः ।) 

सद्रजटा। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सुगन्धभृटणं, को, ( सुगन्धो भूटढणम् । ) गन्ध- 
ठणम् । इति राजनि र्टः ॥ 

पद्मिनो । रास्ना। इति राजनिघेर्टः ॥ 
( लवलौ । ततुपर््यायो यथा, 
“सुगन्धम्रूला लवलो पाण्ड : कोमलवल्कला॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूरव्वखर्ड प्रथमे भागे ॥) 

सुगन्धा, स्तौ. (शोभनो गन्धो यस्याः ।) राख्रा । 
इत्यमरः । २। £ । ११४ ॥ शटो । इति शब्द्- 
रन्रावलो ॥ बन्ध्याकर्ोटको । रद्रजटा । शत- 
पुष्या । नाकुलो। नवमालिका । खखयथिका। 
षका । गङ्गापत्रो । सज्ञकौ । माधवो । इति 
राजनिघण्टः ॥ अननन्ता। मातुलुङ्ग । तुलसो । 
इति रत्नमाला ॥ ( पौटस्थानखदेवोविगरेषः । 
यथा, देवोभागवते । ७9 । ३० । ६८ । 
“कोटवो कोटतो्धे तु सुगन्धा माधषै वने ॥") 

सुगन्धामलकं, लो, (सुमन्धमामलकम् ।)मिलि- 
तौषधविगेषः। यथा,-- 
““सव्वौषधि समायुक्ताः शुष्कास्त्ामलकलत्वचः । 
यदा तदायं योगः स्यात् सुगन्धामलकाभिधः॥ 

इति राजनिघण्टः ॥ 
सुगन्धिः, पुं, ( भोभनो गन्धो यस्य । “गन्धस्य 
दुत्पूतिसुरभिभ्यः।* ५।४।१३५। इति 
दत् ।) सदन्धः। तत्पर्यायः । इष्टगन्धः २ 
शुरभिः २। घ्राखतपं णः 8 । इत्यमरः १।५।११४ 
प्ररमाला। इति मोचधर्मटो कायां नोलकण्ड- 

सुगमः 
| ॥ सहकारः । इति शब्टचन्द्रिका ॥ 

सुगन्धयुक्तं, ति,। इति मेदिनो ॥ ( यथा, 
कुमारे) ३।५६। 

सुगन्धिनिश्वासविहठड्ढणष्ण 
विग्बाधरासब्रचरं हिरेफम् । 
प्रतिक्षणं संभ्रमलोलदृि- 
लीलारविन्देन निवारयन्तौ ॥*) 

इति वेद्यकरुग्बिनिशय संग्रहे क्रिम्यधिकारे॥) , क्तौ. (गोमनो गन्धो यस्य । इत् ।)एल- 
वालुकम्। इत्यमरः । २।४।१२१॥ ( भथ 
एलवालुक कक्रोलसहशं कुष्ठगस्धि । 
“एलवालुकमे सेयं सुगन्धि हरिवालुकम् । 
रेलवालुकमेलालुकपिलय पत्रमौरितम् ॥” 
इति भाषप्रकाशस्य पूव्वष्ठण्ड प्रथमे भागे ॥) 
मुस्ता। केर । गन्ध णम्) धान्धकम् । 
पिष्यलोगरूलम् । इति राजनिर्घरटः ॥ 

सुगन्धिकं, क्तौ ,(थोभनो गन्धो यस्य । इत् । ततः 
खार्थे कन् ।) कड्धारम्। इति शब्दरत्रावलोषव 
चुष्करमूलम्। गौरसवशंम्। सुरपणम्। 
उशोरम्। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इत्याद्याः शालयः सन्ति बहवो वडदेशजाः ॥ „घं, ( सु शोभनो गन्धो यस्य । इत् । 
) | तत । ) मडाशालिः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

तुरुष्कः । इति राजनिघ र्टः ॥ गन्धकः। इत्य 
मरटोकायां रायमुकुटः ॥ 

, पं, (सुगन्धि कुसुमं यस्य ।)पोत- 
करवोरः ¦ इति राजनिर्घण्टः ॥ सुगश्धिपुष्ये 
कै ॥ 

[सुगन्धिकुञमा, स्तो, ( सुगज्धि कुसुमं यस्याः।) 
णका इति जटाधरः ॥ 

म्ला, स्तरो, (सुगन्धं मूलं यस्याः।) खनल- [सुगन्धिता, सनो, ( सुगन्धः । तल् । टाप् । ) 
सौगन्धिः । सौरभम् ! इति हलायुधः ॥ (यथा, 
माघे । ३। ५४। 

सुगन्धितामप्रतियनपूववां 
विश्चन्ति वव्र प्रमदाय पुसाम्। 
मधूनि वक्राणि च कामिनोना- 
मामोद कमीव्यतिहारमोयुः ॥*) 

सुगन्धिविफल), स्न,(सुगन्धि त्रिफलं विशिराकं 
फलं यस्याः । ) जातोफलम्। पूगफलम् । 
लवङ्ग कलिकाफलम्। इति राजनिघण्टः ॥ 

स्तो, (सुगन्धोऽस्यस्या इति । इनिः। 
डगेप् ।) भारामभौतला। इति राज 
निघण्टः ॥ (सुवणं केतकी । भ्रस्याः पर्व्यायो यथा, 
“केतकः सूचिकापुष्यो जग्बकः कक चच्छदः। 
सवर्थकेतको लन्धा लघुपुष्या सुगन्धिनो ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूव्व खण्ड प्रथमे भागी ५) 

, क्त, (सुगन्धि मूलमस्य) उभशोरम्॥ 
शति राजनिर्घर्टः ॥ 

सुगन्धिमूषिका, स्रो, ( सगन्विगेन्धविधिष्टा 
मूषिका ।) छच्छन्दरो । इति राजनिंष्टः ॥ 

जि, (सु + गम + खल् । ) सुखेन गम्यते 
प्राप्यते यः। यधा, पर्चे सुगमम् । इति मुग्धे 
बोधौयादादिप्रकरणलिखणम् ॥ (यथा, भाग 
वते। १०।८४ । ३६। 



सुम्लः 
“चित्तस्योपशमोऽयं वं कविभिः शस््रचश्ुषा । 
दितः सुगमो योगो धर्मश्षदमुदावहः ॥*) 

सुगहनः, ति, ( सुन्दरो गहनः। ) निविडः । 
दत्यमरटोकायां रामाश्रमः ॥ 

सुगहना, स्तरो, कुम्बा । सुगहनेतिविशेषणमिति 
केचित् । नाम इत्यन्ये । इत्यमरटौ कायां रमा- 
नाधः॥ 

सखुगहनाठतिः,स्तो,कुम्बा । इत्यमरः ॥ यन्नस्थाने 
श्रस्टृ्यादिदशंनवारणाय या सुगहना निरव- 
काशा ठतिर्वेष्टनं सा कुम्बा । इति भरतः ॥ 

सुग्टहः, पु, ( सुन्दरं ग्टहं यस्य । ) चश्चुस्चिक- 
पत्तो । इति हेमचन्द्रः ॥ ( सुन्दरं ग्टडम् । ) 
सुन्दरालये, क्ल ॥ 

शुग्टहोतः, वि, (सु + ग्रह+ क्षः) चुन्द्रङ्ूपैष 
कतग्रहणः ॥ 

सग्टहोतनाम,[न्] पुं, (सु्टोतं नाम यस्य ।) 
शभकाम्यय प्रातः स्मयते यः। स च युधिि- 
रादिः। इति तिकार्डगेषः ॥ 

सुग्रन्धिः, प, (शोभना ग्रन्थयो यत्र) चोरकः। 
इति राजनिघेष्टः ॥ सुन्दरग्रन्यङुक् , वि ॥ 

शुश्रोवः, प, (शोभना ग्रोवा यस्य । विष्णोर्व: । 
( यथा, महाभारते। २।२।१४। 

“प्रययौ पुष्डरो काक्षः शेत्यसुग्रोववाडइनः ॥") 
शाखा स्गीण्वरः । इति मेदिनो ॥ सतुसूय 
पुचः किष्किन्धाधिपतिः ओखौरामचन्दरस्य सखा 
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सुजल्यः 
सुचच्जुः, [स्] प, (शोभनं चक्षुरिव फलं यस्य ।) 
् । इति जटाधरः ॥ शोभनलोचने, 
कौ ॥ तद्युक्ते, वि ॥ 

सुचश्च का, स्लो, ( सुष्ट॒ चश्चरिव शिखा यस्याः। 
कप् । ) मडइाचेञ्चशाकः | इति राजनिधंण्टः ॥ 

स्रो, ( शोभनं चरिवरः यस्याः) 
खाध्वो । इत्यमरः ।२।६ । ६ ॥ भोभनचरिव- 
युक, ि॥ 

सुचम्ा, [म्] पु, ( शोभनं चम यस्य ।) भूज- 
हचः। इति राजनिघर्टः ॥ गोभनचगैविषिषे, 
जि॥ 

सुचारुः, वि, ( शोभगञ्चाष्ख । ) मनोडरः। 
यथा, कालिकापुराणोक्षद गभुज दुरमाध्याने । 
खुचाङदशनां सदत् पोनोब्रतपयोधराम् ॥ 

सुचि्रकः,पु, (सुन्दराणि चिव्राणि यवर!) मत्- 
स्यरङ्कः। चिश्रसपः। इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
सुन्दरचिव्रयुक्त, ति॥ 
चिव्रबोजा, खौ, सचिव वोजं यस्याः । ) 
विडङ्ग । इति राजनिधंण्टः॥ 

, खो, ( शोभनानि चिद्राणि यस्याः । ) 
विभिंटा । इति राजनिघंण्टः ॥ 

सुचिरायुः, [स्]पु, (सुचिरं भायुवस्य ।)देवता। 
इति शब््रन्रावलो ॥ 

सुचुटो, स्तरो, रन्न! दुदर णाथलौहादियन्वविथेष 
चिमटा इति भाषा । इति केचित् ॥ 

यथा, व्प्ोकौये रामायणे बालकाण्ड १७ सुचेलकः पु, (शोभने लकः।) शोभनवस्त्म् । 
सर्गे । 
“वानरेन्द्रः महन्द्राभमिन्द्रो बालिनमातसजम्। 
खुग्रोवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥ 
किच्च तत्रैव किष्किन्धाकाण्ड ५ सगे । 
“दोप् मानं ततो वह्किं पुष्येरभ्यचचय सतकछतम्। 
तयोमेध्यं तु सुप्रौतो निदधौ सुसमाहितः ॥ 
ततोऽग्नि' दोप्यमानं तौ चक्रतु प्रदक्िणम् । 
दग्रोवो राघवश्च व वयस्यत्वमुपागतौ ॥*५॥ 
अडंत्पिता । स च वत्तेमानयुगौोयनवमजिन 
पिता। इति हेमचन्द्रः॥ शिवः। इन्द्रः) 

सरु कापड् इति भाषा। तत्पर्यायः । पटः २। 
इत्यमरः । २।६। ११६ ॥ पटिः ३ पटौ ४। 
इति तट्टौका॥ सुन्दरवस््रयुक्तं, ति ॥ 

सुच्छतरो.स््रो, शतदुनदो । इति शब्द्रब्रावलो ए 
शअतलज. इति ख्याता ॥ 
ध पु, (श इन्दरो जनः । साः । खच्जनः। 
यथा,-- 
“दुञ्नेनस्य हि सष्गन सुजनोऽपि विनश्यति । 
प्रसन्न जलमित्याइः करंमेः कलुषोकतम् ४" 

इति गारुड १५ अध्यायः ॥ 

सुतरां 
सुजाता, स्तो,(सु + जन + क्षः । ) तुवरो । इति 
राज्ञनिघंर्टः ॥ 

सुजोवन्तो, स्त्रो, ( सुजोवतोति । सु + जोव + 
शढ । डप । ) ख्वणंजोवन्तो । इति राजञ 
निघण्टः ॥ 

सुट, क तौच्छ । भ्रनादरे। इति ८ 
(चरा०-पर°-खक°-सेट्। ) पञ्चमखरौ टह- 
यान्तः ¦ क,सुद्यति । दन््यादिरयमिति भौमः। 
तौच्छमस्पोभावः। इति दुर्गादासः ॥ 

सुतः, पुं, ( ख्यते सखेति । सु +कः! ) पुचः। 
इत्यमरः । २। ६ । २७ ॥““सूयते सुतः कमणि 
क्षः। पुतो मरकभेदात् चायते इति पुच्ः । 
'पुश्नाश्नो नरकादृयस्मात् पितरं चायते सुस: ¦ 
तख्मात् पुच इति ख्यातः खयमेव खयश्भवा ॥ 

इति ्मतिः॥ 
किंवा पुनाति मातापितराविति व्रासुरति 
ते निपातात् खत्वं पुचः । पुचचो हितकार 
एकतकारञख ।” इत्यमरटौकायां भरतः ॥ * ॥ 
माठपिढसख्वभाववत्स्रभावे सुतकन्यं भवतः ¦ 
यथा, 
शोलं संभजते पुच्ो मातुस्तातस्य वे सुता । 

यथाशौला भवैश्छाता तथाशोलो भवेत् शृतः 
यदणौ वे भवेद्ध.मिस्तदणं सलिलं भवेत् ॥ 
मातणां शौलदोण्ण पिढशोलगुशेन च। 
विभिन्नास्तु प्रजाः सर्व्वा भवन्ति भवशोलि 

नाम् ॥ 
इति वद्किपुराणे काश्यपौ यवंशः ॥ 

पार्थिवः! इति मेदिनी ॥*॥ (उत्पन्न, बि ॥) 
घु, (खतं जोवयतोति । जोव + ष्डुल् 

पुचजोवकहक्षः । इति राजनिघेरटः ॥ 
सुतनुः, सनो, ( शोभना तनुर्यस्याः । ) नारौ । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ (शोभना तनुः शरोरम् ।) 
शोभनशरोरम् ॥ तद्युक्तं, चि ॥ (यथा,उत्तर- 
चरिते १ श्रहकः। 
“स्मरसि सुतनु } तस्मिन् पर्व्वते लच्मणेन . 
प्रतिविहितसपयासुख्यास्तान्बहानि ॥*) 

राजहंसः । भ्रसुरः। पव्वतविशेषः। भरस्त्- सुजनता, सनौ, (सुजनस्य भावः । तल् ! टाप् ।) सुतपाः, [स्] पु, ( सष्ठ, तपतोति। + तप् + 
विशेषः । नागमेदः । इति केचित् ॥ शोभन- 
श्रोवायुक्ते, चि। इति विश्वः ॥ 

एमरोवौ, खलो, (शोभना ग्रौवा यस्याः । ङोप्) 
ताच्नागभ॑नाता कश्यपदुदिता । यथा,- 
“षट्ब्तास्तु मडहासत्वास्तास्नायाः षरि- 

कौत्तिताः। 
कौ श्येणो च भासौ च सुग्रौवो एचिग्डधिका 
कौ शएकानजनयत् उलकौ प्रत्युलककान् । 
च्यौद कान् प्चिगणान् सुग्रोवौ तु व्यजायत॥ 

इति गाङ्ङं ६ अध्यायः ॥ 
सभोवेथः, पु, (सग्रोवस्य ईशः!) योरामचन्दरः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

सुग्लः, चि, ( सुम्लायतोति । सु + ग्ले + ^भ्रात- 
न्नोपसगे ।*२। ९ । १३६ । इति कः ।)भ्रत्यन्त. 
शषरे्यविथिष्टः । इति सिहान्तकौमुदौ ॥ 

म्। यथा, 
“धिगस््वेतां विद्यां धिगपि कवितां धिकसजनतां 
वयो रूपं वा धिक् धिगपि च यथो निधंन 

वताम् । 
असौ जोयादेकः सकलगुशङ्खोनोऽपि धनवान् 
बदह्ियस्य हारे ठणशव्वसमाः सन्ति गुणिनः ॥* 

इत्यद्वटः ॥ 
सुजलं, क्ती, ( शोभनं जलं यच्त् । कमलम् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ सुन्दरसलिलश्च ॥ सुन्दर 
जलसम्बन्धिनि, वि ॥ 
जल्पः, पु, ( अन्दरो जल्पः कथनम् । ) वाका- 
विशेषः । यथा,- 
यत्रार्जवात् षगाग्भौय्ये सदैन्य' सहचापलम् 

सोत्कण्डञ्च इरि; स्पष्टः स सुजल्पो निगदाते ॥ 
तुाच््वलनोलमणिः ॥ 

गतिकारकरोःपूरव्व पदप्रक्लतिखवरत्वम् ।" उख ° 
४।२२६ । इति चसिः।) सूः । इति सिदान्त- 
कौमुदौ ॥ शोभनं तपो यस्म । मुनिः ॥ (रौख- 
सदुपुच्चविधेषः। इति माकंर्डं यपुराणम् ।९.४} 
२५॥ विष्छुः। इति महाभारतम् । १३) 
१४९ । ३४ ॥ उग्रतपस्यायुक्घं , वि । यथा, 
कथासरिश्छागरे। ११२। १४११ 
“स एव जातः संकल्पदोषाहाशकुले दिजः । 
भाथास्य खाचसुतपा जातेषा तं सुता दृप+) 

सुतपादिका, शजो, ( सुताः समकालोनमुत्पत्राः 
पादा स्ूलानि यस्याः। कप्। टापि श्रत इत्वम् ।) 
इंसपटौ 1 इति राजनिर्धण्टः ॥ 

सुतरा,ब्य,(सु + हिवचनविभज्येत्यादिना तरप्) 
अवधारितार्धप्रतिपादकम्। यथा । क्रियेव 
काल इति मपैतु सुतरां नाधिकरणता । इति 



सुतश 

सपिष्डोकरणसमाख्यासिददाथे सुतरां तव्रतथा 
चरणम् । इति च तिथ्यादितत्त्वम् ॥ अपि च । 
*श्नपुच्चा जन्िनः पापात् प्राणिनः समव- 

खिताः 
सनुजास्तव्र सुतरां भवन्ति स्टहइकभ्िणः ॥” 

इति प्राद्यं खटटिखण्डे ४२ अध्यायः ॥ 

नगृणु हिज महावहे द्भनापिष्मतो हरिः, 
ददाति मोच्च' सुतरां किं पुनर्हम्भवव्जंनात् ॥ 

इति तत्रेव पातालखण्डम् ॥ 

श्ुतकारी, सलौ, देवदासोलता । इति राज 

शुत नः,पे,(सु्ट तदति पौडयति विरहिनमिति 
लद भरने + स्यः ।)कोकिलः । इति व्रिकाण्ड 
शेषः ॥ 

श्ुतखः, प; ( शोभनं तलं यत । ) भष्टालिका- 
बन्धः । नागलोकप्रभेदः । इति मेदिनो ॥ सतु 
प्रातालषष्ठख ण्डः । तदहिवरणं यथा, 
"ततोधस्तात् सुतल उदारज्रवाः पुख्न्चोको 
विरोचनामजो बलिभंगवता महेन्द्रस्य प्रियं | 
चिकोषंमाशेनादिवैलब्धकायो भूत्वा वटुवामन 
सूपेण पराकिप्तलोकचयो भगवदन कम्पयेवपुम 
प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसङ्या चि 
याभिनुष्टः खधर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमारा- 
धनोयमपगतसाष्वस् शास्ते अरघुनापि।” 
इति योभागवते । ५।२४।१८॥ ( तथाच 
देवौभागवते । ८ । १९ । १३--३२। 
"ततोविलाधस्तात् प्रोक्ष सुतलाख्यं विलेश्वरम् 
ुष्यश्चोको बलिर्नाम भस्त वेरोचनिम॒ने ! ॥ 
महेन्द्रस्य च देवस्य चिकिषुः प्रियमुत्तमम् । 
विविक्रमोऽपि भगवान् सुतल्ते वलिमानयत् ॥ 
नैलोक्लच्योमाक्तिप्य खापितः किल दत्य 

राट् । 
इन्द्रादिष्वप्यलब्धा या सा सौस्तमनवत्तते ॥ 
तमेव देवदेवेथमाराधयति भक्तितः । 
ग्यपेतखाष्वसोऽद्यापि वत्तते सुतलाधिपः ॥ 

क क क ॥॥ 

एवं दैत्यपतिः सोऽयं बलिः परमपूजितः। 
सतस वत्तेते यस्य इारपालो हरिः खयम् ॥ 
एकदा दिम्जये राज्ञा रावणो लोकरावणः । 
प्रविशन् शुतले येन भक्तानग्रहकारिरा॥ 
पादाङ्ग ष्टम प्रर्धिप्तो योजनायुतमनव्रं हि ॥ 
एवभ्भरतानभावोऽयं बलिः सव्वेदुखेकभुक् । 

खृतलराज्यस्ो देवदेवप्रसादतः ॥*) 
सुतवस्करा, खो, . ( सुताः वस्कराः परिख इव 
बहुत्वात् यस्यः । ) सप्तपुच्चप्रख;। इति 
विकाण्डशेषः ॥ 

सुतश्च, खो, ( सता उत्पन्ना चं श्ो यस्याः । 
एकत्र बडजातत्वात् तथात्वम् । मूषिक- 
पर्णो । इत्यमरः ।२। ४ । ८८ ॥ छन्दुरविलोया 
ति हिन्दो भाषा। तत्प्थायः। द्रवन्तौ र 
न्धग्रोधो २ मूषिकाद्वया ४ चिका ५ मूषक 
मारो € प्रह्मक्शरेणो ० श्वम्बरो८। भ्रस्या 

३७८ 

२९७ 
सुती 

गुखाः। चश्ुष्यत्यम् । कटत्वम्। भाख्वुविषव्रश 
दोषने्ामथनाभित्व्च । इति राजनिषण्टः ॥ 
पुस्तकान्तरे ुतथ्रेणोति च पाठः ॥ 
हिवुकयोगः, पुं, विवाहोक्घयोगविशेषः। 

यथा, ज्योतिःसारसंग्रहे । 
^सुतदिव कविय दिलग्नधन्मे- 
ष्वमरगुर्वदि दानवाचितो वा। 
यदशभसुपयाति तच्छ भं स्यात् 
भमतिहदिमुपेति तत्प्रभावात् ॥ 

श्रपि च ज्योतिस्त्वं । 
“लग्नं ततुपञ्चमे तूर्ये नवमे दशमे तथा । 
ग॒ रं गुर्व्या टोषघ्नो विवाहे वते शमम् ॥* 
भयमेव सुतदिवुकयोगः ॥ 

| स्तो, (सूयते स्म या। सु+ क्षः टाप् ।) 
सूपयत्यम् । कन्धा । इति मेदिनौ ॥ यधा-- 
अरालजस्तनयः सूनुः सुतः पुचः ख्यां त्वमौ। 

भाइद्डहितरं स्ववै- ॥» 
इन्यमरः । २। ६ ।२०-२८॥ 

“भमौ भ्रामजाद्याः च्तियां वत्तमाना दुहितर- 
माडः । यथा। भ्राजा ! तनया । सूनोः 
प्रल्यान्तराभावात् खियामपि खनुरेव । सुता 
पुचचा । खां के केऽकस इति खत हं षस्त- 
पुच्चेत्यादिना विभाषया भरत इति युचिका 
पुच्तका च । शोनादिपाठात् पच्चोच। मा 
भेषोः पुचचि सोतेति मडहानाटेकम् |” इति 
त्टोकायां भरतः ॥ (यथा, भट्टिः । २। ४७। 

“हिरण्मयो शाललतेव लक्गमा 
च्य.तादिव ख्थान्ञ रिवाचिरप्रभा। 
शशाङ््कान्तेरधिदेवताकछतिः 
शता ददे तस्य सुताय मैयिलौ ॥* ) 

दुरालभा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
;,पु, ( शतस्य ताया वा भराललजः। ) 

पौच्ः। दौहित्रः शति सतालनाशब्द्दशै- 
नात् ॥ 

सुताकजा, स्रो, (सुतस्य सुताया वा भ्रामजा ) 
पौचौ । दौहिन्नौ । इत्यमरः । २।६।२९ ॥ 
तारका, सनौ, (ोभने तारके यस्याः । ) चतुः 
(स ॥ 
इति हेमचन्द्रः ॥ शोभनतारकायुक्त, त्रि ॥ 

: पु, (शष्ट, तिक्षः। ) पर्यटः। इति 
ह ॥ 

कः+पु,(खुष्ट तिक्घः । ततः कन् ।) चारि- 
भद्रः । इति जटाधरः ॥ भूनिम्बः । इति शब्दः 
शब्रावलो ५ 

सुतिक्षा, सनो, ( युष तिक्षा ! ) कोषातकौ । 
इति राजनिघंण्ट; ॥ 
खुतोः, तरि, । पुच्चवदाचरकत्ता । 
इति सुग्धवोघव्याकरणम् ॥ 

सुतो. [न्] ति,(खतमस्यास्तोति ! इनिः।) इत- 
विशिष्टः । यथा, हितोप्टथे । 

शगुशिगखगखनारण्े 
न प्रतति कठिनौ खसम्भरमात् यस्य । 

सुत्रामा 
तेनाम्बा यदि खुतिनो 
वट् बन्ध्या कौश भवति ॥ 

शुतीच्यः,पु",(सुषट तोरूयः ।) शोभाष्ञनः । इति 
जटाधरः ॥ श्वेतथिग्रः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सुनिवियेषः । यथा, भदौ ४ सर्गे 
“युरो रामस्य जु हवाद्चकार ज्वलने वपुः) 
शरभङ्गः प्रदिश्यारात् सतोच्छमुनिकेतनम् ५” 
अतिशयख्रे, वि ॥ (यथा, ऋतुसं हारे ।६।२८ 
“समदमधुकराणां कोकिलानानाच्च नादेः 
कुसुभितसदहकारेः कथिष्वारेख रम्येः। 
इषुभिरिव सतख मनसं मानिनोनां 
तुदति कुसुमबाणो मस्थो पनाय ॥* ) 

सुतुङ्गः, पु, (सष्ठ तुङ्गः । ) नारिकेलवक्तः । इनि 
| । १०० ॥ ग्रहाशां उच्ांशबिशेषः । 

तस्य नामान्तरं अन्यतुङ्गः । यथा, सत्कछत्य 
सुक्ञावस्याम् । 
“स््यादयुशचान् क्रियहषश्गस्तो कुल रा न््ययुके 

दिग्वङ्कोन्द्रहयतिथिशरान् सप्तविंशं विंशान् 
श्रंशानेतान् वदति जवनचान्त्यतुङ्गान् सुतुङ्गगन् 
तानेवां शान् मदनभवनेष्वाइ नौचान् सुनो- 

चान् ॥ 
अतिशयो, चि ॥ 

:, पु ,(सुतजयतोति। सु + तिज + च्यु।) 
धन्वन्ठच्चः । इति भावप्रकाशः ॥ ( तथास्य 
गुणाः। 

धन्वङ्गः कफपित्ताख्कासद् त्वरो लघुः । 
ह'दणो बललद्रशः सन्धिछटुव्रणरोपशः ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखण्ड प्रथमे भागी ॥) 

(सुतेजाः, [स्] पु,(खषट तेजो यस्यः) यदा, सुतेजय- 
तौति। सु+ तिज +“गतिकारकयोरिति। 
उणा० ४। २२६। इति असिः ) भतोत- 
करपौयारदेदः। इति हेमचन्द्रः । रादित्य 
भक्ता । इति राजनिचर्टः ॥ गोभनतेजोगुक्के, 
जरि ॥ (यथा, छान्दोग्योपनिषदि । ५।१२।९१९ 1 
एष वै सुतेजा भ्रासा वेश्वानरो य॑ लमात्ान- 

मुपास्ते 1“), 

[सुतेला, सनो, ( सृष्ट, तेलमस्यामिति । ) मडा- 
ल्योति्तौ । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

(सुत्रामा,[न्]पु,(ख + चे + मनिन् । इन्द्रः । इत्य 
मरः । १।१।४५ ॥ सुष्ट, व्रायते भुवनं सुवाम 

जासुसिति मन् सोः पके दौघेत्वं सूव्रामा च । 
इति र्दः । इति भरतः ॥ (यथा,अगम्बाष्टके ।३। 
यताथयो लगति ललागजा बस्तु कुत्रापि 

निस्तुलशकए 
सुवामकालमुखषव्रा्नप्रकरसुव्राशकारि- 

अरणा 4" 
वाच्यलिङ्गेऽपि दश्यते। यथा, वाजसनेयसंहि- 
तायाम् । १० । ११। 

इन्द्राय सुव्रामखे पच्थख । 
“सृष्ट तायते इति शुकामा तस्म सुषामशे 
ओभनवा शकर सुव्रातथ्याय वा इन्द्राय पश्चस्ल" 
एति तद्ा्चम् ॥ ) 



ठै 

सुदशं 
सुत्वा, [न्] पु", (ख + “सुयजोङः वनिप् ।* ३।२ 
१०३ । इति ङ्वनिप् \) ्रभिषवे छतो । इत्य- 
मरः ।२।७। ४७ ॥ भ्रभिषवः स्रानमावं 
षड तु प्रस्तावात् यन्राङ्कखानं तत् क्तवान् य 
स सुत्वा कथ्यते सुजः कनिप् तन् सुत्वा 
क्षतोति भरधौतिवत्। छते इति पाठे सप्तमो । 
इति भरतः ॥ 

सुद, इ शोभे, इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) सन्दस्म्। इति दुगा- 
दासः ॥ सौव्धातुरयम् ॥ 

सुदश्धिका, खो, (सृष्ट. दग्ध दाद्ोऽसतयस्या इति 
सुदग्ध + ठन् \ ) दण्धानामहच्तः । इति राज- 
निघण्टः ॥ 

सुदष्डः, यु, (शोभनो दण्डो यस्मात् । ) वेवरः। 
इति राजनिघण्टः ॥ 

सुटण्डिका, स्तो, गओोरक्तौ इति राजनिघेर्टः॥ 
सुदन्, [त्] ति,( शोभना दन्ता यस्य । “वयसि 

दन्तस्य दद“ ५।४। १६१) इति दद।) 
शोभनदन्तविथिष्टः । ( च्ियां ङोप् । यथा, 
रघुः। & । ३७। 

“विधाय ष्टि ललितां विघातु- 
जगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥ 

शोभनो दत् दन्तः इति विगृहे सुदत् इब्ेद्र-. 
| चत्राद्याः फालगुनान्ताञ मासास्तव्र प्रति- स्यात् । शोभनदन्तः। यथा, भागवते । ३। 

२३।३२। 
“सुखुवा सुदता च्एल्निग्धापाङ़न वच्लुषा । 
पद्मकोशस्छधा नोलेरलकंख लसन्मुखम् ॥) 

सुदम्तः, पु (शोभनो दन्तो यस्य । वयोगम्बमा- 
नाभावात् न दव्रादेशः।)नटः । इति केचित् । 
शोभनदन्तञ्च ॥ 

सदन्तो, सो, ( शोभनो दन्तो यस्याः ¦ ङोप्। 
वयोगम्यमानाभावात् न दचादेशः । ) दिकं 
करिणोविशेषः। शभदन्तोशब्टद्थनादिति 
केचित् ॥ 

सुदर्भा, स्त्रो, (सृष्ट दर्भो यतर !) इत्तुदभा । इति 
राजनिघण्टः ॥ शोभनकु शयुक्ते, वि ॥ 

सुदर्थनं, क्तो, ( सृष्ट दश्यते इति! सु+टण+ 
च्यट्। शोभनं दशनमस्येति वा । ) इन्द्रनगः 
रम् । इति मेदिनो ॥ 
दशनः.पु,ज्ञौ,(गोभनं दथैनमस्येति ।)विष्णु 
चक्रम्। इत्यमरः । १।१।२९। तस्योत्- 
पत्तियथा, 

तस्मात् प्रखादं क्रु मे यद्नुग्रहभागहम्। 
अपनेष्यामि ते तेजः कत्वा यन्ते दिवाकर ॥ 
रूपं तव करिष्वामि लोकानन्दकरं प्रभो । 
तथेत्वज्ञः स रविणा शमौ छत्वा दिवाकरम्॥ 
थक् चकार तत्तेज खक्र' विष्णोर कल्पयत् । 
विशुलच्चापि द्रस्य वच्वमिन्द्रश्य चाधि- 

कम् । 
देत्यदानवसंहन्तैः खहस्रकिरणात्मकम् ॥ 

इति मात्स्यं । ११।२७-२० ॥* ॥ 
अपि च षाश्नोत्तरखण्ड १४१५ श्रध्याये। 

२६ ७ 

सुद 
ईश्वर उवाच । 

मायमेभिग्हातेजाः शस्त्रास्त्रं वध्यते मया । 
देवाञ खस्तेजांसि शस्त्राथं दौयतां मम ॥ 

नारद उवाच । 
श्रथ विष्णुमुखा देवाः खतेजांसि ददुस्तथा । 
तान्ध क्व वै गतानोशो दष्टा खच्चामु चन्र हः ॥ 
तेनाकरोन्म दादेवः सहसा शस्त्रसुत्तमम् । 
चक्र सुदशनं नाम ज्व।नामालातिभोषणम् । 
तेजःओेषेण च तथा वच्वञ्च क्तवान् इरः ॥* 
तच्च शिवेन विष्णवे दत्तम् । यथा, 
तनः प्रतः; प्रभ प्रादात् विष्णव प्रवरं वरम् । 

परत्यं तेजसं यमान् दिव्यः चक्र सुदश्नम् ॥ 
तद्वा देवदेवाय सव्वभूतभयप्रदम् । 
कालचक्रनिभं चक्र` शङ्रो विष्णुमव्रवोत् ॥ 
वरायुधोऽयं देवेश सर्व्वायुधनिवदंणः । 
सुदर्शनो दादशारो यो मनःसटशो जवौ ॥ 
आरात् खिता भमो चात्र देवा मासाञ्च 

राशयः। 
शिष्टानां रतच्तणार्थाय संखिता ऋतवस्तु षट् ॥ 
अग्निः सोमस्तथा मित्रो वर्णश्च प्रजापतिः। 
इन्द्राग्नो चाप्यथो विश्वे प्रजापतय एव च ॥ 
इन् मां्चाथ बलवान् देवो धन्वन्तरिस्तधा । 
तुपमंस्येव तापस हादश्ेते प्रतिहिताः ॥ 

हिताः॥ 
त्वभेवमादाय विभो वरायुधं 
शचं सुराणां जहि मा विशङ्धिथाः। 
अमो एषोऽमरराजपूजितो 
छतो मया देहगतस्तपोवलात् ॥” 

इति वामने < अध्यायः.॥ * ॥ 

वैष्णवाङ्धे तचिद्कधारणविधिः यथा । ब्रह्माण्डे । 
“ज्ञत्वा धातुमयीं मुद्रां तापयित्वा खकां 

तुम् । 
चक्रादिचिद्धितां भूप धारयेदेष्णवो नरः ॥* 
नारदौोयपञ्चराचे । 
“हादशारन्तु षट्कोणं वलयव्रयसंयुतम् ! 
इरेः सुदशं नं तप्त धारयेत्तदिचच्षणः ॥* 

इति ओौहरिभक्तिविलासे १५ विलासः ॥ 
अन्यत् मुदाशब्दे द्रष्टव्यम् ॥*॥ योमन्दिरोपरि 
देयतच्वक्रप्रमाणं यथा- 
विम्वार्चमानं चक्रन्तु विभागैशाध कारयेत् । 
इाविंशदङ्लं च्ये्ठ कनिष्ठ त्वष्टद्ानितः ॥ 
प्रतिमातूखभागेन कारयेदा सुदशनम् ! 
लोहजं शेलजं वापि कारयेचिड्पूव्वकम् ॥ 
अष्टारं हादशारं वा मध्यं मूर्तिखमन्वितम् । 
नारसिंहेन रौद्रे ण विश्वरूपेण वा पुनः ॥” 

इत्यादि ॥*॥ 
“अधिवास्य विधानेन चक्र' दण्ड ष्वजं तथा । 
1 कत्वा मख्डपस्रपनादि कम् ॥ 

लनकां कला पूर्वोक्त सव्वमाचरेत् ¦ 
भधिवासयेत विधिना शय्यायां प्राप्य देशिकः॥ 
ततः ससरथोर्षेति सृतं चक्रं न्धसेद् धः । 

॥५। 

मुदश 
तथा सौदशेनं मन्त मनस्तत्व निवेशयेत् ॥ 
मनोऽनुरूपेणास्येव सजोवकरणं स्प्मतम् । 
श्रारेषु म्ूत्तयो न्यस्याः केशवाद्याः सुरोत्तमाः ॥ 
नाभ्यत्चप्रतिनेमौषु न्यसेत्तत्वानि देशिकः। 
नारसिंडं विश्वरूपम मध्ये निषे शयेत् ॥ 
सकलं विन्यसेदण्डे सूव्रालानं सजोवकम् । 
निष्कलं परमात्मानं ध्वजै ध्यायन् न्यकषेदरिम् ॥ 
तच्छक्ति व्यापिनीं ष्वायेत् ध्वजरूपाञ्चला- 

ननाम् । 
ततो मण्डपमध्ये तु ख्राप्य पुज्य यथाविधि ॥ 
पूर्व्वोक्त न विधानेन होमं कुण्डेषु कारयेत् ॥ 
ततः प्रभातसमये मूत्तिपेः सड देशिकः । 
सूत्तिपः आचायः । 
कलसे खशंशकलं न्यसत्वा रज्ञानि पञ्च च । 
स्थापयेचक्रमन्ते य खण चक्रमधस्ततः ॥ 
पारदेन तु संश्गाव्य नेव्पटं न खापयेत्। 
ततो निवेशयेचक्र दादशारं सुदशनन्# 
दुनिंरोच्य सुरे तयेभ्वं म दङ्किस्फ लिङ्गकम् । 
तन्मध्यं चिन्तयेद् वं कसिं देत्यनिह लम् ॥ 
स्फ् रत्सौदाभिनो जिद ज्वलज््वलनके शरम् । 
दोषाकनयनं चन्द्रकोरिभाख्वरदंश्िणम् ॥ 
तप्तस्य तपनोयस्य सन्न परुषाननम् । 
सव्बदुष्टष्ठरं देवं दुष च्य देवदानवेः ॥ 
सव्ववर्णान्तबोजेन चतुडं शयुतेन च। 
बिन्दुनालङ्घतेनादौ प्रणवेन ब्ुतेन च । ` 
अन्ते प्रणतियुक्त न ख्ापयेड नशनम् ॥* 
इति योषरिभक्तिविलासे १९. विलासः ॥*॥ 
चक्रमन्तो यथा । ॐ नमो भगवते सुदर्शनाय 
नि्णाशितसकलरिपुष्वजाय भगवन्रारायण- 
करा्भोरुदस्पशदुन्ग दिताय । 
एष्योडहि त्व सहस्रार चक्रराज सुदशन । 

यज्ञभागं प्रर्द्यस्र पूजाञ्चव नमो नमः ॥ 
इति च ततैव १५ विलासः ॥ 

सुमेर: । जग्बुहक्चः । इति मेदिनो ॥ ( यथा, 
मच्छ । ११३ ¦ ७४--०५। 
“सुदशनो नाम महान् जम्बृहत्तः सनातनः । 
नित्य पुष्यफलोपेतः सिहचारणसेवितः ॥ ४ 
तस्य नाच्ना समाख्यातो जम्बुदोपो वनस्पतेः । 
योजनानां सडक्लच्च शतधा च महान् पुनः ॥ 
उत्सं धो ठत्चराजस्य दिवमाहत्य तिष्ठति ॥*) 
इत्तांत्पिता । जिनानां बलदेवः । इति हेम. 
चन्द्रः ॥ ( मच्छ: । तत्पयायो यथा,-- 

मद्घयो मोनो विखारञ्च कषो वसारिणोऽरडजः 
शकुलो एथरोमा च स सदशन इत्यपि । 

रोडिताद्यास्त ये जोवास्तेमव्छाःपरिकोत्तिताः५ 
इति भावप्रकाशस्य पूवखण्डे हितोये भागी ॥) 

सुदशनः, वि, सुदश्यः । सुखेन इश्यते असौ इति 
सुपूव्वकटटशधातोः क्म खनप्रत्ययेन निष्यञ्नः। 
इति सुग्बोधटौकायां दुगौद सः ॥ ( शोभनं 
देनं यस्येति वा । यथा, भागवते ।६।२४।५९१ 
“श्यामगरोखयधिरो चिष्णुदुकूलस्णं मे खलम् । 
सम चाव्वडकि जह्ोर निखजानुखदशंनम् ॥* 



सुदलः 

चुदशंनचुयै, क्ती, (सदनं सुश्यं दु यस्य ।) 
 ्वररोगस्य भरौषधविशेषः । यथा,-- 
“विफला रजनीयुम्म कण्टकारोयुगं शट । 
चिकटु ग्रन्धिकं मूर्वा गुड चो धन्वयासकः ॥ 
कटुका पपटो सुस्तं चायमाणा च वालु- 

\ + काम् । 
निम्बे पुष्करमूलञ्च मधुयष्टौ च वत्सकः ॥ 
यवानौन्द्रयवो भार्गी थिगरुबौजं सुरष्रजा । 
वचा तक् पद्चकोशोरचन्दनातिविषाबलाः ॥' 
शालिपर्णो एञ्चिपर्णो विडङ्ग तगरं तथा । 
चित्रकं देवकाष्टञ्च चव्यं पत्रं पटोलजम् ॥ 
जोवकर्षभकौ चैव लवङ्ग ठंशलोचना । 
पुरौ कञ्च काकोलिपवकं जातिपव्रकम् ॥ 
तालौशपत्रभेतानि समभागानि चुर्णयेत् । 
अशं सर्ववचुशंस्य किरातं प्रचिपित् सुधौः ॥ 
एतत् सदशेन नाम चुं दोषत्रयापहम् । 
ज्वरा निखिलान् इन्धात्रा्र काय्यं विचा- 

रणा ॥ 
च्ग् इन्दागन्तुजां ख धातुखान् विषमज्वरान्। 
सत्रिपातोह्धवां्चापि मानसानपि नाशयेत् ॥ 
ओोतादोनपि दाहादोन् मोहं तन्द्रां मं 

। ठषाम्। 
कासं श्वासच्च पार्ट ख टरोगं कामलापि च 
वरिकष्ष्ठकटोजानुपा््वशूलश्च नाशयेत् । 
ओोताम्ब् ना पिवेदेतत् सर्व्वज्चरनिहत्तये ॥ 
सुदशनं यथा चक्र दानवानां विनाशनम् । 
तद्जगाणां सर्व्वेषां च णं तत् प्रणाशनम् ॥*५ 
युष्करमरूलाभावें कुष्टमपि दद्यात् । भाम्यं भावे 
कण्टकारोमूलम्। सौराष्यभावे स्फ्रिकां 
दद्यात्। तमरालामे कुष्ट देयम् । जोवकषे- 
भयोरभावे विदारौकन्दस्य भागदयं दयात् । 
प्रोकं श्वेतकमलम् । काकोल्यभावे भष्व- 
गन्ासूलं दद्यात् । तालोशपत्रकाभावे खयं- 
तालो प्रदोयते इति । अथवा कण्टकारोजटा 
देया । इति भावप्रकाशः ॥ 

शृदशंनदोपं,क्तो, (सुद शनस्य तत्रा्ना प्रसिदस्य 
जग्बृठच्स्य होपम् । ) जग्बुदोयम् । इति युरा- 
णम् ॥ 

मुदशेना, स्त्रो, (मुखेन दृश्यतेऽसौ । सु + टय + 
भाषायां शासियुधोति युच् । टाप् ') सुदशन- 
इत्तः। सुदशेनगुलच्च इति पद्मगुल बर इति च 
ख्यातः । तव्पयायः। चक्राङ्का २ हषकर्णीं ३ 
श्वानो ४। इति रत्नमाला ॥ सोमवन्ञो ५ 
मधुपणिका ६ चक्राह्वा । श्रस्या गुणाः। 

स्राटुत्कम् । उष्णत्वम् । कथो फास्वातनाथि- 
त्वञ्च। इति भावप्रकाशः ॥ विषनाश्ित्वम् । 
इति राजवज्ञभः॥ भाञ्ञा। शोषधिविश्रेषः + 
इति विश्वमेदिन्यौ ॥ 

सृदशनो, स्रो, ( सृष्ट, दशंनं यस्याः ¦ ङोप् । ) 
श्रमरावतो । इति †वश्ः ॥१ 

शरदलः, पु (सृष्ट, दलमस्य ।) च्ोरमोरटा । इति 

२९९ 
सुदिना 

।सदला, स्तो, (सुट, दलान्यस्याः। ) शालपर्णीं 
प । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

:, पु, (सृष्ट, दान्तः ।) शाक्छमुनिशिष्- 
विशेषः इति चि काण्डगेषः ॥ ( अतिशय- 
शान्ते, ति। यथा, महाभारते ।१।३८। १२ । 
“सुटान्तानपि चेवा दद्यामष्टादशापरान् ॥*) 

सुदास, [ म् ] षु, ( सृष्ट, ददातोति। दा+ 
“श्रातो मनिन्क्रनिप्वनिपञ्च)” ३।२। ७४ 
इति मनिन् ।)मेवः । पर्व्वतः । इति मेदिनो ॥ 
गोपभेदः। समुद्रः इति शब्दरन्नावलो ॥ 
ठेरावतः। इति विकाण्डओेषः ॥ ओलष्ण- 
शरणागत-विप्रविशेषः। यथा, ब्रह्मवैवत्तं 
ओोक्लष्णजग्मश्र्डं १२१२ अध्याये । 

समागतस्य खग्टहात् इारकां शर णायिनः ॥” 
सुदामा, [न्] चि,(सु+ दा + मर्ध्नन् ।) सुटाता 
सष्ठ, ददातोत्यधें मन्प्रत्ययेन निष्यद्रः । इति 
मुग्धबोधव्याकरणम् ॥ ॥ 

सुदामा, स्तौ, नदोविशेषः। यथा, वाल्मोकोये 
रामाये अयोध्याकाण्ड ७० सगे । 
“सख प्राच्य खो राजग्टहादभिनिर्याय वौयेवान् 
ततः सुदामां खतिमान् सन्तीयधावेच्छ तां 

नदोम् ॥ 
पु, (सृष्ट, दोयते इति । सु + दा + घञ् 

गमः । ) देययौतकादि \ इत्यमरः । २। 
८। २८ ॥ यथा । यवैतकं भ्रादिना उपनयन- 
भि्चाप्रसादादि च यत् देवं तत् दायद्रण- 
पदवा्म्। कन्यादानकाले जामाचादिभ्यो 
व्रतभिच्चादौ ब्राह्मणादिभ्यख्च द्रव्य दौयते 
दायादिदयमित्यधंः। युतकं योनिसम्बन्धः तव्र 
भवमिति च्छे यीतकम् । युतयोव्वधृवरयोरिद- 
भिति वा कणि यौतकम् । यौतुकमुकारमध्य- 
मपि । यौतकं यौतुकञ्च तत् । इति वाचस्पतिः 
दौयते दायः कणि घञ् सुष्ठ, टौयते सुदाय 
इति पाठ इत्यन्य । इति भरतः ॥ पिढमाद- 
भत्त कुलसब्रन्धौ । यथा,-- 
“सुदायेभ्यःपिढमाटमन्ु कुलसम्बज्धिभ्यो लब्ध 
सौदायिकम् ।* इति दायतच्छम् ॥ ६ 

सुदारः,पु ,(सुष्ट, दा यत्र ।) पारिपातरपव्वतः 
तत्पस्थायः। पारिपाविकंः२। इति डम- 
चन्द्रः ॥ 

सुटि, व्य, शक्तपत्चः । इति पञ्चिमदेशे प्रसिद्धः ॥ 
सुदिनं, क्तौ, (टसु दिनम् ।) एभदिवसः। यथा, 
ब्रह्मवेवत्त' ओ कष्यजन्मख ण्ड । ४ २।६८।५१ । 
“सुदिनं दुद नं शश्वत् श्चमत्येवं भवे भव । 
सर्व्वेषां प्रा्लतानाच्च इं बोजे सुखदुःखयोः ॥ 
सुदिनं दुद नच्चेव खव कर्मोहवं भव । 
तक्कम तप्रसा साध्य करणाच्च शभाशभम् ध" 

सुदिनाहं, क्तो, (सुदिनेषु एभमदिनेषु अहः शुभ- 
दिनम्। यदा, सुदिनं प्रथस्तमहः। टच् 

समासे । ) प्ररस्तदिनम् । यथा । उत्तमेका- 

“सदी जदह्ार दारिद्रय सुदाश्नो बाद्मणस्य च। 

सुदु्य 
श्रन््यार्थः पुण्यशब्दमाह । पुण्ये काभ्यामित्येव 
सूत्रयितुमुचितम् । पुण्याहम् । सुदिनाइम् । 
सुदिनशब्ट; प्रशस्तवाचो । इति सिदान्त- 
कौमुदो ॥ 

सुदीर्घ, वि, ( सृष्ट दौः । ) भअतिविस्तारः 
यथा,-- ॥ 
“विवाद योतिवैभृक्ं राज्ञामाल्वैस्तयेव च 
सुदौ्ंणापि कालेन तेषां तत्त॒ न सिध्यति ॥” 

इति व्यवहारतत्लम् ॥ 

सुदौर्घघम, स्तो, ( सुदोधः अतिशयः घर्मो 
यस्याः ।) भ्रसनपर्णो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सुदोघेफलिका, स्तौ (सुदौघं फलं यस्याः। कप्। 
टापि अत इत्वम् । ) वार्तीकुविशेषः। इति 
रन्नमाला ॥ शद्धा वेगुन इति भाषा ॥ 

, सौ, ( सुष्ट, दोघ ।) चौनाकक टौ । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 
खितः, चि, ( सृष्ट. दुःखितः । ) अतिशय 

व्यथितः । यथा । ज्योतिस्त्वं भोमपराक्रम- 
वचनम्। 
“विष्णुभादये तिक्षे चित्रे ज्येष्ठायां ज्वलने यमे। 
एभिव्विवाहिता कन्धा भवत्येव सुदुःखिता॥* 

सदुकलभः, वि, (सु + दुर् + लभ + खल् ।) अति- 
दुष्याप्यः । यया,-- 
“ब्रह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रवादमरादपि। 
अ्धतात् सिदिलाभाच इरिदास्य' सुदुक्ग भम् 
इति ब्रह्मवैवत्ते यौक्ष्णजन्म खण्डे <ऽअध्यायः॥ 

सुदु्चरः, वि, ( सु + दुर् + चर + खल् !) अति- 
शयदुःखेनाचरणौयः। यथा, चोभागवते १९। 
२९ ।१। 

“सुदु्रामिमां मन्ये योगचरव्यामनासनः । 
यथाच्नसा युमान् सिध्ये त् तने बरद्यच्नसाय्य् त॥* 
(कार्तिकेये, पु, । यथा, महाभारते । २। 
२२१). 

“प्रभुता विशाखश्च नेगमेयः सुदु्चरः ॥ ) 
सुदुष्करः, वि, (सु + दुर् + छं + खल् ।)भत्यन्त- 

` | क्गीशकरः । यथा, भागवते । 8 1 ८। ६९ । 
“सुदुष्करं कन्य कत्वा लोकपालेरपि प्रभुः । 
एष्यत्यचिररतो राजन् यभो विपुलयंस्तव ॥* 

रः, वि, (सु +दुर +स्तु + खल् ।) अति- 
दुःखेन तरणोयः ! यथा, खोभागवृते । १०। 
२।३१। 

“स्यं ससुत्तोय सुदुस्तरं द्युमन् 
भवार्थवं भोममदश्वसौद्दाः । 
भवत्पदाम्भोरुहनावमतर ते 
निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् ॥ 

सुदु्यजः, ति, (सु+ दुर् + त्यज + खल् । ) 
श्रतिदुःखेन त्याज्यः । यथा. - 

“व्यक्ता सुदुसयजसुरेखितराज्यलच्छीं 
धभ्िष्ठ भ्रायथवचसा यदगादरश्छम्। 
मायाद्धगं दयितयेखितमन्वधाव- 
इन्द महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥* 

गब्रमाला॥ 

४, 9३, 

भ्याद्च। श्रान्यामङ्कादेणो न। उत्तमशब्दः दूत्या्किकतत्व्टतओरौभागवतवचनम् ॥ 



सुध 
शुटूरः, वि, ( शुष, टूरः। ) भतिदूरतरः। तत्- 
पर्य्यायः । दवोयान् २ दविष्ठः ३ इत्वमरः। 
३।१।६९॥ 

सुदूरपराइतः, वि, ( सुदूरे पराहतः निरा- 
क्ञतः।) भरतिदूरनिराक्घतः। चिरध्वस्तः। 
यथा \ “अननु गमेन तत्तव्जातिघटितलन्षणा- 
खश्भवात् लक्षणानुपपत्तिरूपयुक्ञेः सुदूरपरा- 
इतत्वात् इति भाववर्णनं अनु पादेयमेव ।*इत्य- 
वयवग्रन्यगादाधरो ॥ 

सुदटक्, [श] वि, (सु, टक नेत्र' यस्य ।)सुन्दरः 
॥ । यषा, ओोभागवते ।१०।२०।२७। 
“"मोता सुक्. पिधायास्य मेजे भो तिविड- 

म्बनम् ॥” 
“सुक् सुनयनं भासय पिधाय । सृट्क् वरा- 
च्षोति वा। भोतिविडम्बन भयानुकरणम् ।* 
इति ओौधरसवामो ॥ शोभनचद्षि, क्तौ ॥ 

खुद्द, ज्ञो, ( सष्ठ दृद्म् । ) गाढुम् । तदति, 
बरि। इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

सुद्यन्नः, पु, वेवखतसमनुयुत्ः। स तु इड़राजः। 
यथा, बद्धिपुराशे सागरोपाख्याननामाष्ठाये। 
जलक्रौोड़ागतो यत्र पाब्वत्या सहितो इरः। 

स्तोरूपधारिभिर्व्वालस्ततः स हिमवद्विरौ ॥ 
ततोऽविशदिडस्तत्र खगयाक्लष्टचेतनः । 
वभूव पतिः सद्यः सानुयात्रबलान्वितः ॥ 
इदं स्तनो लिङ्गमापन्नः प्रतिभ्चमति कानने) 
ततो बधाश्मं प्रायादिड्गरूपा्या खतो ॥ 
बुषेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपमन्त्िता । 
सोमपुच्चादुवधाद्राजन् तस्या जज्ञ पुरूरवाः॥ 
जनयित्वा पुनः सा तं पुनः सुदयुखरतां गता । 

प्रकषादात् शङ्करस्यापि बुधेनाराध्ितस्य च ॥ 
शुदुमख्धस्य तु दायादः खवः परमधाभ्मिकः॥ 

सुधन्वा, [न्] वि, ( सृष्ट, घतुयस्य । धनुषश्च त्य 
नङ ।) प्रोडधानुष्कः । इति मेदिनो ॥ (यधा, 
वाजसनेयसं इतायाम् । १६ । २६ । 
“नमस्तौ चयं षवे चायुधिने च नमः; खायुधायच 
सुधन्वने ॥* ) 

सुधन्वा, [न्] पु, (खष्, धनुयस्य ।) विश्वकम््रा । 
इति मेदिनो ॥ राजवबिशेषः। इति पुराणम् ॥ 
( यथा, इरिवंते । १२। १०। 
सम्भरतस्य च दायादः सुधन्वा रिपुमडइ नः । 

सुधन्वनः सुतश्चासोत् त्रिधन्वा नाम पार्थिवः॥ 
विदुरः । यथा, भागवते । ३।२१।३५। 

“तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत् समा- 
दिशत्। 

उपादायाखमपदं सुने: शान्तव्रतस्य तत् ॥* ) 
सुघन्वाचायः,पु 'त्रात्ववेश्यात् सवर्णायां जातो- 
जातिविशेषः । यथा, 
वश्यात्त जायते व्रात्यात् सुधन्वाचाय एव च 

कारुषश्च विजश््रा च मतः सात्वत एव च ॥ 
इति माने १० भ्रष्यायः ॥ 

सुधाः, पु, जिनगशापिपविथेषः। इति दमः 
चन्द्रः ॥ 

३२७० 
सुधाक 

सनौ, ( शोभनो धर्मरोऽस्यामिति। 
अनिच्। ततः “डाबभाभ्यामन्यतरस्याम्।*४। 
१।१३। इति पद्ठे डाप् । ) देवसभा । इत्य- 
मरः। १।१।५१॥ (यधा, रषः । १७।२७ 
स राजककुदव्यंग्रपाणिभिः पाश्ववत्तिभिः। 

ययाबुदोरितालोकः सुधम्परानवमां सभाम् ॥ 
“सुधर्मया देवसरभाया अनवमा अन्य नाम् ।” 
इति तद्ोकायां मल्ञिनायः॥) 

सुधन्मा, [न्] पु, (सुष्ठ, धर्मो यत्र । “धर्मादनिच् 
केवलात् ।* ५।४।१२8४ । इति भ्रनिच् । ) 
देवसभा । कुटम्बो । इतुणादिकोषः ।२।१८०॥ 
(टेवसभार्थे स्वोलिङ्गोऽपि भवति ॥१॥ खु ++ 
“निधने मनिः” उणशा० ४।१५१। इति मनि 
चंचिथः । इत्यञ्न्वलद त्तः ॥ स इस्पविशिष्ट 
यथा, हरिवंशे । ११५ ।७५। 
“सुधमीणे सुधन्प्ां तां लशणायाक्तिष्टकारिथे । 
देवो देवसभां दत्वा वायुरन्तरघोयत ॥”) 

[सुषम स्नो, देवसभा । इत्यमरटोका ।१।\।५१ 
सुधा, सनौ, ( सुखेन धोयते पौयते इति । षेट 
पाने + “भातश्चोपसर्गे । *,२।३।१०६ । इत्यङ् 
टाप् । ) अदछतम् ! इत्यमरः । १।१।५१॥ 
( यथा, रामाये) २।६१।१३। 

“न पञ्चात्तेऽपि मन्धन्तेसुधामपि सुरोपमाः ॥ 
लेपनम् । (वथा, माघे । १२।६२॥ 

५सेनाङ्धाक्तालितसौधसम्पदां 
पुरां बहनां परभागमाप सा॥*) 

मूर्नवीं । ज्लहो । (यथा, 
सेडइख्डः सिंहतुर्डः स्याद्यो वचदरुमोऽपि च 

सुधा समन्तदुग्धा च ख कं लिया स्यात् खो 
गुडा ४" 

इति भावप्रकाश्स्य पूव्वखण्ड प्रथमे भागी ॥) 
गङ्गा । इष्टका । इति मेदिनो ॥ विद्युत् । रस 
तोयम् । ( यथा,- 
“रसायनमिवर्षीणां देवनामाख्तं यधा । 
सुधेवोत्तमनागानां मेषज्यमिदमस्तु ते ॥* 

इति सुशुते सूत्र्थाने ४३ भ्रष्यायः ॥) 
धातौ | इति नाना्थंष्वनिमच्चरो ॥ इरितको 
मधु । इति शब्दचन्द्रिका ॥ शालपर्णो । इति 
राजनिधेष्टः ॥ 
५ (खुधायुक्ताः अंशवो यस्य । ) चन्द्रः । 

मरः। १।३।१४॥ ( यथा, कथासरि- 

॥ १०६ । १२८॥ 
“दोप्रदावानलशिदखाः सुधाशोरपि रश्मयः। 
तस्या; सुन्द्रसेनोत्वचेतसो वत जन्निरे ॥” 
कपू रः । चन्द्रसेन्नल्रात् ॥ ) 

सुधांणतेलं, क्तो, ( खधांगोः कपु रस्य तेलम्।) 
कपू रतेलम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

एरन्नं , क्तो, (सुधां शप्रिय रत्नम् ।) मोक्ति 
कम् । इति राजनिघख्ः ॥ 
धाकरः, पुं, (सुधायुक्ताः करा यस्य ।) चन्द्रः। 
इति शब्द्रन्रावलो ॥ (यवाःभा्यासप्तयत्याम् 
११९ । । 

सुधासि 
“उक्ञसिति लाब्छनोऽयं ज्योतृल्ञावर्षो सुधाकरः 

स्फ.रति। 
आसक्षक्ृष्णचरणः शकट इव प्रकरितच्चोरः ॥” 

सुधाङ्ग.+ पु, ( सुधामयं अरद्धतालकमङ्गमस्य । 
सुधेव शुक्तमङ्कमस्येति वा।) चन्द्रः। इति 
विकाण्डशेषः ॥ 

नि] पु, ( सुधा + जोवं + णिनिः) ` 
सुधय। लेपनेन जोवति वः । राज इतिभाषा ¦ 
ततपयायः। पलगण्डः २ लेपकः ३। इति 
विकाख्डशेषः ॥ 

सुधाघारः, प, (सुधाया ्ाधारः।) चन्द्रः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ अर्तपाव्र्च ॥ 

सुधानिधिः, पु, (सुधाया निधिः +) चन्द्रः इति 
शब्द्रब्नावलौ ॥ 

सुधापयः, [स्] ज्गौ, सुघेकशक्त षयः निखाखः } 
खडोत्तोरम् । इति केचित् ॥ 
धापा, पु,(सुधा पाणो यश्य ))धन्बन्तरिः 3 
इति केचित् ॥ 

सुक्, [ज्] पु, (सुधां भुङ्क्ते इति । भुज् + 
क्किप् ।) देवः । इति हेमचन्द्रः ४ 

सुधाडतिः, प, (साया शतियस्मात् ।) चन्द्रः ¦ 
यन्नः इर मुद्राद्भितमेदिनौ ॥ इस्ताच्चर 
मेदिन्यां शधासूतिरिति पाडः ॥ 

ऽपु,(दधातमकः इति । सुधा + मयद् ।) 
भूपालभवनम् । इति शब्द्रत्रावलौ ॥ भरखता- 
लके, ति। यथा, खोजयदेवः \ 
रासोल्लासभरेण विभ्वमश्तामाभो रवामभ्चवा- 

मभ्य परिरभ्य निभरसुरः प्रेमान्धया राधया 
सा तददनं सुधामयमिति व्याह्ृव्य मौत: 

व्याज्ञादुदटचुम्वितः स्मितमनोडारो हरिः 
पातु कः॥* 

सुधामोद कः, पं, ( सुधेव मोदयतीति । मुद + 
णिच् + खुल् । ) यवासशकरा । इति राज्- 
निघण्टः ॥ 
गित् पु, (सधामोदात् जायते इति । 
जन + डः । ) तवराजोद्वखण्डः । इति राज- 
निेर्टः ॥ 

सुधावर्षो, [न्] पु, (सुधां वषेतोति। इष + 
णिनि, ) ब्रह्मा। इति शब्द्रब्रावलो ॥ बद- 
मेदः। इति त्रिकार्डशेषः ॥ 
घावासः,पु ,(सुधाया भावासः।) चन्द्रः । यथा, 
“ज्यो तस्ायाः पतये तुभ्य ज्योतिषां पतये नमः 
नमस्ते रोडिणशोकान्त सुधावास नमोऽस्तुते ॥” 

इति तिष्यादितत्छम् ॥ 
( बुसम् । तत्पायो यथा,-- 
“पुसं कण्टकिफलं सुधावाएसः सु्ोतलम् ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखण्डं प्रथमे भागे ॥) 

1, स््रो,(सुधाया वासो यत्र ।) व्रपुषो । 
इति र!जनिघर्टः ॥ 

सिग्ुः, पु, ( सुधायाः सिश्वुः। ) भदख्त- 
समुद्रः । वथा, 

क न ऋक," ` 



सुनन्दः 
“शुघासिन्धोमीध्यं इरविटपिवाटौपरिहते 
मशिदोपे नोपोप्वनवति चिन्तामणिग्टडे। 
भिवाकारे मखं परमशिवपयङ्निलयां 
भजन्ति ता चन्धाः कतिचन चिदानन्दलद- 

रोम् ॥" 
इत्यानन्दलडइरो ॥ 

शुधाखतिः, पं, ( शधायाः सूतिरुत्यत्तिर्यत । ) 
यन्नः । चन्द्रः । पद्मम् । इति शब्दरन्रावलो ॥ 

शुधालवा, सनो, (खवतोति । खु + अच्, टाप्। 
सुधायाः खवा ।) प्रतिजिद्ा। अलिजिद्धिका । 
इति विकाणशओेषः॥ रुदन्तोढक्तः। इति 
राजनिषेर्टः ॥ 

धारः, षु, ( सुधां इरतोति। इ + भच्। 
सुधाया इर ष्तिवा।) गरूड़ः । इति शब्दः 
रब्रावलो ॥ 

खुधाद्रत्, पुं, ( सधां इरतोति । इ + किप् । ) 
गसड़ः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सुधितिः, प, खो, सखधितिः। इत्यमरटोकायां 
रायमुकुटः ॥ 

सुधोः, पु, ( दु शोभना धयस्य । ) पण्डितः, 
इत्यमरः । २।७।५॥ 

शुधौः, सलौ, ( गोभना धौः) सुन्दरढदिः। 
बुष्टधोः। इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ शोभना 
धो्यस्य । ) शोभनवदियुक्त, तरि ॥ ( यथा, 
भटिः। १२।६। 

““मात्रातिमातरं शभयेव बद्धा 

चिर सुधोरभ्यधिकं समाधात् ॥*) 
सुधृम्यः, पु, खादुनामगन्धद्रव्यम् । इति राज 
निघण्टः ॥ 

सखुधोद्धवः, पु, ( सुधया सइ उद्भवो यस्य । ) 
धन्वन्तरिः । इति विकाण्शेषः ॥ 

सुधोद्भवा, खो, ( सुधाया उद्भवो यस्याः । ) 
इरोतकौो । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ (इरोतकौ- 
शब्देऽस्य विवरणं ज्ञ यम् ॥ ) 

", ज्ञो, (खुष्ट, नन्दयतोति । मन्द + भर्) 
बलभद्रस्य मुषलम् । ईति शब्दमाला॥(कुजम्भ- 
दत्यस्य सुषलम् । यथा, माकण्ड ये। ११६।१८ 

सुनन्दं नाम मुषलं लष यन्रिर्भितं पुरा । 
तच्जहार सं दुष्टा तेन इन्ति रणे रिपून् ॥) 
सुन्द रानन्दजनके, चि ॥ 

सुनन्दः, पु, (सुट, नन्दयतोति। नन्द + अच्! ) 
ओोक्लष्णस्य पाषं द विदेषः। यथा, खरोभागवते 
१०।८९ । ५६ 1 

सुनन्दनन्दप्रमुख : स्वपादे 
चक्रादिभिमूं त्तिधरेनिजायुपैः। 
पुष्या खया कोत्तयाजयाखिलदिभि- 
निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम् ॥ 

हाद यविध-राजग्टडान्तगतग्डइविथेषः। यथा, 
यद्यव्रेवोच्यते मानं तस्य तैनेव कल्पना । 

राञ्ज: खडइस्तमेकन्तु दोरचे सर्व्वत्र निःचिपेत् ॥ 
अयामेन सुनन्दः स्यादराजस्तं च पञ्चभिः। 
परिणाह चतुर्भिब राजङस्तैः प्रतिषितः ॥ 

३७१ 
सुनाभः 

अस्याधिदेवता भौमो रकतोदं वसुन्धरा । 
इाराखि विंशतिख्चास्य रक्तचिवाठतानिच॥ 
रक्तपटटाद्ठतो गेडः सकलाथप्रसाधकः। 
अत्र खित्वा महोपालः सुचिरं पाति भेदि 

नोम् ॥ 
दोर्घः ५१ प्रखः ४० । इति सुनन्दः ॥ सुन्दरः 
इतिच पाठः। इति युक्गिकल्पतसः ॥ 

सुनन्दा, स््रो,(सुष्ठ नन्दयति या । नन्द + भ्रच्। 
| । ). उमा । गोरोचना । इति मेदिनो ॥ 
नारो) इति विश्वः॥ उमासखौभेदः । इति 
शब्दमाला ॥ ( अजपन्राा इन्दुमत्या: सखौ 
दारपालिका । यथा, रघुः । ६।२०। 

ततो पाणां खतहत्तवंशा 
पु वत्प्रगलभा प्रतिहाररन्नौ | 
प्राक् सत्रिकषें मगधेश्वरस्य 
नोत्वा कुमारोमवदत् सुनन्दा ॥*) 

भरकपत्रोहच्चः। इति रब्रमाला ॥ इषेरमून्न 
इति भाषा॥ ( पुरुवंगोयसाव्वंभौमद्रपते 
पन्नौ । यथा, महाभारते । १।९५। १६। 

“साव्वभौमः खलु जित्वा जहार केकेयी सुनन्दां 
नाम तामुपयेमे । तस्यामस्य जन्नं जयत्सेनो 
नाम ॥* #॥ दु्न्तपुच्चभरतस्य पन्नो । यथा, 
तत्रेव । १।९५। ३२ । 
भरतः खलु काशेयोमुपयेमे साव्वसेनीं सुनन्दां 

नाम ! तस्यामस्य जञ भुमनु्रः ॥** ॥ चेदि 
राजकन्या । यथा, तच्चैव । ३ । ६५।५०। 
“एवसुक्तया ततो मैमीं राजमाता विशांपते । 
उवाचेदं दुहितर सुनन्दां नाम भारत ॥* ) 

सुनयनः, पु , (शोभने नयने यस्य ।) खगः । इति 
शब्ट चन्द्रिका ॥ शोभनचनतुयुक्तं , चि ॥ ( यथा, 
रघुः । ९ । ५२। 

^दटृशुरष्वनि तं वनदेवताः 
सुनयनं नयनन्दितकोशलम् ॥” ) 
लन शोभने नयने यस्याः ।) नारौ । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

सुनाकलतः, पु, कपरकः। इति शब्दचन्द्रिका । 
| पु, (सृष्ट नाभिरस्य । च् समाशचे । ) 
मेनाकपरव्वतः। इति चि कार्डगेषः ॥ ( यथा, 
महाभारते । ३। १०। ३० 
^इन्द्रकोलः सुनाभख्च तथा दिव्यौ च पव्वंदौ॥ 
छतराष्युत्तवि्रेष; । यथा, तत्रैव ।१।११७।५। 
“+डणंनाभः सुनाभश्च तथानन्दोपनन्दकौ ॥* 
सुष्टु नाभिचक्रमव्यमस्येति । सुदशनचक्र, क्रो 
यथा, भागवते । २।३।६। 

“सुतं खषे खः वपुषा ग्रसन्त 
दृष्टा सुनाभोग्धितं घरिव्रया। 
भामन्वितस्तत्तनयाय शेष 
द्वा तदन्तःपुरमाविवेश ॥* 

वाच्यलिङ्ऽपि टदृश्यते। यथा, महाभारते । 
३।२।४८। 
“तत्तेजसा छतं चक्र सुनाभं विश्वकमणा । 
देवारौोणां मदो वेन नागतः ाङ्गधन्वना ॥*) 

सुनाम 
| खनौ, (सुनामा हादभौ । यदा, 
चनामप्रिया इषदथौ । ) दादथमासोयदादश- 
कत्तव्यत्रतविशेषः। यथा, 

अम्बरोष उवाच । 
“कथं सुनामभिर्देवो इादश्यां सुनिसत्तम । 
पूज्यते केशवो मत्तपभक्तिकामफलाथिभिः॥ 

वशिष्ठ उवाच । 
खृणष्वेकमन। भूयः सुनामदादशीं शुभाम् । 
सव्बपापडरां खम्था' भुक्तिमुकतिप्रदायिकाम् ॥ 
मनसापि चिकौषन्ति यै हादी नरोत्तमाः 
तेऽपि घोरं न पश्यन्ति पुनः संसारसागरम् ॥ 
राद सव्वत्रतानान्तु वैच्छवानां दृपोत्तम । 
नरः स्लोभिख कन्तव्यं विष्णोस्तुष्टि करं परम्॥* 
मागंशोे शभे मासि शक्तपचचे यतव्रतः । 
प्रथम चेव खज्ञोयात् इादशों विधिवन्नरः ॥ 
मनोवाक्षायचेष्टाभिः स विशुद्धो जितेन्द्रियः । 
दशम्यां नियतः ज्ञाला प्रणिपत्य जनाद नम् ॥ 
इविष्याब्क्लताहारः शचि त्वा भवेह तो । 
उपलि शुचौ देगे भचयेत् दन्तधावनम् ॥ 
उपोष्येकादभीं सम्यक् पूजयित्वा जनादंनम् । 
सुनामद्ादशों देव भं भोच्यं परेऽहनि ॥ 
एवं सङ्कल्य नियमः प्रणम्य ग स्डध्वजम् । 
दशम्यामेकभक्षाग्ो संयतः संवसेजिशाम् ॥ 
एकादश्यां ततः कुदादेकचित्तः खमाहितः ¦ 
प्व प्रपूजयेत् सूं ततोदेव प्रपूजयेत् ॥ 
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्षवव्सल । 
भास्कराय नमस्तुभ्य रवये कायभानवे ॥ 
नमः सूगाय देवाय नमस्ते सक्ठखप्तये । 
एकस्म हि नमस्तुभ्यते कचक्ररथाय च ॥ 
ज्योतिषां पतये नित्यं सव्वतेजोडइराय च । 
दिवाकर नमस्त ऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ 
एवं संपूज्य विधिवत् युष्यधूपानुलेपनः । 
दोपेब्वस््ेः सुनेवे द्येस्ततो विष्णुग्टहं ब्रजेत् ४ 
ततोऽनु खापयेद् व दधिच्ौरष्टतादिभिः। 
सब्वं प्ये स्तथा चन्दनवारिभिः ॥ 
कङ्मोोरकपू रबन्दनेन विलेपयेत् । 
अच्यतं चाय्या मालतोकुसुमेभं शम्॥ 
गुग्गुलु ्टतखंयुक्त धुपं दद्यादहनि म् । 
पायसापूपसंयावकरग्भाज्यकदम्बकः ॥ 
नेवेद्यं हरये दद्यात् फलमोदकयान्विबः । 
गोतवाद्येहरेद्येष प्रणमे सुहसुडइः ॥ 
एवं पूजां इरेः क्त्वा दिजं न्नानप्रदारकम् । 
पूजयेदन्तर नास्ति विप्रकैशवयोरपि ॥ 
ततोऽत्रणं समालभ्य चन्दनेन नव घटम् । 
खम्विणं तोयसम्प ये न्यसेद् वस्य सत्रिधौ ॥ 
सद्म मौक्तिकाचतन्तु वच्चरन्नसुवणेकम् । 
न्यस्य गर्भे सवस््रन्तु पूजयेत्तत्र केशवम् ॥ 
यस्व रोज्नि खिता मेघाः सव्वखन्धिषु पत्रगाः ॥ 
सागराः कुकिदेशस्थाः सोऽव्रायातु जगत्पति । 
वनस्पतिरसो दिव्यः सब्वंगसेषु चोत्तमः । 
तेन सहसोन्ि्ो धूपोऽयं प्रतिच्छद्यताम् ॥ 
केशवः; के गिदा केयिकंशारिष्टनिसूदनः। 



सुनाम 
सब्वक।मप्रदो टेव: स मे पापं व्यपोहतु ॥ 
एव मभ्यच्चा देबेशं प्रणिपत्य क्षमापयेत् । 
हादश्यां तत्र तोयेन खापयेत्तेन मानवः ॥ 
सर्ब्वधापविनिसुक्ो वैष्णवों लभते तनुम् । 
कछताभिषैकः पुण्याम सम्यगभ्यश्च केशवम् ॥ 
नवनोतकछ्लतां धेनु व्राह्मणायो पपादयेत् । 
केशवः प्रौयतां देवः केथिदन्ता मडाच्च तः। 
समे भवतत सुप्रोतः इ्टान् कामान् प्रयच्छतु 
शवं प्रदच्चिण ज्ञत्वा सृणु तस्यापि यत् फलम्॥ 
विंशदणब्दक्ञत पाप हित्वा स विविधं नरः। 
ष्टं वषससल्लाणि खे मोदति देववत् ॥ 
यदा कालादिषायाति सधर्म धनवान् भ्वेत् 
अभावादथ घेननां तत् पातं कल्पयेत्ततः ॥ 

तत्फलं डि विनिर्दिष्टं यथाशक्त्या तु दिशा । 
भक्तया फलं समाप्नोति भक्िरेवाव्र कारणम् ॥* 
पौषस्यैव तु मासस्य योऽप्येव चपयेच्ररः । 
समाहितमना भूप रसेनुप्रदायकः ॥ 
शापो नारा इति प्रोक्ता भापो वे नरसूनवः । 
अयनं वर्मनो तस्मात् नारायण इति खतः ॥ 
नारायणः प्रीयतां मे देवो नरप्रियः सदा । 
इष्टकामप्ररो नित्यं स मे पापं व्यपोहतु ॥ 
लतः प्रद्चिणं छत्वा ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः । 
एवं हि पौषमासस्य तस्य पुण्यफल' यणु ॥ 
षच्या वाब्दे: छतं पाप खल्पं वा यदि वा बडु 
इत्वा खगे समाप्नोति वर्षाणामयुतायुतम् ॥५॥ 
माघस्येव तु मासस्य इादशीं शक्तपक्षतः। 
यः चिपेचि शविभेत्वा एकचित्त: समादितः॥ 
खापने पूजने नियं ब्राह्मणानाञ्च तर्पणे । 
प्रदाने ृपगाद.ल इम मन््सुदौरथेत् ॥ 
मा लच्छो्च युरात्रेयो भगिनो शशिनोऽनुजा । 
भत्ता त्वमपि तस्याश्च सव्वकामद माधव ॥ 
प्रोयतां माधवो देवो मधुकेटभस्दनः। 
वासुदेवो जगन्नाथो मम पाप व्यपोडतु ॥ 
एव थः कुरुते सद्यस्तस्य युखफल णु । 
यावच्जन््मकषतं पाप' हत्वा सरव्वंमशेषतः ॥ 
दिव्यवषंसदख्राणि खगे वसति षोडश । 
गुडधेनुप्रदो माके इहायातः सदा सुखो ॥ 
भवेद्राजन् निरातङ्कः पुत्रेडयथसमन्वितः । 
तव्र विष्णुपरो भूत्वा क्रमान्मोच्तमवाभ्र् यात्॥ भौ 

फल गुनामलपन्तस्य दादश्यां नियतः शुचिः । 
शू यत्वा विधानेन देवदेव खशक्तितः ॥ 
सन्तेणानेन राजैन्द्र गोविन्दः प्रीयतामिति ।' 

- गवां भक्तोऽसि गोखामी मोवासो गोक्षतालेय 
` व्व कामप्रदो नित्यं स मे पाप' व्यपोहतु । 

स्ुलव शकंराधेनु भक्तया दद्यात् दिजातये ॥ 
ततः प्रदच्तिणं कला ख्णु युधं यथातथम् । 
बलवद सहस्राणां दशानां धूरविंवाहिनाम् ॥ 
न तस्तत् फलमाप्रोति इादश्या यद्धवेच्रप । 
दिव्यवषसदख्राएि सर्गे तिष्ठति खर्मिंवत् ॥१*॥ 
चत्रस्य इादशों शएक्तां समुपोष्य टृपोत्तम । 
ख्।स्वा प्रपूजवेदिष्णु जगतोऽन्तरचारिणम् ॥ 
पूव्वाक्गदिधिवत् चात्वा गोमूतरर्गौमयैन च । 

२०२ 
सुनाम 

ज्ञापयिताखतेनेव पञ्चानां गन्धसंयुतेः ॥ 
अद्धिः पञ्चात् प्रपूज्येव गन्धधुयविलेपनः। 
पुष्पर्व्वा सोभिरेव' हि मन्तेणानेन बददिमान् ॥ 
प्रवेशने यथा शोलो जगतां रत्तणाय च । 
दु त्तानां विनिर्जेतुमसि विष्छुरतो इरे ॥ 
विष्णुभवतु मे प्रोतो विष्शुर्देवः सनातनः । 
सव्वपापविनाशाय विगमे प्रौयताभिति ॥ 
मश्वषेलुमभावाच्च शक्तितः पाबमेव च । 
द्वा यत् फलमाप्नोति तदिदकमनाः गणु ॥ 
पूष्यैजग्मनि यत् पापमिड जगनि साग्प्रतम्। 
बत्तते सकलं इत्वा खर्गलोके महोयते ॥ * ॥ 
वेशाखस्य तु मासस्य पूजये धुसदनम् । 
ू्व्वीक्षविधिना राजन् सौवण मधुखदनम् ॥ 
जलकुम्भे तु संखाप्य मन्त्रेण नेन पूजयेत् । 
एका्वै जले धातु ता वेदाः पुरा इरे ॥ 
मधवना तै इतः सोऽपि तेनासि मधुसूदनः । 
समे भवतु सुप्रौतो देवदेवः सनातनः ॥ 
सव्वं पापविनाशाय प्रीयतां मधुखूदनः। 
ेतघेनुमथो द चवा ब्राह्मणान् भोजयेत्ततः ॥ 
ततः प्रदिशं कुब्ध।त् दत्त्वा देयान् यथोपमान् 
एवन्तु चपमाणस्य तस्य युणखफलं खण ॥ 
कपिलानां सहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य पुष्करे । 
तत्फलं समवाप्नोति भक्तियुक्तोऽप्यसंशयः। 
यावदिन्द्रौ वसेत् खगे तावदेव स तिष्ठति ॥*॥ 
च्येष्ठस्यैव तु मासस्य शुक्तपकचे तु दादशथोम् । 
पूजये दिधिवद्वक्था समुपोष्य चिविक्रमम् ॥ 
जलधेतुमथो दद्यादिप्राय नियतः शचिः। 
यज्ञभागभुजो टेत्यान् सत्रिइत्य क्रमे स्िभिः॥ 
ब्ेलोक्वमाह्ृतं तस्मात् तेनासि त्वं तिविक्रम 
विविक्रमं विलोकेशं प्रणयामि विविक्रमम्॥ 
ततः प्रदच्चिणं छलत्वा ब्राह्मणेभ्यश्च दकच्िणाम् । 
दत्वा तु भोजयेत्तांस्तु ण तस्यापि यत् फलम् 
वाजपेयस्य यज्ञस्य सम्यगिष्टस्य पार्थिव । 
तत्फलं लभते मर्ताः परतेह सुखो भवेत् ॥१॥ 
वामनस्तु तथाषाढ़ समुपोष्य प्रयत्नतः । 
हादशौनियताहारो वामनं तत्र पूजयेत् ॥ 
हिताय सर्व्वदेवार्ना दित्यः कामदो यथा। 
तथा लवं भव मै देव वामनो वलिबन्धनः॥ 
तिलकैनुः ततो दद्यात् वामनः प्रोयतामिति । 
तदभावात्तथा पात्रं यथाशक्त्या च दचिणाम् ॥ 
पूव्वजन्मकतं पापमिदजग्भक्लतच्च यत्। 
तत् सव्यै विनिहइत्याश परत्र च शमां गतिम्॥*॥ 
श्रावणस्य तु मासस्य दादश्यां शुक्त पच्चतः। 
यः च्रिपेन्नियतो भूत्वा समुपोष् जनाद नम्॥ 
समचचंयेत् यथाशक्तया पूर्वोक्तविधिना ततः। 
धेनु सव्वगुणोपेतां ब्राह्मणाय निबेदयेत् ॥ 
मन्तेणानेन राजेन्द्र पौराणविदहितेन च । 
समादाय ततो लच्छों लोकंभ्यः चोर सागरे । 
खपिषि आाक्णे मासि खोधरोऽसि जगत्पते !॥ 
अवे धरो देवः यौवस्ः खौ निकेतनः । 
परोयतां हि श्रियः कान्तो गतिमिष्टां ददातुमे 
गवां दशसडस् ण पात्रदत्तेन यत् फलम् 

सुनाम 
सकलं लभति मर्त्यो भक्तियुक्तो न संशयः । 
स्वर्गेषु विपुलान् भोगान् भुनक्ति सुरराडिव॥*॥ 
तेनेव विधिना राजन् मासे भाद्रपदे ततः। 
समुपोष्य ततो भक्तया इषौ केशं प्रपूजयेत् ॥ 
सुक्ताधेतुमथो ददात् यथाविभवविस्तरात् । 
इशोकाणोन्द्रियाख्या इस्तेषामोशो जगत्यति 
करोति कत्तभूतोऽसौ इषोकेशो भवानतः। 
देवदेवं इषोकेशं भूतेषु प्रभवाव्ययम् ॥ 
प्रौश्यामि सुसंप्रोतो मम पापं व्यपोहतु । 
एवं प्रद्चिणं छत्वा विष्णुलोके महोयते ॥*॥ 
इादण्यां ससुपोष्येव पद्मनाभ तथाश्डिने।- 
पूजयेदिधिवद्धक्तया गन्धधृप विलेपने: । 
गन्धधेनु ततो दद्यात् कपू रागुरचन्दनेः । 
कु्ुभेन हि राजेन्दर वित्त शाख विवच्जयेत् ४ 
एकाणवगते तोये खपतो यस्य वेधसः । 
निवासाय भवन्राभ्यां पञ्चनाभोऽसि इत्यत ॥ 
प्रोयतां पद्मनाभो मे दुतं चोपशाम्यतु । 
इत्यक्ा तं समभ्यच्चा दद्यात् धेनु इिजायतैे॥ 
इत्येवं चेषमाणस्य तस्य पख्यमतः णु । 
सप्जन्मकतं पा५ खल वा यदि वा बड। 
दग्धा तत् सकलं भूप विष्शुलोकं स गच्छति। + 
कात्तिकस्य तु मासस्य एकादश्चामुपोषितः। 
प्रसुप बोधयेद्रा्रौ खदाभक्तिसमन्बितः ॥ 
खल्येगीतेस्तथा वादकं गृयजुःसाममङ्गलैः। 
बोणापणवश्ब्दश्च पुराणवणेनच॥ ` 
वासुदेवकथाभिच्च स्तोतेरन्ये ख वाहवैः । 
सुभाषितेरिन्द्रजालेभू भिशोभाभिरेव च ॥ 
पुष्पेधृपैख नेवेदीरदीपहन्तेख शोभनैः । 
इोमभच्छरपूएञ्च फलः शाक पायसः । 
इन्तोविकारेमंधुना द्राचताखोडं: सदाडिमैः । 
कुटेरकस्य मन्या सज्जिकालवणेन च ॥ 
ह द्याभ्यां श्वेतरक्ताभ्यां चन्दनाभ्याञ्च सब्वेदा । 
कुङ् मालक्तकाभ्याच्च रसतं; सकङ्रोः ॥ 

¶ नानाविधैः पुष्य वयैव चिक्रियाघनैः। 
तस्यां रात्रय व्यतोतायां इादश्यामर णोदये । 
खात्वा नदौजलेः पुः प्रतिमां खापयेत्ततः ॥ 
उलिितां त्वपरे रम्यां ताश््रां रौष्यां सृव्जाम्। 
वेष्णवो प्रतिमा यत्र चिरे सुप्ता कचित् भवेत्। 
तत्र स्नानादिपूजा च वेद्यां कार्यां च विष्णवै॥ 
आदौ एतेन तलेन मधुना तदनन्तरम् । 
दभ्ना रोरेश च ततः पञ्चगच्छेन शास्त्रवित् ॥ 
उडइत्तनं माषतच्तण' मसूरामलकानि च। 
रौध्र कालोयकश्चेव नागरं वणकं तथा ॥ 
सर्षपा प्रियङ्ख मातुलुङ्गरसेस्तथा 1 
सर्व्वौषध्यः सर्वगन्धाः सर्ववबोजानि काञ्चनम्॥ 
मङ्गल्यानि यथालाभं रत्नानि च कुशोदकम् । 
इस्तिदन्तोचुता खच्च हषगङ्गोडता तथा ॥ 
नदौतौ राद्वां खानात् व््रोकात् सङ्गमाव् 

टात् । 

इन्दस्थानाचच सरसस्तथा 
एताभिः खराप्य देवेश दद्यात् गोरोचनां शभाम् 
ततस्तु कलसा देया यथाप्राप्त' सखलङः ताः 



सुनासि 
जातोवक्नवसंयुक्ताः सफलाख सकाञ्चनाः । 
पुण्या हवेद शब्देन वोणावेणुरषेण च ॥ 
शब्देन मधुरेणैव सूतमागधवन्दिनाम् । 
शवं संख्याप्य गोविन्दं खनुलिपत खल तम् ॥ 
शुवासं पूजयेत्तन्तु सुमनोभिख कुङ् मेः । 
दौपेधपे्मनोज्ञं च पायसेन तु भूरिणा ॥ 
नानारननप्रदारख होमैः पुण्ये: सदच्तिरौः । 
वासोभिभषगै द दर्ग भिरश्ेगजेरपि ॥ 
ब्राह्मणाः पूजनोयाख विष्णोरादयाः सुूरत्तयः। 
विष्णो रात्रौ प्रसुषस्य दामोदरगतं यतः ॥ 
जह्माण्डस्य च तेनासि दामोदर इति स्मरतः 
दामोदर शमां धेनु गह्वातु खयमेव हि ॥ 
दिजञरूपेण तै विष्णो प्रक्लत्येषा सनातनौ । 
इत्येवं एथिवोदानात् फलं प्राप्रोति मानवः ॥ 
सुवकंस्य महाधेतु दत्वा पवरोत्तमः। 
इत्वा पापान्यशेषाणि शतजग्म्ान्तराणि वै ॥ 
चेष्णवं लोकमप्नोति यावदिन्द्राञ्चतुदेश । 
सम्यगत्र ब्रते चौं सप्तजन्मानुगं फलम् ॥ 
ददाति भगवान् विष्णुः कामान् मोचं नरेश्वर । 
जाद्मणान् भोजयेद्क्य भ्तेर्चावचेरपि ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कत्वा यथाशक्तया च दकिखाम्। 
कलसान् इादशवेवं ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत् ॥ 
वस्नं शावेटितयोवान् हेमगर्भोपभ्ोभितान्। 
दधिक्तौरयुतां शंव सगुडान् प भूरिशः। 
शक्चिर्यथा तथा दयात् भक्तिरेवात्र कारणम् ॥ 
प्रसङ्ग नापि यो राजन् सुनामदादभीं नरः। 
करोति पुख्भागो स यथा दैव्योद्भवो बलिः ॥ 
णवं यः कुरते राजन् सुनामहादशों नरः। 
राजसूयस्य यश्नस्य फलं समधिकं भवेत् ॥ 
सव्वदानेषु यत् पुण्यं यच्च पुख्यं त पोवने । 

यत् पुण्यं तत् पुख्यं समुदा्टतम् ॥ 
गावो इादशथ दातव्या वस्त्रयुग्मानि काञ्चनम्। 
अलामे चव गामेकां पात्र वा खणसयुतम् ॥ 
मासे माेऽथवाप्येवं चञ्चलं जोवितं यतः 1 
बडविन्ना हि धर्मस्य कर्तुन्डिद्रः न जायते ॥ 
एशतजज्नात्वा सुमेधावो न तच्र म्लपयेन्मनः। 
न तस्य वित्तलाभोऽस्ति भक्तिग्राद्ो हि केशवः॥ 
अ्ननेन विधिना यस्तु दादभीं प्रतिवच्छरम् । 
कत्वा नरः पर याति विष्णुलोकमनामयम् ॥ 
सुनामदादशो चेव व्रतानामुत्तमा दृप। 
आ्राद्या नरस्तु कत्तव्या तोषय्िजंनाहंनम् ॥ 
यञ्च नां कौ त्तयेत् पुर्यां खणयात् इादभीं नरः॥ 
तावुभौ गच्छतः खगे कत्ता विष्णुपुरं व्रजेत्॥ 
इति वद्धिपुराशे सुनामदादशोनामाध्यायः ॥ 

सूनारः, पुं, ( शष्ट, नालस्य ¦ लस्य रः!) 
शनोस्तन्धम्। सर्पाण्ः। कलविङ्कः! इति 
मेदिन्ये॥ 

खृनालकः, पु, ( य्, नामस्य । कण् । ) वक- 
पुष्यः, इति शब्दचन्द्रिका ॥ इन्दरनालः 
युक्ते, वि 

सनासिका, श्रो, ( सष, नासिका यस्याः ) 
काकनासा । इति राजनिघष्डः ॥ ( शोभना 

४. 94. 

२७ 
सुनीथः 

नासिका । ) शोभननासा। तद्युक्ते, बि॥ 
( यथा, भागवते ४ ।२६।४६। 

पञ्मकोषपलाशाच्चं सुन्दरभ्ब् सुनासिकम् ॥*) 
सुनासौरः, पं, ( सृष्ट नासौरं भरग्रगामिसेन्य 
यस्य ।) इन्द्रः । इत्यमरः । १ । १।४४॥ (देवः । 
यथा, भागवते । ४ । ७ । ७। 
“ततो मोडांसमामन्त्य सुनासोराः खडषिभिः। 
भूयस्तदेवयजनं समोदं धसो ययुः ॥* ) 
सुनाशोरञ्च ॥ 

सुनिर्यासा, स्तो, ( शोभनो निर्यासो यस्वा; । ) 
जिङ्गिनोहच्चः। इति भावप्रकाशः ॥ 

सुनिखितः, पुं, ( सष्ठ, निचितं नियो यस्व ।) 
बदविशेषः । इति चिकार्डशेषः ॥ 

सुनिञ्धितः, वि,(खुष्ट नि्ितः। ) सन्दरनिखय 
विषयोभूतः। इति इलायुधः॥ 

सुनिषखं, ज्तौ, ( सष्ठ निष निद्रा यस्मात् । ) 
सुनिषखकशाकम् । इति विकाण्डगेषः ॥ 
( यथा, सुश्रुते । ६ ।४५। 

“पटोलभेलुखुनिष्युधिका 
वटातिमुक्ताङ् रमिन्द्रवारजम्। 
हितञ्च शाकं तसंस्कृतं सदा 
तथेव धाब्रोफलदाड्मान्वितम्॥” 

कचित् पुलिङ्ग ऽपि दश्यते । यधा, 
सुनिषखो हिमो ग्राहो मोडदोषचयापडः । 
अविदाहो लघुः खादुः कषायो रूचदोपनः। 
हष्यो रुच्यो ज्वरण्वासमेदकुभ्नमप्रण॒त् ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वश्बर्डे प्रथमे भागे ॥) 

सुनिषसकं.क्तो,पु,(सुनिषसमेव । खार्थे कन् ।) 
शाकविशेषः । सुषुणौ इतिभाषा । तत्पर्य्यायः। 
वितुन्रम्२ । इत्यमरः । २।४।१४९ ॥ इनि 
षम्२ चच: ४। इति चिकार्डशेषः ॥ (यथा, 
*भितिवारः शितिवरः खस्तिकः सुनिषखकः। 
वारकः सूचिप्ः पणंकः ङु कुटः थिखो॥ 
चाङ्गेगोखदटशं पत्रं चतुर्दल इतौ रितः । 
शाको जलान्ते देशे चतुःपबोति चोच्यते ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पत्वं खण्डे प्रथमे भागी ॥ ) 
शरस्य गुणाः। यथा,-- 
*भविदादो वरिदोषच्नः संग्राहो सुनिषखकः। 

इति राजवज्ञभः ५ 
सितावरब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

षः, वि, अत्यत्तसः। सुपूत्व निर्पूव्वंतप 
~: कछप्रव्ययेन निष्पन्नः ॥ 

तिः, खौ, (शोभना नौतिः।) ोभनतनयः। 
भ्रू वमाता। इति मेदिनो ॥ सा तु उत्तानपादस्य 
रान्नोऽप्रे यसौ पन्नौ । यथा, भागवते ।४।८।८। 

` “जाये उत्तानपादस्य सुनोति: सुरुचिस्तयोः । 
सुरुचिः प्र यसौ पल्यर्नेतरा यत्सतो घ्र वः॥*) 
शोभननोतिवििष्टे, वि ॥ 

सुनोथः, चि, (सुष्ट नयति धण्यमिति। सु+नी 
+ “इनिकुषिनोरमिकाभिभ्यः क्थन् ।*उखा० 
२।२। इति कथन् । ) धर्म्ौलन्तः । इत्य्- 
शादिकोषः॥ पु.त्राह्मणशः। इति संचिष्रसारा- 

सुन्दरौ 
शादिष्ठत्तिः ॥ ( चन्द्रवंभोयालकंराजपौच्ः। 
यथा, भागवते । € । १७।८। 
अलकात् सन्ततिस्तस्मात् सुनोयोऽय निके- 

तनन" ) 

& क्गौ.सुष् नोलम् । ) लामव्जकम् । इति 
राजनिघर्टः ॥ 

सुनोलः,पं,(अतिश्यो नौलः । ) दाडिमः । इति 
राजनिघंष्टः ॥ सुन्दरनोलवख ख ॥ 

|सुनोलकःपुः(खनोल एव । खार्थे कन् । ) नोल- 
खङ्गराजः। नोलाखनः। नोलरन्रम् ¦ इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 
| स्रो, ( भ्रतिशयनोला ) अतसो । 

विष्छुक्रान्ता। जरतोढणम् । इति राजनिर्घण्टः॥ 
"[नौ] क्गो,जलम् । शोभना नौयेव्र तत् सूनु 

। इति सुग्धबोधटौकायां दुर्गादासः ॥ 
नो त्रि.शोभननोकाविशिष्टः। शोभना नौयेच 
यस्य वा इति बडन्रो हिसमासनिष्यन्नः। शोभन- 
नौकायाम्, खौ + 
न्दः, पु, वानरविशेषः। यथा, 
जाम्बुवान् ऋषभः सुन्दो वम्भः शतवलि 

पृथुः । 
वयुढ़ानोकाञख् यत्ता दुमानादाय सब्वेतः ॥ 
इति वाल््ोकौये रामायणे जुदकार्डे ४०सगः॥ 
रात्तसविशेषः । यथा, । 
“अथ कालोपमौ युद सतौ सन्दोपडुन्दयोः । 
यज्ञविन्नकरौ तौ ते नेव दास्यामि पु्चकम् ४* 

इति रामायणे बालकाण्डे २... सगः ४ 
( संद्काद पुः । यथा, इरिवंओे । ३। ७२ । 
संहादपुन्चौ सुन्द निखुन्दलेव ताबुभौ ॥” 

विष्णुः । इति महाभारतम् ।१२।१४९।९८॥ ) 

६, ति. (सष्ठ. उनत्ति आद्रीकरोति चित्त- 
मिति। खु +उन्द क्लेदने +अरः। शकन्चा- 
दित्वात् साशुः। ) मनोहरम् । तत्यखओायः ॥ 
सुचिरम् २ चार ३ सुषमम् ४ सष्ठ ५ शोभ- 
नम् £ कान्तम् ७ मनोरमम् ८ इच्यम् € 
मनोज्ञम् १. मच्ञ्, ५१ मच्न्लम् १२ । इत्य 
मरः । ३। ९। ५१॥ मनोहारि १३ सौम्यम् 
१४ भद्रकम् १५ रमणोयम् १६ रामणोयकम् 
१७। इति तोका ॥ बन्धूरम् १८ बन्धुरम् १< 
पेशलम् २० पैसलम् २१ वामम् २२ रामम् ररे 
भभिरामम् २४ नन्दितम् २५. समनम् २६५ 
इति शब्दरद्रावलौ ॥ वल्गु २७ इरि रए 
खरूपम् २८ अभिरूपम् २० दिव्यम् ३१। इति 
जटाधरः ॥ 

र, पं, ८ सु + उन्द् + भ्रः । ) कामदेवः ॥ 
इति कंचित् ॥ ठच्चविधेषः! खुद्रोडति 
भाषा ॥ यथा, 
“जम्बुवन्वोलखदिरसिख्ंवाराख सुन्दरः । 
एषामन्यतमाङ्गारं निखमलास्छुनि भावयेत् ॥* 

इति सुखबोधेः। 
सुन्दरौ, स्तो, ( सुन्दर + गौरादिलयात् ङोष.।) 
नारोभैदः। इत्यमरः ।२।६। ४ ॥ सृष्ट, उनत्ति 



सुपद्मः 
्याद्रयति मनः इति सुन्दरौ, शन्दधौ लेदे 
शुपूरष्वः नान्नोति भरः निपातनादुक्ञोपः नदा 
दित्वादौप् । रूपलावस्यसम्यवा सुन्दरो । इति 
तदहौकायां भरतः ॥ तरभेदः । इति मेदिनो ॥ 
इरिद्रा। इति यब्टचन्दरिका ॥ विपुरसुब्दरो। 
यथा, 
““सङ्कष्टानामिकायोगात् वामडहस्तस्य पार्व्वति। 
तपयैत् सुन्दरो देवीं खसुद्राच्च सवाइनाम् ॥ 

इति तन्वसारे चौ विद्याप्रकर शम् ॥ 
योगिनोविशेषः । यया,-- 
““तावग्भन््ं जपेदिष्ान् यावदायाति सुन्दरौ । 
च्रात्वा हद् साधकेन्द्र निभोधे याति नि्धितम्॥ 

इति तद्रेव योगिनोसाधनप्रकरणम् ॥ 
खन्भ, दुगतौ । हिषे । इति कविकल्पदुम ॥ 
(वा °-पर०-भक ० - हिते सक °-तेट् ।) इन्धते । 
इति दुर्गादासः ॥ 

खृन्वन्, [त्] चि,यश्चकत्ता ।'सुजो यन्नसंयोगे ।* 
३।२।१३२। इति भुनोतैः शद्धप्रत्ययः॥ 
सर्व्वे सुन्वन्तः । सर्ववे यजमानाः सविण: । इति 
सिदान्तकौमुदौ ॥ 
सुपक्षः, पं, ( सु +. पच + शः । ) सुगन्ष्याखः । 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ शोभनपरिशते, बि॥ 
( यथा, भागवते । १।८।४०। 
“इमे जनपदाः खु्ाः शुपक्तौपधिवौरधः। 
वनाद्विनदुग्दग्बन्तो द्चेधन्ते तव वौचिताः ॥*). 

खुपव्र, क्तौ, ( शोभन पचमस्य । ) तेजयपव्रम् । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सखुपव्रः.पुं.(गोभनं पचमस्येति ।) भादित्यपव्रः। 
पञ्िवाहदढणम् । इति राजनिचघटः ॥ 

पव्रकः, पुं, (शोभनं पवरमस्य । कप् ।) थिगुः। 
इति राजनिचंष्टः ॥ ( चिध्रथब्देऽस्य विशेषो 
ज्रातव्यः ४ ) 

सुपव्रा, खो, (गोभन' पतव्मस्याः । ) शद्रजटा । 
शतावर । पारक्यम् । शमौ । शालपर्णी । 
इति राजनिष्डः ॥ 

सपत्निका, खो, जतुका । इति राजनिंष्टः ॥ 
सपथः, यु, (खु योभनः पन्याः। भः समासे । ) 
समरागं । यथा, 
“सत् पवस्वतिपन्याञ्च शुपन्धाः सुथोऽपि च।* 

इति थब्द्रब्नावलौ ॥ 
( यथा, कथास्रिख्छागरे । २० । १९२। 
“विषयाकछलष्यमाणा डि तिष्टन्ति पधे कथम्॥ 
शोभनपथयुक्षे, चि ॥ 

सुपण्या, ख्नौ,(सुष्ठ पण्य यस्याः । ) श्ेतचिन्नो । 
इति राजनिघण्टः + सतुश्वाद्ये, चि ॥ 

छपन्धाः पु ,(शोमनः पन्थाः । ) सतृपवः । इति 
शब्टरब्रावलौ ॥ 

सुपद्यः, पु, परञ्चनाभदत्त-छतव्धाकरशविशेषः । 
यथा,-- 
घैयावशैयं घोराः ओखोपञ्चनाभनिषेदितम् । 

उलो व्याकरणादशः सुपद्मस्तस्य प्िकां 

ततो डि बालबोधाय प्रयोगाष)श् दौपिक्रा। 

28 
सुपाचं 

| रचिता च धातुकौमुदौ ४" 
षति तदौयपरिभाषाठत्तिः॥ 

(पु, कगौ । शोभन पद्मम् । ) भोभगपद्मञ्च । 
शोभनपञ्मविशिष्ट, वि ॥ 

, स्मो, वचा इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
:, पु, ( शष्ट, पशे पञ्चो यस्य । ) गरड: । 

इत्यमरः । १।१।३१॥ (यथा, रघुः ! १०। ६१] 

छष्यन्ते स्म सुपर्ेन बेगाक्षष्टपयोसुचा ॥* ) 
खर्थचूडपचचौ । छतमालकहचचः । इति मेदिनो 
( पक्िमात्रम् । यथा, मतुः । १। ३७ । 
“भागान् सर्पान् सुपणा पद्ध शाञ्च एधग्- 

गणान् ॥ 
विष्डुः। इति महाभारतम् । १३। १४९. । 
३४॥ ) शोभनप्ं विशिष्टं, ति ॥ 

कः.पु,(सु शोभनानि पर्णानि यस्व । कन्) 
चरारग्बधठच्चः। इति रन्नमाला ॥ सपच्छट्ः 
इच्च! इति जटाधरः ॥ गरुडः । इति इम- 

॥ 
तुः, पं, ( पथः केतौ यस्य । ) विष्णुः । 

इति हलायुधः ॥ 
(सुपर्णा, सो, ( ख शोभनानि पर्णानि पत्राणि 

यस्याः । ) पञ्चिनौ । इति शब्दमाला ॥ 

नागकेशरः । इति विकार्डशेषः ॥ ( अस्य 
पथयो यथा, वै द्यकरब्रमालायाम् । 
"दौषः सरपं: सुपर्णाख्यञ्चाम्प यो नागकेशथरः॥*) 

का, सनौ, ( शोभनानि पर्णानि यस्याः। 
कप्। टापि भत इत्वम् । ) खणंजौवन्तो । 
पलाभौ । शालपर्णी । रेष्णुका । वाकुचौ । इति 
राजनिधघेष्टः ॥ ( अस्याः पयायो यथा,- 
“भ्वल्गुजो वाकुचो स्यात् सोमराजो सुपर्थिका 
शभथिलेखा छष्णफलःा सोम पूतिफलोति च । 
सोमवल्लो कालमेधो कुष्टप्नो च प्रकोर्तिता ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूञ्वखच्डे प्रथमे भागी ॥) 

स्रो, (सुष्ट, पणान्यस्याः । गौरादित्वात् 
ङोष्।) कमलिनो । गरुडमाता। इति 
भेदिनो ॥(पच्चिणोमातरे च । यथा,महाभारते। 
१३।२२४।१०। 
सुपर्णी सा तदा भूत्वा निजैगाम मडावनात्”) 
पर्णीतनयः, प, ( सुपर्छास्तनयः । ) गङड़ः। 
इति इलायुधः ॥ 

खपव्वौ, [न्] पु, ( शुष्, पव्वै यस्य । ) देवताः । 
इत्यमरः । ९।.९। 9 ॥ बाणः । वंशः। 

। इति मेदिनो ॥ 
॥ स्नो,(भोभन पव्वं यस्वा: । ) शेतटूर्व्वा 

राजनिकंण्टः ॥ सुन्दरपव्वंविशिष्टा च ॥ 
सुपाक्छं,कौ,(सुपाकाय दितम् । सुपाक + यत् 
विड् लवणम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

„ क्तौ, ( सुष्ट, पात्रम् ! ) योग्बब्यक्तिः। 
( यथा, भागवते 1 ॐ \ १४।४१ 1 

“पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुषाव ब्राद्मशं विदुः । 
तपसा विद्यया तुख्चा धत्ते वेदं इरेस्तनुम् ४” 

सुपाश्ं 
दानविधियथा,- 

^“तस्मालर्व्वालना पात्रे दद्यात्कनकदक्तिणाम् 
इति) 

सर्व्वेषामेव पावाशां परं पाच महेश्वरः । 
पतन्तं व्रायते यस्मादतोव नरकार्थवादितिष 
पाव्राख्याध्यासिका मुख्या विशदाचाभ्नि- 

ोचिषः। 
देवताच तथा मुख्या गोदानं छ तदुत्तममिति ॥ 
सव्वेच्र गुणवहानं शपाकादिष्वपि स्म तम् । 
देशे काले विधानेन पावं दन्तं विशेषतः ॥ 
पावर विद्यातपस्यादिगुखयुक्ष । इति च प्राय- 
चित्ततत्वम् ॥ अपि च) 
तस्मात् स्ववासना पात्रे दद्यात् कनकमुत्तमम्। 
श्रपाव्रं पातयेदततं सुवण नरकाशंवे ॥ 

इति शहितत्वम् ॥ % ॥ 
शोभनभाजनम् । शोभनञ्च तत्पावद्धेति कमी- 
धारयसमाखनिष्यत्रम् । उत्तमपौव्रयुक्तं, वि # 

सुपानः, वि, ( सुखेन पौयते इति । चु+पा+ 
भातो युच् 1” ३।३।१२८। इति बुच् ।) 

पानयोम्यः । सुखेन पोयतेऽसौ । भातोऽनोऽद- 
रिद्र इत्यनेन कम्मशि भनप्रत्ययेन निष्यब्रः } 
इति सुग्धबोघव्याकर्म् ॥ 

पर्णास्यः, पुं, ( सुपणं इति भाख्या यस्य । ) (सुपाश्ठः, पु,( इष्, पार््ोऽस्य । ) चतु ति- 
ठत्ताहृदन्तगतहत्ताहदिशेषः । इति हेमचन्द्रः # 
भ्रचहच्चः । इति राजनिरुण्ः ॥ पत्चिविशेषः। 
सतु सम्पातिपुच्ः। यथा,- 
निदंग्धपक्तं सम्पातिं वानराः सुमहौजसः ।* 

इत्यपक्रम्य । 
क्र सोता केन वादट्ष्टाको वा इरति 

मैथिलम् । 
तदाख्यातु भवान् सब्वं' गतिभव वनौकसाम् ॥ 
खरौन् प्रतिसंमुक्तान् सोताञरुतिसमाडितान् 
पुनराश्वाखयन् प्रोत इदं वचनमब्रवौत् ॥ 
अहमस्मिन् गिरौ दुगे बडयोजनमायते । 
चिरात्रिपतिलो इदः चौशप्राण्पराक्रमः ॥ 
तं मानमेवं गतः पुच्चः सुपार्श्लो नाम नामतः। 
प्ाहारेण यथाकालं विभक्तिं पततां वरः ॥* 
इति बाख्नौकोधे रामाये किष्किन्धाकाण्डे 
५< सर्गः ॥ ( पौटखानविशेषः । यथा, देवौ- 
भागवते । ७ । २० । ६६। 
“नारायणौ सुपाश्ं तु भिकूटे शद्रसन्दरौ ॥* 

हतव्षंस्य पर्व्बतविधेषः । चाः विष्डु- 

पुराणे । २।२।१९। 

““विपुलः पञ्चमे पग्ड सुपा श्व चोत्तरे सृतः ॥) 
[सुपाश्वं कः, पं, ( सृष्ट, पार््लो यस्य । कन् । ) 
चतुष्वि तिभाव्यहदन्तगताहंदिथेषः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ गरेभाष्डहक्तः। श्त्यमरः। २। 
४ । ४३ ॥ (भथ पिष्यलभेदः। गजडइण्डसडोरा 
इति लोके । 
““चारोषोऽन्धः पलाशश्च कपिचतः कमण्डलुः । 
गह भाख्डष्कन्दरालः कपोतनः सुपाण्व कः ॥* 
इति भावप्रका शस्य पूव्वेखर्ड प्रथमे भागी ॥) 



सुः 
श्लो, ( सुषठ. पिङ्गला । ) जीवन्तौ । 

ज्योतिष्मती । शति राजनिर्घ्टः ॥ 
सुपौडनं, क्तौ, ( सु + पौड़ +स्षट् । ) सुट. 
मदनम् इति कैचित्॥ गाचापा शति 
भाषा ॥ 

सुपीतं, क्ली, (सु + पा + क्षः !) गल्जरम् । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सुपौवा, [न्] चि, (सष पिबतीति । सु+चा-+ 
रातो मनिन्कनिप्वनिपञ्च ।*२।२।७४। 

इति कनिप् ।) शोभनपानकर््ता । इति मुग्ध- 
बोधटोकायां दुर्गादासः 

पं, (सुष्ठ पुटमस्य ।) कोलकन्दः । विष्णु 
कन्दः। इति राजनिघर्टः ॥ 

सुपुचिका, स्तौ, (शोभना पुच्धिकैव ।) जलुक्षा । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुपुष्करा,स््नो,सख्लपद्चिनौ । इति राजनिर्घण्टः॥ 
सुप्य; स्तरो, (शोभनं पुष्यमस्य 1) लवङ्गम्। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ भडल्यम् । प्रपौण्डरोकम् । 
तूलम् । इति राजनिघण्टः ॥ स््रोणां रजः । 
अथा, 

सुपुष्यं राकोणं' कुसुमधनुषो मन्दिरमदहो 
परो ध्यायन् ध्यायन् यदि जपति भक्तस्तव 

मनुम् । 
इति तन्त्रसार: ॥ 

सुपुष्यः, एु, (शोभनानि पुष्पाणि यस्य । ) रक्त- 
युष्पकः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ पालितामादार 
इति भाषा ॥ भिरौषः। इरिदुः। राजतरुणो। 
इति राजनिघर्टः ॥ 

सुपुष्पिका, स्त्रो, ( शोभनानि पुष्पाणि यस्याः। 
डगेष् । ततः कन् । ) पाटला । इति राज- 
निघण्टः ॥ ( गुणादयोऽस्याः पाटलाशन्दे 
च्रातव्याः॥ ) 

सुपुष्यो, स्तरो, (सृष्ट, पुष्पं यस्याः । डोष्।)ग्बेता- 
पराजिता । जोणफश्चो । शतृपुष्यो । भिखेया। 
द्रोणपुष्यौ । इति राजनिधण्टः ॥ कदलो । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सुपूरः, पुं, बोजपूरः। इति राजनिघण्टः ॥ 
पूरकः, पु, (सुट, पूरयतोति । पूर + यल् ।) 
वकयपुष्यद्ठच्चः । इति रत्नमाला ॥ 

सुप्, क्ञो,लिङ्गोत्तरपरयुज्य मानप्रत्ययविेषः ।ख तु 
खप्तमोविभक्तेन्व इव चनम्। इति सुग्धवोधव्याक- 
रणम् ॥ सुपद्मादव्याकरणमते एकविंशति 
विभक्तौनां संन्ना ॥ ( यथा, “सुपरतिङन्तचयो 
वाक्यम् ।* इति व्याकरणटोकायां वाक्य 
लक्षणम् ॥ 

सुसं, क्रो, (खप् + क्षः । ) सुषुपिः। तत्पर्य्यायः । 
साधिका २) इति हेमचन्द्रः ॥ 

सुघः, ति, (खप् + क्तः ।) निद्वितः । तत्पर्ययायः। 
निद्राणः २ शयितः ३। इति हेमचन्द्रः ॥ तस्य 
बोधने विधिनिषेधौ यधा, 
“चुधितस्तुषितः कामौ विद्यार्थी कषिकारकः। 
भाष्डारो च प्रवासो च सस सुषान् प्रबोधयेत्॥ 

३७९ 

२७५ 

सुप्रती 
मक्षिका श्रमरौ सर्पो राजा वै वालकस्तथा। 
परण्वापि च सूखंख सपर सुपात्र बोधयेत् ॥ 
( खका््या्तमः ¦ यथा, 

त्वग्र त्तास्फ.टिता सृप्ताकछ्षणाषछलष्णा च 
भ्रातन्यते सरागा च पव्वरुकत्वगगतेऽनिले ॥ 
इति माधवकरशंब्टहो तरुग्विनि्ये वात 
व्याध्यधिकारे । ६॥) : 
| ति, (सृुप्तमपि इन्तौति। इन ~+ 
ल् ।) हिः । तत्पर्य्यायः । दशेरः २। इति 
विकाण्डशेषः॥ 

सुप्रजनः, पं, ( सुषा जना यघ्ल। ) ग्रहरातः। 

इति जटाधरः ॥ (सुपो जनः ।) निद्धितलोकञच॥ 
सुपघन्नान. क्तौ. ( सुपे निद्रःवखायां च्नानम्। ) 
खप्रः। इति जटाधरः ॥ 

सुविन्नानं, क्तौ, ( सपे निद्रावख्यायां विन्ना- 
नम् । ) स्लप्रः। इति जटाधरः ॥ 

सतिः, सो, ( सप् + क्तिन् । सखभैता । निद्रा । 
( यथा, भागवते । 8 । २९. । ७१। 
सुधिमूर्चधोपतापेषु प्राणायनविघाततः । 

नेहतेऽहमिति ज्ञानं खत्यप्रज्वारयोरपि ॥*) 
विखश्भः। शयनम् । इति मेदिनो ॥ 

सुप्रतिभा.स्नो,(सुष्ट प्रतिमा यस्याः ।) मदिरा । 
इति राजनिेण्टः ॥ 

प्रतिष्ठा, खो, (सुट, प्रतिष्ठा यस्याः ।) पच्चा- 
त्षराहत्तिच्छन्दः । स तु दिविधः। पङ्क्षिः। 
प्रवा च यथा,- 
^डक्थात्युक्घा तथा मध्या प्रतिष्ठा व 

का। 
गायच्चौ च ततद्चोष्णिगतुष्ट.प् छहतो तथा ॥* 
पङ्को रटारणं तच्छब्द द्रष्टव्यम् । प्रियाया 
यथा । स-ल-गेैः प्रिया । 

त्रजसुभ्च वो विलसत्कलाः । 
अभवन् प्रिया सुरवेरिणः ॥ 

इति छन्दोमश्चरो ॥ 
( शोभना प्रतिष्ठा ) सुन्दरप्रथंसा च। 
( शोभनप्रतिष्ठाविशिष्टं, बि । यथा, मडा- 
भारते। २। ६४ । ६४। 
सुभ्व : सुकेशो सुखो णौ सुकुचा सुदिजानना। 

वच्च खिनो सुप्रतिष्ठा खसितायतलो चना । 
सा विवेश्ायमपदं वौरसेनसुतप्रिया १”) 

सुप्रतिषठितः,पु ,(सृष्ट प्रतिष्ठितः ।)उड म्वरठच्ः। 
इति राजनिघण्टः ॥ सुन्दरप्रतिष्टायुक्ते, ति ॥ 
( यथा, महाभारते । २। ५८।४। 
“श्रयं सडइस्तसमितो वैयाघ्रः सुप्रतिष्ठितः ॥* 
तथाच । 
““श्रश्म(पि याति देवत्वं म द्धिः सुप्रतिष्ठित" 

दत्युद्टः ॥ ) 
तोकः, पु (शोभनाः प्रतीका अद्भानि यस्य । 

ईशानदिग्गजः । इत्यमरः; । १।१।४॥ 
(यथा, रघुः । ५७५। 

“मद पटुनिनदद्धिर्वोधितो राजसः 

सुप्रभा 
शिवः। कामदेवः इति केचित् ॥ ( साधः। 
इति गौधरखामौ ॥ यथा, भागवते ।१०।८।३१। 
“एवं घारटन्ध शति कुरुते मेहनादोनि वस्तो 
स्तेयोपावै विरचितक्ततिः सुप्रतौको यथास्ते ॥ 
शोभनः प्रतोकः।) गोभनाङ्गम्। तद् युक्ते चि॥ 
(यधा, भागवते । ५।३।२। 

“भगवान् भागवतवाल्सल्यतया सुप्रतीकं 
अ्रत्ानमपराजितं निजजनाभिप्र तार्थविधि- 
वसया ग्टहोतद्ृदय इति ॥*) 

सुप्रभः, पं, (सुष्, प्रभा यस्य ।) एक्तवलः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ सुन्दरप्रभायुक्त, वि॥ (यधा, 
मार्कण्डेये । ९० । २७। 
“वबुः पुखखास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूदिवा- 

करः ॥*) 

सुप्रभा, स्तो, (सुष्ठ प्रभा यस्याः) वाकुचौ ।९ति 
राजनिर्घण्टः ॥ भग्निजिद्धावियेषः । यथा, 
*सुप्रभा पञ्मरागाभा वारुण्यां दिशि संखिताध* 

दूति तन्वसारः ॥ 
शोभनदोपिख ॥ 

पुप्रभातं, ज्ञौ, ( सुष, प्रभातम् । ) शभस्चक- 
प्रातःकाल; । (यथा, ्रमरा्टकै। ८। 
नराचिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भाखानुदेष्यति इसिष्यति पञ्मजालम् । 
इत्यः विचिन्तयति कोषगते दिरेफो 
डा इन्त इन्त नलिनं गज उव्नहार ॥”) 

प्राभातिकपाव्यमङ्गलताक्यम्। यथा. 
सुकेथिरुवाच। 

“किं तदुक्त सुप्रभातं शङ्रेण महातना । 
प्रभात यत् पठन्मर््यो मुच्यते पापबन्धनात् ॥ 

ऋषय ऊचुः । 
यतां राच्चसखेष्ठ सुप्रभात इरोदितम्। 
श्रुत्वा स्म त्वा पटित्वा च सव्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

ब्रह्मा सुशरिच्तिपुरान्तकारौ 
भानुः शशौ मूमिसुतो बध । 
गुरः सशक्रः सह भानुजेन 
कुव्वन्तु सर्व्वे मम सुप्रभातम् ॥ 
सअगुव्वथिष्ठः करतुरङ्किराख्च 
मनुः पुलस्यः पुलहः सगोतमः । 
रेभ्यो मरौचिश्चावनोऽमलोङः 
कुव्वन्तु सव्वं मम सुप्रभातम् ॥ 
सनत्कुमारः खनकः सनन्दनः 
खनातनोऽप्याख्रिपिङ्गलौ च । 
सप्तश्चरः सप्तरसातलाख 
कुर्व्वन्तु स्वे मम सुप्रभातम् ॥ 
णृष्वौ सगन्धा सरसास्तथापः 
ससश वायुज्वं लि तच्च तेजः । 
नभः सशब्द महता सेव 
कुर्वन्तु सव्वं मम सुप्रभातम् ॥ 
खपताणंवाः सप्त कुलाचलाश्च 
सप्तयो दोपवराखच सप । 
भूरादि क्त्वा भुवनानि सप 

सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुप्रतोकः ॥*) ङुव्वन्तु सर्ववे मम सुप्रभातम् ॥ 



सुफलः 

ष्य प्रभाते परमं पवितः 
यः संस्मरेडा खुयाच्च भक्तया । 
दुःखप्रनाशो ननु सुप्रभाते 

भवेच सत्य भगवद्मसादात् ॥* 
इति वामनपुराणे १४ अध्यायः ॥ 

सुप्रभाता, स्तौ, नदोविथेषः। यथा! अरुणा 
दरमणा श्राङ््रिसो साविव्रौ सुप्रभाता ऋत 
श्रा सत्यन्भरेति महानद्यः । इति योभागवते 
५।२०।४॥ शोभनप्रभातयुता रात्रि ॥ 

सुप्रयुक्तः, ति, (सु +प्र+ युज +कः) शोभन- 
प्रयोगविशिष्टः । (यथा, साहित्यदपणे । श्प्ररि- 
च्छद । 
एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् जातः खरे लोके 
च कामधुग् भवति ॥*) 

शप्रयुक्ञशरः, पु, (सुप्रयुक्तः शरो येन । ) कत- 
इस्तः । इति हेमचन्द्रः ॥ ` 

सुप्रयोगविशिखः, पु, सुशिक्ितबाणमोत्षकः। 
साध्यसाधनक्षमत्वात् शोभनः प्रयोगो निकचेपो 
यस्य स सुप्रयोगः तादयो विशिखो बाणो यस्य 
ख तथा । छतदस्तः सुप्रयोगविशिखः छत 
प॒हृवत् । इत्यमरभरतौ । २।८।६८॥ 

सुप्रलम्भः, पु, (सु+प्र+लभ-+ खल् । “उप 
सर्गात् खल्घञोः 1" । १। ६७! इति नुम्।) 
सुखलभ्यः। इति सिहान्तकौमुदो ॥ 

सुप्रलापः, पु, (सु + प्र + लप + घञ् ।) सुवचनम् 
इत्यमरः! १।६। ३८॥ 

सुप्रसन्नः, ए, ( भृष्ट प्रंसन्रः। ) कुषवेरः। इति 
शब्दमाला ॥ सुप्रसादयुक्ते, वरि ॥ (यथा, माकं- 
ण्ड ये । १०५।७। 
~तथ्ानुकम्यां पुत्चताणां सुप्रसन्नो रवे मम। 
कुरु प्रसन्रात्तिं हर खितिकनत्तं लसुच्यते ॥ 

शुप्रसव्रकः,पु "(सुप्रसन्न + संन्नायां कन् ।) कषणा 
जकः! इति राजनिघ्र्टः ॥ 

सुप्रसरा, स्तो, (सुप्रतरतोति। सु~+प्र+ख+ 
अरच्। टाप् ।) प्रसारिणौो लता । इति राज- 
निर्घर्टः ॥ 

२७६ 

सुभद्र 
शोभनफलाविशिष्टे, वि । यथा, महा- 

भारते। ४।४०।१२। 

सुफलञित्रकोषच किङ्किणोशायको महान् । 
कस्य हेमत्सरुदिव्यः खड्गः परम निमालः ॥”) 

सुफला.स्त्रो, (सुष्ट फलं यस्याः ।) इन्द्रवारुणौ । 
कुरो । काश्मरो । कदलो । कपिलद्रा्ता 
इति राजनिघर्टः ॥ 

सुफनः, पु, ( सृष्ट फेनः । ) ससुद्रफेनः ! इति 
राजनिघण्टः॥ (कचित् क्ौवलिङ्गोऽपि 
इश्यते ॥ ) 

सबन्धः, पु, ( जुष्ट, बन्धो यस्य ।) तिलः। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

सुब्रह्मरः, पु, कात्तिकेयः। इति केचित् ॥ 
सुदेवः, पु, ब्रह्मरूपवसुटेवसुतः । यथा, 

सुब्रह्मवासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
शान्तिरस्तु शिवच्चास्तु इत्युक्ता तान् विसर्जयेत् 

इति तिथ्यादितच्वं जन्माष्टमो प्रकरणम् ॥ 
सुभगः, पु, (सृष्ट. भगं माहात्य ओओर्वा यस्य ।) 
टङ्कणः। चम्पकः। रक्तास््ानः। भ्रशोकः। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुभगः, वि, ८ सुष्ट भगं यौर्यस्य । ) सुदृश्यः। 
तत्पर्यायः । चन्ुष्यः २। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, रघुः। ११।८०। 

“केवलोऽपि सुभगो नवाग्बदः 
किं पुनच््रिदशचापलाच्छितः )”) 

शोभने श्वय्धा दियुक्तख्च ॥ 
६ स्तरो, ( सुष्ट॒ भगं यस्याः । ) कैवर्त । 
शालपर्णी । इरिद्रा। नोलटूर्व्वा । तुलसो । 
प्रियङ्कः । कस्तुरो 1 सुवणकदलो । इति राज- 
निघण्टः ॥ वनमन्ञो । इति शब्दरत्रावलो ॥ 
पतिप्रिया । यथा, माख्डव्यः । 
मघा ऋक परित्यज्य यदा सिंहे गुरुभषेत्। 

इति मलमासतक्छम् ॥ 

सुभगासुतः, पु, (सुभगायाः सुतः । ) सौभागि- 
नेयः । इत्यमरः । २।६।२४॥ 

शप्रसादः, पु, (सृष्ट, प्रसादो यस्य ।) शिवः । इति सुभङ्गः, पु, (सुखेन भज्यते इति । सु + भच्ञ + 
विकार्डओेषः ॥ (विष्णुः । इति मडाभारतम्। 
१३।१४९ 1 ३९ ॥ सु+प्र+सद्+घञ्।) 
सुप्रसन्रता च। ( प्रसन्रतायुक्ते, वरि। यथाः 
महाभारते । १२।५७।३१। 
“चिप्रकारौ जितक्रोधः सुप्रसादो महामनाः॥ 

सुप्रिया, ज्ञौ, ( सृष्ट, प्रिया ।) सुन्दर्या । 
श्स्याः प्रमाणं सुभगाशब्द द्रष्टव्यम् ॥ (श्रष्छरो- 
विशेषः। यथा, महाभारते । १। १२३।६०। 
असिता च सुबाहुश सुप्रिया सुवपुस्तथा ॥”) 

सुफलः, पु, (सृष्ट. फल यस्य । ) कणिकारः। 
दाडिमः । वदरः ! सुः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
कपिखः। इति शब्द् चन्द्रिका ॥ शोभनफल- 
युक्त, वि । ( यथा, माकंण्डये । १२०। १६। 
“सुफलानि च शस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥* 

ोभनफले, क्तौ ॥ *॥ सृष्ट, फला यस्येति 

घञ् । ) नारिकेलत्तः । इति जटाधरः ॥ 
सुभद्रः, पु, (खुष्ट, भद्रः यस्मात् ।) विष्णुः। इति 
शब्दमाला ॥ राजभेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( पौवरोगभसम्भतो वसुदेवस्य पुच्चविशेषः। 
यथा, भागवते। € । २४। ४७। 
“सुभद्रो भद्रवाइश दुर्यदो भद्र एव च। 
पोवब्यास्तनयो येते भूताद्या इादशाभवन् ॥) 
शोभनमङ्गलयुक्ते, चि ॥ ( यथा, महाभारते, 

१। २३३ । १७। 
“त्वत्त एताः पुनः शुक्र वोरुधो हरितच्छदाः, 
जायन्ते पुष्करि ख्ख सुभद्र महोदधिः ॥") 

सुभद्रकः, पु, ( ष्ट, भद्रमस्मात् । ततः कन् ।) 
देवरथः । यथा, शब्द्रब्रावल्याम् । 
“व्योमयानं दिव्यरथो विमानोऽस््नौ सुभद्रकः ॥ 
विलहत्तः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

तच्ाब्ट् कन्यका चोढा सुभगा सुप्रिया भवेत् ॥* 

सुभिक्षा 
सुभद्रा, स्नो,(गोभनं भद्रमस्याः ।) श्यामालता । 
इति शब्दमाला ॥ ( भ्रस्याः पर्यायो यथा,- 
“कालपेषो महाश्यामा सुभद्रोत्पलशारिवा । 
दोधेग्भूला च पालिन्दो मसूरविदला च सा ॥* 

इति वैद्यकरब्रमालायाम् ॥ ) 
एतमण्डा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ काश्मरौ । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ योक्तष्णभगिनो । साच 
अज्जनभार्यया । यथा, 

खोक्लष्ण उवाच । 
ममेषा भगिनौ पार्थं सारणस्य सहोदरा । 

चभद्रा नाम भद्र ते पितुमें दयिता सुता। 
यदि ते वत्तते बुहिब्बेच्छामि पितरं खयम् ॥ 

भव्लुन उवाच । 
दुहिता व्देवस्य वासुदेवस्य च खसा । 
रूपेण चेषा सम्पन्ना कमिवेषा न मोहयेत् ॥ 

इति महाभारते भादिपव्वणि २२१ ध्यायः 
(पौठस्थानखदेवो विशेषः । यथा, देवौभाग- 
वते । ७! ३०। ७५। 

“उत्पलावर्तके लोला सुभद्रा शोणसङ्कमे #") 
सुभद्राणो, स्रो, त्रायन्तौ । इति रब्नरगला ॥ 
बडइला इति ख्याता ॥ 

सुभद्रं शः, पं,(सुभद्राया ईशः ।) भ्रच्न न: । इति 
हेमचन्द्रः ॥ 

चभाष्ञनः, पु, ( स॒ शोभन भ्रच्नन यस्मात् ।) 
शोभाच्ञनहच्तः । इति भरतदिङूपकोषः ॥ 
सुभाषितः, (सुद्, भाषितं यस्य । ) बृहमेदः । 
यथा,- 
“कोमाभो इादशास्यञ्च वो तरागः सुभाषितः॥” 

इति जिकार्डशेषः ॥ 
स॒न्दरकथिते, वरि ॥ ( सम्दरवाद्यविथिष्ट च 
वि । यथा, महाभारते । ३।६०।४। 
““नल्च दतसव्वंख मुपलभ्य दमत्रवोत् । 
हहत्सेनामतियशां तां धात्रीं परिचारिकाम् । 
हितां स्ववार्थकुशलामनुरक्तां सुभाषिताम् ॥* 
सृष्ट, भाषितम् । सुवाक्यं , क्तौ, ॥ यथा, हितो 
पदेशे 
*विषादप्यखत' ग्राद्यमभेध्यादपि काञ्चनम्। 
नो चादप्यत्तमां विद्यां बालादपि स॒भाषितम्॥ 

सभित्तः वि,(सखेन लभ्या भिका यत्र) सलभ- 
मेत्तद्रव्यम्। सलभभे चयुक्तकालादिश्च । यथा, 
“इाविमौ पुरुषौ लोके सूमण्डलमेदिनो । 
दाताचस्य तु दुभि सुभिक्षे वस््रहेमदः॥ 
इति वद्किपुराथे ाह्िकतपोनामाध्वायः ॥ 
किञ्च। 
“शव ते चेमसभिक्ं ब्राह्मणपोडांच निदिथे- 

द्ाङौ॥ 
इति तिष्यादितत्वम् ॥ 

सभिचचा,स््ो,(सष्ट भिच्छतेऽसौ । स + भित्त + 
।) धादपुष्पिका । इत्यमरः । २।४।१२४) 

( रस्याः पर्य्यायो यथा,- 



# 
; सुमति 

“शधातकौ धातुपुष्पो च तास्त्रपुष्पौ च कुच्रा 
सुभिक्ा बड्पुष्पो च वङ्किज्वाला च सा स्मृता 
इति भावप्रकाशस्य पूव्व खण्डे प्रथमे भागे ॥) 

सुभोरकः, प, पलाशहच्चः । इति इरावल ॥ 
सुभूः, चि, (शोभना भूरत्पत्तियेस्य ।) सुजन्मा । 
इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥(शोभना भभू मिः) 
उत्क भूमौ, सनौ ! तस्सस्बन्धिनि, दि ॥ 

सुभूतिकः,पं,(सुष्ट भूति्यवर । कप् ।) विखहच। 
ति राजनिघरटः ॥ 
भ्रमः, पु, कात्तवोव्यः । स तु जिनानां अष्टम 
चक्रवर्ती । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सुखशं, क्तौ,(सष्ट, शयम् 1) वादम् । अतिशयम् । 
इति शब्टरन्नावलो ॥ ( यथा, देवोभागवते । 
२।९।२६। 
“शग्छयामि तं दिजश्चादय येन मन्व: समपितः। 
लाञ्चापिं खष्शं कुन्ति! नो चेत् मांत्व 

भजिष्यसि ॥*) 
तदति, चि ॥ 

} स््नो. (बृष्ट. यस्याः । वा ऊङः।) 
सुभ्व: † नारो । इति जटाधरः ॥ ( शोभना 
भ: । यथा, भागवते। २।२९। ३२। 
“सुभ्च.वा सुदता श्लच्णज्िग्धापाङ्ग न चक्तुषा। 
पद्मकोषस्फृधा नौलेरलके्च लसन्मुखम् ॥” ) 
सुन्दरञ्न युक्ते, वि ५ (यथा,भागवते ।४।८।४५। 
“सुनसं सुश्च वं चार कपोलं सुरसुन्दरम् ॥* ) 

समं, क्तो,(सुष्ट मातीति । मा + कः ।) पुष्यम्। 
इत्यमरटोकायां भरतः ॥ . ( यथा, राजेन्द्र 
कशंपूरे । 98 । 
“कि इरेः किमु कणेः किमु सुमेः किं 

कणं पूरेरलं 
कैयुरर्मणिङकण्डलेरलमलं साडम्बरेरम्बरः । 
शसामेकमखर्डनं पुनरिदं शग्भमोमते मण्डनं 
यच्निष्पोडितपाव्वशेन्द्रथकलस्यन्दोपमा 

खुक्यः ॥") 
+पं,(सृष्ट, माति सौन्दयमिति। मा +कः) 

चन्द्रः । नभः । इति संचिक्रसारोशादि्ठत्तिः ॥ 
खुमङ्ना, खो, ( युष, मङ्गलं यस्याः । ) वाय- 
सोलो। इति रब्नम्मला ॥ . माकड्डाता इति 
माकडिया इति च भाषा ॥ शरतां माता। 
इति हेमचन्द्रः ॥ कामाद्यादेशौयनदो विशेषः। 
यथा, कालिकापुराणे ८१ अध्याये । 
“नदो सुमङ्गला नाम हिमपरव्वतनिर्गता । 
पूर्वस्यां मणिकरूटस्य सदा स्वति शोभना ॥ 
मणिक्रटं समारुद् यस्तां पश्यति वे नदोम् । 
ख गङ्गा्रानजं पुर्मवाप्य चिदिवं व्रजेत् ॥ 
अतिशयत्तेमयुक्के, वि ४ 

२७७ 
सुमनः 

“^^ वै समस्तपुरुषाधथंमयः फलाता 
यद्वाञ्छया सुमतयो विजन्ति कत् खम् । 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः 
पुंसः स्ियाञ्च रतयोः सुखदुःखिनोनं ५५॥ 
शोभना मतिः। ) शोभगमलौ, स्तौ ॥ 

सुमतिः, स्लो, ( योभना मतिर्यस्याः। ) विष्ु- 
यशः पत्रो । सा कल्किमाता। यथा,- 
“सश्मले विष्णुयशसो ग्ट प्रादुभवाम्यहम् । 
शुमत्यां मातरि विभोः कन्यायां तत्रिदेशतः । 
चतुरभिर्राढमिदेव करिष्यामि कलिक्यम् ॥” 

इति कल्किपुराणे २ भ्रध्यायः॥ 
अपि च। तत्रैव) 
“सुमत्यां विष्णुयशसा गभमाधत्त वेष्णवम् ॥ 
“सुमतिस्तं सुतं लब्ध 7 विष्णु जिष्णु जगत्पतिम् 
पूणकामा विप्रसुख्यानाइयादाद्गवां शतम् ॥ 

सुमदनः, पु, (सृष्ट मदयति कोकिलादौनिति । 
खु+ मद + शिच् + च्यः । ) भास््रहतच्तः । इति 
राजनिघर्टः ॥ 

मदामजा, सनौ, (समदः भ्राज इव यस्याः । 
सुमदस्य भ्रात्मजेव इति वा ।) श्रष्छरसः। इति 
चविकार्ड रेष: ॥ 

सुमधुर, क्ती, ( सृष्ट मधुरम् । ) भरत्यर्थमधुर- 
वाक्यम् । तत्पर्य्यायः । सान्त्वम् २। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ अतिशयमधुररसयुक्त, त्रि ॥ ( वथा, 
महाभारते । १२।५४।१५॥ 

“गोतध्वनिं सुमधुरं तथैवाध्यापनध्वनिम् | 
सान् सुमधुरांश्ापि तत्र शुशाव पार्थिव; ॥*) 
सुमधुरः, पु, (सष्ठ सुधुरो रसो यत्र । ) जोव- 
शाकः। इति राजनिघण्टः ॥ 

[इमनः,पुः(खुष््, मन्धते इति । सु + मन + अच् । 
गोधृमः। इत्यमरः 1 २।९।१८॥ (भस्य 
पर्यायो यथा, 

नगोधमः सुमनोऽपि स्याचिविधः ख च कीर्तितः । 
महागोघम इत्याख्यः पञ्चाहं शात् समागतः ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्व खण्डे प्रथमे भागी ॥ ) 
धुम्तरः! इति शब्दमाला ॥ मनोहरे, वि । 
इति शब्द्रतरावलो ॥ 

सुमन्तुः 
सुमनसः,स्त्रो.भूच्नि, पुष्पम् । इत्यमरः २।४।१७॥ 
सुप्रोतं मन अराभिरिति शुमनसः नित्यवदुवच- 
नान्तत्वात् वडइवचननिर्दे्ः । भूजि च्त्ियः 
सुमनसः। इति रन्नकोषः ॥ बहवश्च समा- 
सिकता अप् सुमनसोऽप्सरस इति भून वाम- 
नोऽपि । भून्नि भूरिप्रयीगः। एकतश्च दश्यते । 
सुमनाः पुष्पमालव्योः ख्यां ना धौरदटेवयोः- 
रिति मेदिनो । वेश्या श्मशानसुमना इव वव्न- 
नोया इति शूदरकप्रथोगञख । सुमनसः क्लौवल्य- 
मपि पुष्पं सुमनः कुसुममिति नाममालादिदर्थ- 
नात् । अप्रत्याख्येय दधिुमनसीति ज्ञोवल्वं 
छान्दसमित्ये । इति भरतः ॥ (यथा, महा- 
भारते। १२।८८। २०-२२) 
“मनो छहादयते यस्मःत् धियञ्चापि ददाति च। 
तस्मात् समनसः पक्षा नरैः सुक्ततकमभिः ¶ 
देवताभ्यः सुममसो यो ददाति नरः शचिः। 
तस्य तुष्यन्ति वै देवास्तुष्टाः पुष्टिः ददत्यपि ॥ 
यं यमुद्दिश्य दौयेरन् देवं सुमनसः प्रभो । 
मडइन्लाथे स तेनास्य प्रोतो भवति दैत्यप 11०) 

सुमना, स्तो, जातोपुष्यहत्तः। इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ ( यथा, भरतष्टतसुखुतः । 
*सुमनायाख्च पव्राणि पटोलारिषटयोस्तथा ॥*) 

सुमनाः, [स्]पु, (शोभन मनो यस्य । ) देवता । 
त्यमरः । १।१।७॥ सुट, मन्यते सुमना- 
भस् । शोभनं मनोऽस्य इति वा । दति भरतः॥ 
पण्डितः । इति मेदिनो ॥ पूतिकरब्ः ! इति 
शब्दमाला ॥ निम्बः । मडाकरच्ञः। गोधमः। 
इति राजनिघण्टः ॥(योभनविरसे, वि । यथा, 
महाभारते । ३।२६।२९१। 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्ववे वकं दालभ्यमपूजयन्॥ 

युधिष्ठिरे स्तृयमाने भूयः सुमनसोऽभवन् ॥”) 
सुमनाः[स्]स्त्रो, (खुष्ट मनो यस्याः ।) पुष्यम् । 
मालती । इति मेदिनो ॥ जातौ । शतपत्रौ । 
इति राजनिषंग्टः॥ “सृष्ट, मन्यते जनेमनोन्च- 
त्वात् शोभनं मनोऽस्याभिति वा समनाः सान्ता ` 
स््रोलिङ्गगा च । 
"स्यां सुमनसो भूलि पुष्ये जातौ च भेदतः। 

सुमनः, [स्] क्तो, (शोभनं मनो यस्मात् ।) पुष्पम्। 
इत्यमरः ॥ (वथा, भागवते ४।.१५॥। ७1 
“प्रशंसन्ति स्मतं विप्रा गश्धव्वप्रवरा जगुः । 

चुः सुमनोधाराः सिद्धा दृत्यन्ति खःच्तरियः॥* 
उत्तममनञ्च । शोभमनमनोयुक्त, वि ॥ (यथा, 
महाभारते । १।४९ ।१०॥। 

खिताः सुमनसो राजंस्तेन रान्ना खधि- 

श्मतः, वि, ्न्दरज्नानविषयः । सुशब्दपूव्वक- 
मनघातोः कप्रत्ययेन निष्यद्रः॥ 

शुमतिः,पु,(भोभना मतिर्यस्य ।) वत्तमानकल्पौ 
यादधेदः । भूतकल्पौयगद्न दः । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ अन्दरमतियुक्ते, वि । ( यथा, भाग- 
वतै । १०।६० ।३८। 

सुमनःपतिका.स््ो,(सुमनसो जात्याः पतरिका।) 
जातौपविका। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

मनःफलं, क्तौ, ( सुमनसे जात्याः फलम् । ) 
जातोफलम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

फलः, यु ,(सृष्ठ मनो यस्मात् तादृशं फलं 
यस्य । ) कपिल्यह् चः । इति गष्द्वन्दरिका ४ 
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विदुष्वपि यदा दृष्टस्तदा भेदेन शिष्यते ॥" 
इति व्याडिः। 

"सुमनाः पुष्यमालव्योः ख्यां नाधौरदेवयोः ।" 
दति खान्तेषु मेदिनो । अावन्तापि सुमनास्ि । 
'सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिश्योस्तथा ।' 
इति सुखतः ।* इत्यमरटौकायां मरतः ॥ 

“ब्राद्यणाः चत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव खक्सु ।|सुमनोरजः, [ स] क्ली, ( सुमनसां रणः। ) 
परागः । इत्यमरः; । २।४६।१७॥ 

शिताः ४” ) :, यु ,सनिविशेषः। ख चाथव्ववेदथाख्ा- 
प्रचारक: । वच्ववारकच । यथा - 
*तव्रम्दे'दधरः पैलः सामगो जमिनिः कविः । 
वे शम्पायन एवैको निष्णातो यज्लुषासुत ४ 
श्रथरववङ्किरसामासोत् समन्तुर्दार्यो भुजिः \ 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहषः ॥ 
इति ओोभागवते । १। ४।२०-२२॥ 



सुसुखः 

“जेमिनिख सुमन्तुख वैशम्पायन एव च । 
पलसख्यः पुलदखेव पचेते वष्ववारकाः ४* 

इति पुराणम् ॥ 

(सष्ठ मन्तुरपराधो यस्य ।)अत्यपरधिनि,वि॥ 
सुमन्तः, पं, कल्किटेवस्य च्ये्ठभ्चाता । यथा, 
““कसर्वोर्ज्येष्टास्रयः शूराः कविप्राच्नसुमन्तकाः 
तातमाद्रप्रियकरा गुरुविप्रप्रतिष्ठताः ॥* 

इति कक्किपुराशे २ अध्यायः ॥ 
अपिच) 
“विशाखखयपभूपालः प्रायात् साश्चुजनप्रियः । 
कल्कि द्रष्ट इरेरंशमविभू तच्च सम्भले ॥ 
कविं परान्न सुमन्वञ्च पुरस्कत्य महाप्रभम् । 
गागं भाम्यविशालेख ज्ञातिभिः परिवारितम्॥ 

इति तचेव ३ अध्यायः॥ 

दश्रथराजस्य सारथिः मन््ो च। यथा,- 
"तद्गच्छ त्वरितं सूत र जयपुच्चं यशख्िनम् । 

राममानय भद्र तै नाव कार्य्या विचारणा ॥ 
अश्युत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि। 
तच्छत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्तिणमनत्रवोत् 
सुमन्त्र रामं द्रच्यामि शोघ्रमानय सुन्दरम् ॥ 
इति वाख्मौकौये रामाधणे अयोध्याक।ग्डे १४ 
सगः ॥ 

श्ुमित्रः,पं, चतुव शतिवर्त॑मानाहत्पिव्रम्तगत- 
विंशाङत्पिता । इति हेमचन्द्रः ॥ इचताकु- 
वंशोयहदह्दलान्वयः सुरथरालयपुच्तः। इति 
विष्णुपुराथे ४ अंशे २२ अध्यायः॥ 

शुमिव्रभूः,प, सगरः । ख तु जिनानां चक्रवत्ति- 
मेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सुमित्रा, स््नौ,दशरथराजपन्नो । सा तु लच्छण- 
शतन्नमाता । यथा, भद्टौ २ सगे । 

प्रासोष्ट शचघ्रसुदारचेष्ट- 
मेका सुमित्रा सह लच्छणिन ॥* 

तत्यय्यायः । लच्छणप्रस्; २। इति शब्दरब्ना- 
वलो ॥ 

धुमुखं, क्ती, नखक्चतविशेषः, इति शब्दरत्ना- 
वलौ ॥ (शोभनं सुखमिति । ) उत्तमास्यञ् ॥ 

सुमुखः, पु, (शोभन मुखं यस्य । ) गरूड्पुत्तः । 
( यथा, महाभारते। ५।१०१।२। 
*वैनतेयसुतेः सूत षड भिस्ततमिदं कुलम् । 
षुमुखेन सुनार च सुनेचे् सुवचा । 
सुरुचा पल्चिराजेन सुबलेन च मातले ! ॥* ) 
गेशः । शाकभेदः । नागमेदः । इति शब्द- 
रब्रावलो १ ( यथा, महाभारते । १।३५।१४। 
*इस्तपिश्डः पिठरकः सुमुखः कौणपाशनः। 
कुठरः व तथा नागः प्रभाकरः ॥” ) 

पच्छितः । इति विश्वः ॥ सिताल्लंकः। वन- 
वब्वरिका। वरव्व॑रः। इति राजनिधेण्टः ॥ 

सुमुखः, चि, ( सृष्ट सुखं यस्य । ) मनोच्नः 
सुन्दराननः। इति शब्दरद्रावलो॥  ( यथा, 
आगवतै । ४।२१। १५। 

"घुनाखः सुसुखः दौम्य; पोनां सः सुददिज- 
सितः ॥*) 
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सुमेरुः 

र , पु, ( सुमुखस्य सरुत्यत्तियस्पात् । ) 
गरुडः । इति विक्ञाण्डशेषः ॥ उत्तमाननपुन्चः 
पिताच॥ 

खा, स्तो, (शोभन मुखं यस्याः! टाप् । ) 
सुन्दरौ नारो सुन्दरानना। इति भरत- 
दिरूपकोषः ॥ सुमुखा शाला । इति मुग्ध 
बोधव्याकरणम् । दपणः । इति केचित् ॥ 
मुखो, स्रो, ( सृष्ट मुखं यस्याः । “खाङ्गा- 
चोपसजनादसंयोगोपधात्।* ४।१। ५४। 

डेष् । ) सुन्दरो नारो सुन्दरानना। 
( यथा, कुमारे! १।२६। 

“ड मेति माब्रा तपसो निषिहा 
पश्चादुमाख्यां सुसुखो जगाम ॥* ) 

सुमुष्टिः,पु + (मुष वञ्चन + क्तिन् । शोभना सुषटि- 
यस्मात् ।) विषपु्टित्तुपः। इति राजनिघंख्टः॥ 

सुमूलः, पु, ( सृष्ट, मूलं यस्य । ) शख तशिगरुः । 
इति राजनिषेष्ट; ॥ 
सुमूलकं, क्तौ, ( शोभन मूलं यस्य । कप् । ) 
गजञ्नरम् । इति राजनिघण्ः ॥ 

ला.स्तरो.(शोभन मूलं यस्याः ।) शालपर्णो 
१श्रिपर्णो। इति राजनिघर्टः ॥ सुन्दरमुल- 
युक्ते, वि ॥ 
खलः,पं,(शोभना मेखला यस्मात् ।) सु््ञः। 

इति राजनिर्घण्टः ॥ ( अस्य पर्व्यायो यथा, 
मुच्ो सुच्ञातको बाणः खयलदभः सुभेखलः॥ 

इति भावप्रकाशस्य पृव्वखण्डे प्रथमे भागे ॥ } 
शोभनमेखलायुक्तं , ति ॥ 

सुमेधाः, [स्] स्त्रो, (सृष्ट, मेधा भ्रस्याः। 
“नित्यमसिच प्रजामेधयोः ।* ५।४1 १२२) 
इति असिच् ) च्योतिष्रतो। ( सृष् मेधा 
यस्य । ) सुबदह्लौ, वि । इति मेदिनो ॥ (यथा, 
भागवते)! € । ४।३। 
“दमे अरङ्धिरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः ॥* ) 

सुमेरः,पु ,(सुष्ट. मिनोति चिपति ज्योतींषि इति 
सु+मि + “मिपोभ्यां सः” उणा० ४।१०१। 
सः! ) पव्वंतविशेषः। तत्पर्य्यायः । भेरः २ 
डेमाद्विः २ रन्रसानुः ४ सुरालयः ५। इत्य- 
मरः) १।१।५२॥ अमराद्विः ६ भूखर्मः । 
इति जटाधरः ॥ तदिवरणं यथा,-- 
“एषां मध्ये इलाहतं नामाभ्यन्तरवभं यस्य 

नाभ्यामवख्ितः सर्व्वतः सौवणंः कुलगिरि- 
राजो मेरर्हीपायामसखसुत्राहः कर्णि काभूत 
कुवलयकमलस्य मूदनि दातिंशव्स हख्योजन- 
विततो मूले षोड्शसडहख' तावतान्तभू म्यां 
प्रविष्टः ॥* ७ ॥ 
“मन्दयो मेरमन्दरः सुपाश्वैः कुमुद इत्ययुत- 
योजनविस्तारोनत्राहा मेरोखतुदिंशमवष्ट्च- 
गिरय उपकाः ॥ ११॥ 
चतुषु एतेषु चतजम्बकदम्बन्यग्रोधाः चत्वार 

पादपप्रवराः पव्वंतकेतव इवाधिखडस्योजनो- 
ब्राहास्तावदिटपविततयः शतयोजनपरिः 
याहा; ॥१२॥ 

सुमेरुः 

इटाखत्वार पयोमधिक्तुरसख्षटजलाः 
यदुपद्मशि न उपदेवगणा योमेश्वर््याणि खाभा- 
विकानि भारतषभ धारयन्ति॥ १३॥ 
देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दन 
चेत्रथं वेभ्राजकं सव्वतोभद्रमिति ॥*१४॥ 
“नरो दनि भगवत श्रालयोने्मध्यत उप- 
क्टप्तां पुरोमयुतयोजनसासों समचतुरखां 
शातकौश्भों वदन्ति ॥२८॥ 
तामनुपरितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं 
सथारूपं तुरोयमानेन एरोऽष्टावुपक्लसाः।*२<॥ 

इति खोभागवते ५ स्कन्धे १६ अध्यायः # 
“अस्ितरन््रीं पुरीं पूव्वस्णां मेरोर्देवधानों 
म दक्षिणतो याम्यां संयमनो नाम पथा- 

दासथो निस््ोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां 
विभावरीं नाम ।* इति च तेव ।५।२१।७॥५॥ 
अपिच । 

““परिमर्डलस्तयोर्मध्ये मेसः कन कपव्वंतः । 
चातुव्वणः स सौवणखचतुरखः समुच्छ्रितः ॥ 
नानावणः स पाश्वं तु पूर्वान्ते श्वं त उच्यते \ 
पोतन्तु दक्छिणं तत्र अङ्भपत्रनिभं परम् ॥ 
उत्तरं तस्य रक्तं व इति वख समन्वितः । 
भेरुस्तु श्म दिव्यो राजवत् समधिष्ठितः ॥ 
भादित्यतरुणाभासो विधम इव पावकः । 
योजनानां सदखाणि चतुरशोतिरुच्छितः ॥ 
प्रविष्टः षोडशाधस्तादष्टा विंशति विंशतिः । 
विस्ताराच्िगुणस्तस्य परिणाहः समन्ततः ॥ 
स पव्बलो महादिव्यो दिव्यौषधिखमन्बितः । 
सुवनेराढतः सर्ववैर्जातरूपपरिष्कृतेः ॥ 
तत्र टेवगणाः सर्ववे गन्धर्व्वोरगरात्तसाः। 
गेलराजे प्रमोदन्ते सव्वतोऽष्सररुस्तया ॥ 
सतु मेरः परिठतो भुदनैभू तभावनैः। 
यस्येमे चतुरो देणा नानापार््ेषु सखिता; ॥ 
भद्राश्वो भारतथेव केतुमाल पञ्चिमे। 
उत्तराव कुरवः कतपुखयप्रतिखयाः ॥ 
विष्कम्मपव्वेतास्तदन्मन्दरो गन्धमादनः । 
विपुलख सुपाश्व्च सव्वैरत्रविभूषितः ॥" 

इनि माद्छं € ५ अध्यायः ॥*॥ 
किच्च । 

“मध्ये एथिव्यामदरोन्दरो भासान् मेरुदहिरस्मयः 
योजननां सहस्राणि चतुरशोतिः समुच्छितः। 
प्रविष्टः षोडथाधस्तादरस्यां धरणोध्रः। 
तावत्प्रमाणा एथिवो पव्वतश्च समन्ततः ॥ 
तस्य शङ्क्यं सूचि स्वर्गो यत्र प्रतिषितः 
नानादुमलताकौशं नानारन्रोपश्चोभितम् ॥ 
मध्यगं पञचिमं पूवव मेरोः अङ्गाणि तौणिवै। 
प्रथुतोच्छितमाव्राणि हं ङ्ग तस्य मध्यतः॥ 
मध्यस्छ स्फाटिकं ङ्ग वैदूकरकामयम् । 
इन्द्रनो लमयं पूव्व माणिक्यं पिम स्मतम् ॥ 
योजनानां सहलाखि नियुतानि चतुदश । 
उच्छ्रितं मध्यगं गङ्ग ख्र्गो यत्र प्रतिष्ठितः ४ 
्रयुतान्तरितौ गङ्ग" मूषि च्छताक्षति खितम् 
पूष्वंमध्यमगङ्गाणां सकलं मध्यमस्य च ॥ 

+ 

कात त कक ऋक क = 



सुयोध 
चिणो नाकष्ष्ठो वा अ्ठरःशान्तिनिष तो । 
अ्रानन्दोऽथ प्रमोद खगाः खङ्ग च मध्यमे ॥ 
श्वेत पौषके व उपशोभनमन्मथौ । 
श्राद्धादः खर्गराजश्च ख्गीः शृङ्ग तु प्िभे॥ 
निभ्यमो निरदहगरः सौभाग्यञ्ातिनिन्पलः । 
स्वर्मायैते दिजथं ट पूव्वशङ्ग समर्थिताः॥ 
एकाविंशत्यमो खर्गा निविष्टा मेरुमूद नि ॥५॥ 
अरहिंसादानकत्ता च यज्ञानां तपसां तथा । 
तेषु तेषु वसन्ति स्म जनाः क्रोधविवल्निताः। 
जलप्रवेशो चानन्द प्रमोदं वद्किसाहसः ॥ 
शगुप्रपाते सौभ्यस्तु रणे चेवास्य निलः ४ 
अनशने तु संवासे खतो गच्छेचचिपिष्टपम् । 
कतुयाजौ नाकण््टमग्निहोत्रौ च निवतिम् ¢ 
तड़ागकूपकन्त च लभते पौष्टिकं इिज । 
सौवणदायो सोभाग्यं लमेत् खग महातपाः॥ 
शोतकाले महावह्क' प्रज्वालयति यो नरः| 
सर्व्व॑त्वहितार्थाय स्वग चाप्सरसं लभेत् ॥ 
हिरख्यगोप्रदानेन निरइङ्गरमाप्र यात् । 
भूमिदानेन शदे न लभते शान्तिकं पदम् ॥ 
रौप्यदानेन शन खगं' गच्छति निग्यलम् । 
अश्वदानेन पुख्यादहं कन्यादानेन मङ्गलम् ॥ 
दिजेभ्यस्तपणं कत्वा द्वा वस्त्राणि भक्तितः । 
श्वेतन्तु लभते खर्ग' यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
कपिलागोप्रदानेन परादं चानुभूयते । 
मोषस्य प्रदानेन स्वर्ग मन्यम ते॥ 
स पुमान् स सरित्ल्नायो तिलघैनुप्रदस्तथा। 
छतोपानहदाता च खग तत्फलशोभनम् ॥ 
देवायतनकत्तारो एख.षणपरस्तथा । 
तोधयाव्रापरञ्चव खगराजे महोयते ॥ 
एकान्रभोजो यो मर्त्यो नक्लभोजौ च नित्यशः 
उपवासौ विरावराद्येः शान्तस्गे शुभं लमेत् ॥ 
सरित्ल्रायो जितक्रोधो ब्रह्मचारो द्ब्र: । 
निरलं खगंमाभ्नोति तथा भूतदिते रतः। 
विद्यादानेन मेधावो निरदह्ारमप्र यात् ॥ 
धेन येन हि भावेन यद्यदहानं प्रयच्छति । 
तत्तत् खगंमवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः ॥ 
यस्तु सव्वांणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। 
संप्राप्य न निवत्तंत दिवं शान्तमनामयम् ॥ 
खङ्गन्तु पञ्चिमं यच्च ब्रह्मा तच्र खितः खयम्! 
पूव शङ्ग खयं विष्ण मध्यं चैव धिव: खितः 

इति नारसिंहे । ३० । १४-४५॥ 
अन्यत् कम्र ४२। ४२ भध्याययोः वाराड- 
ङ्द्रगोतासु च द्रष्टव्यम् । 

सुम्पलुर्डः, पं, कपरकः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खुष्धः, पु, देशविशेषः । इति शब्द्रद्वावलौ ॥ 
सुयामुनः, पु ,(गोभन अतिप्रियं यामुन यमुना 
खम्बन्धि जलं यस्य ।) विष्ण :। वत्सराजः 
प्रखादः । श्रद्विविशेषः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
मेघविथेषः । इति मेदिनो ॥ 

श्ुयोधमः, पु, (सुखेन युध्यतेऽसौ । सु + युध + 
युच् ।) दुर्य्योधनंराजः । इति व्रिकारडशेषः ॥ 
यथा, महाभारते । १ । १५५1 ३५। 

२०६. 
सुरङ्गः 

| गच्छाम भद्र तेन नो विद्यात् सुयो 
घनः ॥*) 

„ श्र मैश्ययोः। इति कविकल्यदरुमः॥ (तुदा°- 
पर०-श्रकर-सेट् । ) दन्लादिः। श, सुरति 
सोरिता सुषोर सुसोर । भा, दौषिः! रेश्यं 
रेष्वथ्धम् | इति दुर्गादासः ॥ 

सुरः, पु, (सुट, राति ददात्यभोष्टमिति । रा + 

कः। यहा, सुनोतोति। घुञ् अभिषवे+ 

देवः । इत्यमरः ।१।१1७॥ (यथा, रघुः ।२।५६। 

न्ुकोप तस्मे स शशं सुरखियः 
प्रसद्य केशव्यपरोपणादिव ॥* 

सूयः । पण्डितः! इति केचित् ॥ (खरः 
यथा, महाभारते ।१३।८५। ९१ । 

सुरकरोन्दरदर्पापदा, सनौ, (सुरकरोन्द्रस्य ठेरा- 
वतस्य दपं इन्तोति। इन +डः! टाप्) 

| गङ्ग । यथा,-- 
^भगोरघपथानुगा सुरकरौन्द्रदर्पापडा 
महेशमुङटप्रभा गिरिजिरःपताका सिता। 
सुरासुरनरोरगेरजभवा ते: संस्तुता 
विसुक्किफलदायिनो भगवतो खयं राजते ॥ 

इति कल्किपुराणे २४ भ्रष्यायः ॥ 
+ पु, विश्वकर्मा । सुराणां कारः 

शिल्पौति बडत्रौ हिसमांखनिष्यत्रः ॥ 
सुरता, स्रो, (सुरेण छता ।) गुडचो । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ 

सुरक्तः, वि, (सु+रच्+क्तः।) शोभनराग- 
युक्षः। अतिशयरक्तविशिष्टः। अत्यनुरक्तः। 
इति केचित् ॥ 

| म्बः) खणगेरिकम्। इति राजनिघशर्टः। 
सुरखण्डनिका,स्तो,बोणाभदः । इति शब्द्र्ना- 
वलो ॥ सुरमण्डलिका इति पाठान्तरम् ॥ 

सुरगण्डः, पु, रोगविशेषः । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
राजगाड इति भाषा ॥ 

सुरगरुः, पु, (सुराणां गुः ।) हडस्पतिः । इति 
विकार्डओेषः॥ ( यथा, कथासरित्घागरे 1 
११५।७२। 
ततो मुक्ता रणं देवसैन्यं ऽपौन्द्रमनुदुते । 

निनाय ब्रह्मभवनं भोतः शरगुरुः णचोम् ॥ 
देवपूज्ये, वरि । यथा, महाभारते ।१।१। ३२। 
“यसत् पितामद्ो जज्ञं प्रभुरेकः प्रजापतिः 
ब्रह्मा सुरगुरुः खाणग्यतुः कः परमेष्ाथ ॥*) 

णोःपु, (सुराणां म्रामणोर्नेता ।) इनदरः 
इति विकार्डथेषः ॥ 

सर्ग, क्तो, (सुष्, रङ्गो यस्मात् ।) हिद्ग लम् । 
पत्तङ्गम् । इति राजनिधे्टः ॥ 

सुरद्गःःपु, (सष, रङ्गो यस्मात् ।) नागरङ्कः । इति 
राजनिघश्डः ॥ गर्तविेषः। इति सुरङ्गयुक् 

दशनात् ॥ 

काः) यदा, सुरति शोभते दति) सुर + इगुपधेति 

““सुसूधाज ग्टधिभ्यः करन् ।*उणा०२।२४। क्रन्।) 

“लक्षणानि सुरास्तोमा निक्तं सुरपङक्तयः।”) 

सुरक्तकः, पु, (सुरक्तं + संन्नायां खाये वा कन्।) 

सुरथः 
(प क्ती, (षष्ट रङ्ग ददातौति। दा+कः) 

पत्तद्म् । इति राजनिघण्टः ॥ 

सुर््गधातुः, पु, ( सृष्ट, रङ्गो यस्मात् तादशो 
र 1) गरिकम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

युक्, [ज्] पु, (सुरङ्ग युनक्तोति । युज् + 
क्किप् 1) सुरङ्ग कत्वा अ्रपहरति यः । यथा,-- 
“कुजग्िलः सुरद्गाहिरधघयोरः सुरङ्गयुक् ॥” 

इति शब्द्रब्रावलो । ) 
| स्तनो, सन्धिः। सौव इति भाषा। इति 
हलायुधः ॥ कवर्तिका । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

, मूर्वा । इति राजनिर्घण्टः ४ 
सुरङ्ग, स््रो,(सुष्ट र्गो यस्याः! ङोष् ।) काक 
नाशा। इति राजनिषण्टः ॥ रक्तशाभाच्ननः। 
दूति रन्नमाला ॥ 

सुरजःफलः, पु, ( सृष्ट, रजो यवर तादशं फलं 
यस्य । ) पनसहत्तः । इति भूरिप्रयोगः ॥ 

सुरजनो, स्तौ, ( सुशोभना रजनो । ) राविः। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

चेष्टः, पु, (सुरेषु ज्येष्ठः । ब्रह्मा । इत्यमरः । 
१।१।१६॥ 

सुरच्ननः, पु ,(सुषट, रद्जयतोति । र्न + णिच् + 
ख्यः |) गुवाकहठत्तः । इति चिकाण्डओेषः ॥ 

सरत, ल, (सष, रतं रमणं यत्र ।) निधुवनम् ! 
दूति मेदिनो ॥ (यथा, कुमारे ।.१।१०। 

भवन्ति यत्रौषधयो रजन्या- 
मतैलपृराः सुरतप्रदौपाः ॥*) 

सुरते वणं गेयानि । यथा,- 
सुरते साच्िका भावाः शोत्काराः कुटम- - 

लाचता। 
काञ्चौकङ्णसच्रोररवाधरनखक्ततिः ॥" 
इति कविकल्यलतायाम् १ स्तवक २ कुञुमम्॥ 
दयालौ, ति । इत्यमरटौका सारसुन्दरो ।३। 
१।१५॥ अत्रार्थे सूरतः इति पाठः साधुः ॥ 
क्रोड़ायुक्तः। इति उणादिहत्तौ उच्छृलदत्तः । 
५।१४॥) 

सुरततालौ, सनो, (सुरतं तालयतौति । तल + 
खच् + भ्रण । गौरादित्वात् ङष् । ) दूतो । 
भिरख्क् । इति मेदिनो ॥ 

सुरता, स््नो,(सुराणां भावः समूहो वा । सुर + 
1) देवत्वम् । इति मेदिनो ॥ (यथा, 

महाभारते । ५।८८1 १४। 
“भवनं पश्च वारुण्यं यदेतत् सव्वकाञ्चनम् । 
यत् प्राप्य सुरतां प्राप्ताः सुराः सुरपतेः सखे॥") 
सुरसम्हः । इति व्याकरणम् ॥ (सुष् रता। 
अष्रोविगेषः। यथा, महाभारते ।१।६५।५१। 
“केशिनो च शुव!इख सुरता सुरजा तथा ॥*) 
तोषकः,पु ,(शुरान् तोषयतौति । तुष् + शिच् 

+ खल् । ) कौस्तुभमणिः । इति शब्दरन्ना- 
वलो ॥ देवप्रोतिकारके, वि ॥ 

सुरथः, पु, चन्द्रवंथोयचैव्रराजयुच्चः । यथा,-- 
नारायण उवाच । 

"अत्रिश्च ब्रह्मणः पुत्तस्तस्य पुल निशाकरः । 



सुरदि 
शचचछत्वा राजसूयं दिजराजो बभूव इ॥ 
गुङ्पब्रााञ्च तारायां तद्व भूव बुधः सुतः) 
बुधयुच्त् चेत्चच तत्पुचचः सुरथ सः ॥ 
दति ब्रह्मवेवरते प्रक्षतिखखण्डे । ४८ । ४--५॥ 
सच खारोचिषमन्वन्तरे कोलापुजधधिपतिः। 
सेनादौ एचिव्यां दुमापूना कता । तव््रसादेन 
च परसौ साव्िंनाम मलुजातः । यथा, 
“कालान्तरे पूजिता खा सुरथेन महात्मना । 
राज्ञा मेधसथिष्येण खरमव्याख सरित्तटे ॥ 

` भेषादिभिख मिषः उच्छमारद गण्डकः । 
छामेमोनिख कुण्डे: एक्चिभिर्वलिभिर्धेने ॥ 
देदोक्ानि च दस्व व उपचाराण्ि षोड । 
त्वा च कवचं ध्यात्वा संपूज्य द विधानतः # 
राजा कत्वा परौ ङारं वरं प्राप यथेष्ठितम् । 
मुक्छिं सराय वेश्य संपूज्य च सरित्तटे ॥ 
तुष्टव राजा वेश्य साुनेवः पुराच्जलिः । 

विससजं खर्मयीं तां यभोरे निगल जले # 
दरयों खरयीं दद्ा जलघौतां नराधिपः । 
रुरोद तव्र वेश्यञ्च ततः खानान्तरं ययौ ॥ 
र्यक्षा देष वेश्य पुष्करे दुष्करं तपः। 
त्वा जगाम गोलोकं दुर्गादेवौवरेण च ॥ 
राजा ययौ खराच्यश्च पूज्यो निष्कच्टकं बलो 
भोगद्ध बुसुजे भूपः षटिवषखडखकम् ॥ 
भायां खरान्य' संन्यस्य युत्ते स कालयोगतः । 
मनुबेभूव सावषिस्तष्ठा च पुष्करे तपः ॥ 
इति ब्रह्मवैवक्ते प्रकतिखण्डे ५४ अध्यायः ५५॥ 
वि्तारस्तु दु्गाशब्दे द्रष्टव्यः ४ 

शरदा ङ, क्तौ, (खरभ्रियं दारु \) देवदार । इति 
रत्रमाला ५ ( यधा, भागवते । ८।२।१३ 

“पिचमर्; कोविदारः सरसे सुर्दारभिः॥*) 
शरदोर्विका, खौ, ( शराणां दौर्धिका ।) खगः 
गङ्का 1 इत्यमरः \ १।१।५२॥ 

सुरदुन्दुभौ, खौ, ( श्राणा दुन्दुभोव घाद्धाद- 
कत्वात् । ) तुलसो । इति राजनि्ध॑ख्टः # 

शरहुमः, पु , (खराणां हुमः।) देवनलः। इति 
राजनिघ ण्ट ॥ देवदारु च ॥ (कस्पदठक्षादिः। 
यथा, भागवते । १० । ३८। २२। 

“न तस्य कञ्चिहयितः शद्ृत्तमो 
न चाप्रियो इष्य उपेद्छ एव वा । 
तथापि भक्षान् भजते यथा तथा 
सुरहुमो यददुपा्ितोऽथैटः ॥*) 

रदिट्, {ष् ] पु, सुरान् देरटौति। दिष् + 
किप् । ) असुरः इत्यमरः। १।१।१२॥ 

{ यथा, रुः ¦ १५ । १५। 
परणिपत्य सुरास्तस्छ यमयित सुरदिषाम्। 

श्रयेनं तुष्टवुः स्तुत्यमवाञ्चनसगो चरम् ॥ 
गाइ: । यथा, तचरं व । २। ३९ । 

“उपद्धिता शोणितपारणा ने 
खरदिषखान्दरमसौ सुधेव ॥* 

तधाच हहत्संडितायाम्। < ) २ 
“षड़.भिः लितस्य माखेरब्दन शनेः सुरदिषो- 

ईब्दार्ात् ॥*) 

ह (| 

सुरणा 
¦ ॥ ( यथा, .भागवते । १। ¦ । २४1 
"ततः कलौ संग्रहत्ते संमोहाय सुरदिषाम्। 
बुद्धो नामाच्नद्तः कौ कटेषु भविष्यति ॥”) 

शुरदिपः, पु ,(सुराखां हिः ।) देवहस्तो । इति 
केचित् ॥ ( रेरावतः। यथा, रषु: । ३।५५॥। 

“इरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रम 
शुरद्दिपास्फालनककांशाङन्लौ । 
भुजे शचोपवतरविशेषकाङ्धिते 
खनामचिङक निचखान सायकम् ॥*) 
:, [स्] जौ, (सुरस्य धतुः । ) इन्द्रधनुः । 

इति जटाधरः ॥ ( यथा, किराते ।०।१६ । 
“यातस्य ग्रथिततरङ्सैकलामे 
विच्छेदं विपयसि वारिवाडजाले । 
अातेतुच््रिदशवधजनाङ्गभाजां 
सन्धानं सुरधनुषः प्रभामणोनाम् ॥*) 
धः, यु, ( सुरप्रियो धूपः । ) रालः! इति 

राजनिर्घण्टः ॥ 
„ खनौ, ( सुराणां नदौ । ) गङ्गा । इति 

भूरिप्रयोगः ॥ ( यथा, महाभारते 1 ६।८०।५। 
“गङ्गया शुरनद्या वै खादुभूतं यथोदकम् । 
मद्ोदधिगुखाभ्यासात् लवणत्व नियच्छति”) 

सुरनन्दा, सनौ, (सुरान् नन्दयतोति । नन्द + 
रिच्+अण। टाप्। ) नदोविशेषः। इति 
शब्द्रब्नावलो ॥ 
= पु, (सुरप्रियं नालमसश्य ।) देवनलः । 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

, सो, सुराणां निखगा । ) गङ्गा । 
इत्यमरः । १।१०। ३१ ॥ ( यथा, कथा- 
सरितृसागरे । ५२ । २४२। 
त्यक्का सव्वं तन् त्यच्छं स्तपसा सुरनिखरगाम्॥”) 

सुरनिर्गन्ध॑, ज्ञौ, पत्रकम् । इति राजनि्धंर्टः ॥ 
सुरपतिः, पु ,(खुराण्णां पतिः 1) इन्द्रः । इत्यमरः 
१।१।४६॥ (यथा, महाभारते ।>।१०१। १८ । 
पुनर्दौ सुरपतिं वमी सुसंग्रहम् ॥*) 

सुरपथं, ज्ञौ, ( सुराणां पन्थाः । समासे भः) 
। । इति हेमचन्द्रः ॥ 

ज्ञौ, ( सुरप्रियं पशमस्य । ) भरोषधि- 
विशेषः । माचो पवौ इति ख्यातः। तत्पर्यायः । 
देवपरंम् २ वौरपरम्२ सुगन्धिकम्४ माचौ- 
प्रम् ५ शच्छपवरम् & देवाम् 9 गन्धपव्र- 
कम् ८। भरस्य गुणाः । कटुत्वम् । उष्णत्वम् । 
क्षमिण्ठासवलासकफकासनाथित्वम्। 
वस्येत्वम् । बालदितत्वच्च । इति राजनिघंर्टः॥ 

पिकः, पु, ( खरप्रियं पणं मसत्यस्य ति । 
ठन् 1) खुरपुब्रएगः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

का, लो, ( सुरपर्णो । संन्नायां कन् ।) 
पुन्नागः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

, खो, ( दुरप्रियं पणंमस्याः । ड । ) 
पलाभो । इति राजनिंर्टः । 

पःपु ,(खरा्ां पादपः ।)कल्यठन्तः। देव 
तश्श्यब्दस्र सात् ॥ (यथा, भागवते ।८।५।१७ 

सुरभिः 
सुरपुन्रागः, पु, ( सुरप्रियः युच्रागः। पुल्ञाग- 

ठत्तविशेषः। तत्पर्य्यायः । नमेः २ सुरेष्टः 
सुरपणिंकः ४ सुरताङ्गः ५। भरस्य गुष्णाः 
पुत्रागवत् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुरपुरो, स्त्रो, ( सुरस्य पुरो ! ) भमरावतौ । 
इति विकार्डशेषः ॥ 

„ पु, ( सराणां प्रियः । भ्रगच््यपुष्य- 
दत्तः । इति राजनिघय्टः॥ इन्द्रः । छडस्मतिः। 
इति केचित् ॥ देवद्दे, वि॥ 

सरप्रिया, स््नो,(सराणा प्रिया।) जातौ । खयं 
रम्भा। इति राजनिघण्टः ॥ (श्रष्छराः । यथा, 
भागवते । ८।१५।१९। 

^हेमजालाचनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना 
पाण्डरेख प्रतिच्छन्रमार्गे यान्ति सरप्रियाः ५“) 

(सुरभि, क्रो, ( सृष्ट, रभतेऽनेनेति । सु +रभ + 
इन् ।) सखणम्। गन्धाखम । इति शब्द्रत्ना 
वलो ॥ सुन्दरः । साधुगन्धः। इति धरिः ॥ 

*षु, (स् +रम +न् ।) सुगन्धिः । इत्य 
मरः। १।५।११॥ चम्पकः। वसन्तत्तः। 
जातोफलकघत्तः । इति मेदिनो ॥ शमोढचः । 
कदम्बठत्तः। कणगुग्रुलुः। गन्धदढणम् । 
वकुलहच्तः । रालः। इति राजगिघण्टः ॥ 
चैत्रमासः । धौरः। इति धरणिः ॥ गन्धफलः । 
इति शब्द्रल्नावलो ॥ 

सुरभिः, सनो, ( सुर + रभ + इन् । ) शङ्कौ । 
माढमेदः। सुरा। गौः। इति मेदिनो ॥ युस्त- 
कान्तरे सुराख्थाने सरा इति पाठः। शद्रज्टा । 
वनमालिका। तुलसौ । पाचौ । इति राज- 
निघण्टः ॥ एथिवो । इति धरणिः ४ गोमाता। 
{ यथा, रघुः । १।८१॥। 
सुतां तदोयां सुरभेः कत्वा प्रतिनिधिं अचिः। 
आराधय सपन्नोकः प्रोता कामदुघा हिषखा॥ 
तस्या उत्पच्यादिर्यथा, 

नारद उवाच । 
नसा कावा सुरभौ देवो गोलोकादागता च या 
तच्जच्चरितं ब्रह्मन् खोतुमिच्छछामि तत््वतः# 

खौनारायण उवाच । । 
गवामधिष्ठाढदेवो गवामाख्ा गवां प्रसूः । 
गवां प्रधाना सरभो गोलोके सा समुद्धवा ॥ 
सव्वादिररटिकथनं कथयामि निश्चामय । 
बभूव येन तव्न पुरा उन्दावने वने ॥ 
एकदा राधिकानाथो राधंया सड कौतुकात् । 
गोपाङ्गनापरिहतः पुख्डं उन्दावनं ययौ ॥ 
सदसा तच रहसि विजडार च कौतुकात् । 
बभूव च्ौरपानेच्छा तदा ख च्छामयस्य च ॥ 
सजे सरभिं देवो लोलया वामपाश्व॑त 
वत्छयुक्वां दुग्धवतीं वो नाका मनोरथः ॥ 
ष्टा सवसं सदामा रन्नभाण्ड दुदोह च। 
चोरं सधातिरिक्त्च जन्खत्यजरापहम् 
तदुष्णञ्च पयः खाद पपौ गोपोपतिः खयम् । 
सरो बभूव पयसा भाण्ड विकल नेन च ५४ 

^वेवकौच कवेनां गुच्छ्ानि सुरपादपान् ५") दै च विद्रुते चैव परितः शतयोजनम् । 

राता काक क, च ~ च 



सुरभिः 
गोलोके सुप्रसिद्च्च स च च्षोरसरोवरः॥ 
मोपिक्ानाञ्च राधायाः क्रौडावापौ बभूव सा। 
रब्रोन खचिता तू भूता वापोश्डरेच्छया ॥ 
बभूवः कामधेननां सहसा ल्तकोटयः । 
लावन्तो हि च वता सुरभोलोमकूपतः ॥ 
तासां पुच्चाः प्रपौचाञ्च सम्बभूवुरसंख्यकाः। 
कथिता च गवां ङ्श्टिस्तया च पूजितं जगत्॥ 
पूजाञ्चकार भगवान् सुरभ्याख पुरा सुने । 
सतो वभूव तत्पूजा चिषु लोकेषु दुलेभा ॥ 
दौपान्वितापरदिने खौक्ष्णस्यान्नया इरेः । 
बभूव सुरभोपूजा धमोवक्कादिति रुतम् ॥ 
ध्यानं स्तोवं मूलमन्त्रं यद्यत् पूजाविधिक्रमम्। 
वैदोक्ञ्च महाभाग निबोध कथयामि ते॥ 
ॐ रभ्य नम इति मन्तस्तस्याः षडक्षरः । 
खिदो लच्चजपेनेव भक्तानां कल्पपादपः॥ 

ध्यानं यजुव्वेंदोक्तं तत् पृज्यच्च सव्वेसन्यतम् । 
ऋषचिदं ठचिदश्चेव सुक्षिदं सव्व कामदम् ॥ 
लच्छोखरूपां परमां राधासहचरीं पराम् । 
गवामधिष्ठाढटेवीं गवामा द्यां गवां प्रसूम् ॥ 
पविव्ररूप्ां पूज्याश्च भक्तानां सर्वकामदाम् । 
यथा पूतं सव्वैविश्वं तां देवीं सुरभीं भजे ॥ 
धटे वा धेनुशिरसि बहस्तम्भं गवामपि । 
शालग्रमि जले वाग्नौ सुरभों पूजयेद् दिजः ॥ 
दोपान्वितापरदिने पूर्वाह्न भक्तिसंयुतः। 
यः पूजयेच सुरभिं स च पृज्यो भवेद्भुवि ॥ 
एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्ण मायया । 
च्नोरं जहार सहसा चिन्तिताख सुरादयः ॥ 
सै मतवा ब्रह्मलोकश्च ब्रह्माणं तुष्टवस्तदा । 
तदान्नया च सरसीं तुष्टव पाकशासनः ॥ 

महेन्द्र उवाच। 
नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। 
गवां वौजखरूपाये नमस्ते जगदम्बिके ॥ 
नमो राधाप्रियाये च पद्यशाये नमो नमः। 
नमः क्ष्णप्रियाये च गवां माचरे नमो नमः॥ 
कल्पह च्तस्रूपाय सव्वेषां सन्ततं परम् । 
ओौदामधनदाये च दिदायै नमो नमः। 
यशोदायै कौत्तिदाये ध््दायै नमो नमः ॥ 
स्तोद्रखरवणमाचेण तुष्टा इष्टा जगत्प्रसः । 
अआविन्ब भूव तत्रेव ब्रह्मरोके सनातनो ॥ 
महेन्द्राय वरं दश्वा वाञ्कितच्चातिदुलभम् । 
गाम सा च गोलोकं ययु्देवादयो ग्रहम् ॥ 
बभूव विश्व सहसा दुग्धपूणञ्च नारद ¦ 
दुग्धा दृष्तं ततो यन्नस्वतः प्रौतिः सुरस्य च ॥ 
द्द स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्कश्च य: पठेत् । 
स गोमान् भनव्राश्ं व क्रोत्तिमान् पुख्वान् 

भवेत् ॥ 
श द्धातः सव्बैतीर्थेषु सर्व्वयन्न घु रौदितः। 
इड लोके सुखं भुक्रा यात्यन्ते छष्णमन्दिरम् ॥ 
सुचिरं निवसेत्तव्र करोति क्त्णसेवनम् । 
न॒ पुनभंवनं तस्य ब्रह्मपुतच्च भवे भवेत् । 
इति ओौब्रध्मवेवरते परकतिखच्छे सुरमभ्यु पाष्यानं 
नाम ४७ अध्यायः ॥ 

‡ १6. 

३८१ 
सुरभौ 

तरि, (सु+रभ-+ष्न्।) सुगन्धिः, 
( यथा, मनुः! ३।२०९ | 
“उपवेश्य तु तान् विप्रानासनेष्वज्ञुगुख्ितान्। 
गन्धमाल्ये सुरभिभिर येद् वपूव्वंकम् ॥” ) 
कान्तम् । इति मेदिनो ॥ ( यथा, रघुः ।२।२। 

“निवत्त राजा दयितां दथालु- 
स्तां सौरभेयीं सुरभिवेशोभिः। 
पयोधरौभृतचतुःसमुद्रां 
जुगोप गोरूपधरामिवोर्ववीम् ॥” ) 

धोरः। विख्यातः । इति धरणिः ॥ 
सुरभिका, खनो, (सुरभि + खार्थे कन् । ) खथे- 
कदलो। इति राजनिघण्टः ॥ 

सुरभिगन्धि, चि,(सुरभिगेन्धो यस्य । ̂ गन्धस्ये- 
दुत्पूतिसुदरभिभ्यः ।* ५।४। १३५। इति 
इकारः । ) शोभनगन्धयुक्षः । इति केचित् ॥ 

सुरभितिफला.स््नो, (सुरभिः सुगन्धिख्िफला।) 
सुगन्धतिफला । इति राजनिधंण्टः ॥ 

सुरभित्वक्, [च] स्न, ( सुरभिः त्वक् यस्याः }) 
इ ददेला । इति राजनिधंण्टः ॥ 

;, पुं, ( सुरभि सुगन्धि दाङ यस्य । 
सरलदत्तः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुरभिपत्रा, स्तौ (सुरभि पत्रं यस्याः ) जम्ब - 
बत्तः। राजजम्ब:। इति राजनिघंण्टः ॥ 

सुरभिवारः, पं, (सुरभिः साधुगन्धः बकुलादि 
पुष्प वा बाणो वस्य ।) कामदेवः! इति 
केचित् ॥ 

सुरभिवल्कल, को, ( सुरभि सुगन्धि वल्कलं 
यस्य । ) गुडत्वक् । इति शब्दरत्रावलो ॥ 

यस्याः । ) सल्नको । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
, सनो, (सुरभि + वा ङष् । ) सुगन्धिः । 

इत्यमरटोकायां भरतः । २।४।१२३॥ 
शज्ञको । इति शब्दचन्द्रिका ॥ ( यथा,- 
“शक्नक गजभच्या च सुवहा सुरभौ रस । 
महेरुणा कुन्दरुको वक्ञको च वडखवा ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे प्रथमे भागे ।) 

खे कारान्तसुरभिन्दार्थोऽप्यत्र ॥ गोमता । 
यथा,-- 
शसाकावासुरभो देवी गोलोकादागताचया। 
तच्न्चरितं ब्रह्मन् योतुमिच्छामि तत्चतः॥ 
इति ब्रह्मदवत्तं प्रछतिखर्डे ४७ भरध्यायः ॥ 
(खे कारान्तसुरभिशब्देऽस्याः विशेषविवरणं 
न्यम् ॥ ) अथ गोयाव्राप्रवेश्विक्रयदिनम्। 
तवर तिथय अमावस्याष्टमौ चतुद शोविशटिभित्रा 
तव्र नक्तव्रायि रोडिणौ पृव्वंफल्गुनो पूर्व्वा 
षाढ़ा पूरव्वभाद्रपद् उत्तरफल्गुनो उत्तराषाढा 
उत्तरभाद्रपत् खवणा भरणो चिरा एतदयति- 
रिक्तानि। योगाः व्यतोपातवै्टतिभिनाः। 
तवर वाराः क्र रग्रइभिन्राः। इति ज्योतिष- 
त्वम् ॥ 

सुरभोरसा, खनौ, गज्ञकौ चः । इत्ममरटौकायां 
मथ॒रेथः। २।४।१२३॥ 

सुरसः 
इरभूरुषः, पु, (सुराणां भूर; । ) टेवटारः । 
= भावप्रकाशः ॥ ( कस्पहच्ादिख ४ ) 

,स््रो,(सुरप्रिया ङत्तिका ।) तुवरो) 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुरमेदा, स्लो,(सुरप्रियो भेदो यस्याः । ) महा- 
मेदा । इति राजनिघंण्टः ॥ ( मडाभेदाशब्दे- 
$ऽस्वा विशेषो ज्ञातव्यः ॥ ) 
८ , एं, (सुरशासौ ऋषिचे ति । ) देवर्षिः । 
इत्यमरः ¦ १।१।५९॥स तु नारदतुम्ब श् 
त । यथा । ब्रह्मधिं देवर्भिराजर्षि- 
महर्षिपरमधिंकाण्डर्षिशुतिमेदात् सप्रकार 
ऋषयस्तत्र नारढाद्याः सुरषेय उक्ता इति 
भरतः ॥ (यथा, भागवते । ४।२४ । ६२। 

“महान ख' मसदग्निवाधंराः 
शुर्षयो भूतगणा इद यतः ५" 

तथाच महारते । १।१।२२७। 
"इति राज्ञां चतुष्विंशच्रारदेन सुरर्षिणा । 
पुच्तथोकाभितघ्ताय पुरा ओेव्याय कौर्तितम्॥*) 

|सुरलता, स्तौ, (सुरप्रियाः लता । ) मडहाज्योति- 
अतो । इति राजनिघण्डः ॥ 

7, खो, ( खरान् लातोति। ला +कः) 
गङ्गा । इति इहाएरःवलो ५ गदोविथेषः। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

लासिका, खगौ, (इरानपि लाखयति भाच 
दयतौति । लस् + शिच् + ्युल् । टापि भत 
| । ) वंशोवाच्यम् । यथा, 
“सालेयिका च सालेयो सालिका सुरलप्सिका ४" 

इति श्दरब्रावरौति केचित् ४ 
सुरभिखव!,स््रो,(सुरभिः सुगन्धिः खवो निर्यासो :, पुं, (राशां लोकः । ) खगैः । इत्व- 

मरः। ६।१।६॥ ( यथा, भागवते ।७।१०।१ ३६ 
"कौत्ति विशदां सुरलोकगौतां 
विदाय मामेष्यति सुल्षबन्धः ॥” ) 

सुरव ,[न्] ्ञौ,(सराशां वलां ।) भाकाथम् ॥ 
इत्यमरः । १।२।१५४ 

सुरवक्ञभा.ख्नो,(सुराणां वक्ञमा । ) श्व तदूरववा । 
इति राजनिर्धंर्टः ॥ 
म स्न, ( खराणां वल्लो । ) तुलसो । इतिं 

छरवैरौ, [न् ] पुं, ( सुराणां वैरो । ) भरः ४ 
इति शब्द्रब्रावलो [ इलागुधः # 
शतुः, पु, ( सुरां शरुः । ) भदुरः। इति 

सुरशाखो,[न्]पु, (सुराणां ष्ठो ।) करपह चः। 
इति जटाघरः ॥ 

, खन, (सरेषु चेष्ठा । ) ब्राह्मी । इति 
राजनिधेष्टः ॥ 
सं, क्रो, ( शोभनो रसो यस्व । ) वोलम् ६ 

त्वचम् । गन्धदणम् इति राजनिर्धटः ४ 
तुलसो । इति मेदिनो ॥ 

सुरसः, पु (शोभनो रसो यस्य । ) सिन्धुवारः ! 
इति शब्दरन्रावलौ + (शरस्य पथ्थायो यथा, 
इनदरो खेन्द्रः-ञरसो निर्गच्छ ग्लेतवार छइ” 

इति वेद्यकरब्नमाङायःन् १) 



सुरसा 
आचरः ¦ इति राजनिघण्टः॥ (पोतशालः। 
रस्य पयायो यथा,-- 
“सुरसो बोजकाशं व पौतश्ालोऽभिधौयते ॥” 

इति गारुडं २०८ अध्यायः ॥ 
तुलसो विशेषः । शरस्य गुणा यथा,-- 
“दिष्ाकासविषश्वःसपाश्वंशूलविनाशनः। 
पित्तक्ृत्कफवातच्नः सुरसः पूतिगन्धतुत् ॥* 

इति चरके सूत्रस्थाने । २७ श्रध्यायः ॥ 
“कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ष्यनाशनः । 
पिच्तक्लत् पार्बशूलघ्नः सुरसः समुदाद्रतः॥” 

इति सुशुते सूत्रस्थाने ४६ अध्यायः ॥ ) 

दे८र 
सुरा 

राच्चसोषिशेषः) तदिषयको मन्तो यघा,- 
“हिमवदुत्तरे कूले सुरसा नाम राक्षसो । 
तस्या नुपुरशब्देन विशल्या गुव्विणो भवेत् ॥* 
इति हारते चिकित्सितस्फाने ५१ भ्रध्याये॥) 

सुरसाष्टः, पु, ठत्तगणविशेषः । यथा,-- 
“निरगुडो तुलसो ब्राह्मी बृहती करटकारिका 
युननेवेति मुनिभिः सुरसाष्टः प्रकोत्तितः ॥* 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सुरसिन्धुः, पु, (सुराणां सिधुः 1) गङ्गा । इति 
केचित् ॥ (यथा, कथासरित्सागरे ।१८।६२। 
“निवसन्ति च देशेऽपि सुरसिन्धुखुमाखिते॥) 

खरसः, वि,(शोभनो रसो यस्य ।) स्वादुः । इति , स्तौ, (सुराणां सुन्दरो रमणो सुरेषु 
मेदिनो ॥ सुन्दररसयुक्तखच । (यथा, छडइत्- 
संहितायाम् । ५७। १०३। 

“तस्यां प्रभूतं सुरसञ्च तोयं 
छष्णाथवा यव च रक्तखत् वा॥”) 

खुरसश्च, [न्]क्गौ,(सुराणां सश्च । ) खगः । इति 
इलायुधः ॥ ( देवग्टइम् । यथा, कथासरित्- 
सागरे) €३।८२)। । 
“एत मोचं प्रयातेति वदन्त्याभिव दूरतः। 
वाताचिषससुत्ितः सुर सद्मध्वजां शुकः ॥१) 

सुरसन्धवा, स््ो, ( सुरप्रियः सम्भवो यस्याः। ) 
्रादित्यभक्ता । इति राजनिघंष्टः ॥ 

सुरसरित्, ख््ो,(शुराणां सरित्! ) गङ्ग । इति 
इलायुधः ॥ ( यथा, रघुः । २। ७५। 
“सुरसरिदिव तेजो वङ्कनिष्ट रतम थम् ॥* ) 

सुरसषंपकः, पु, (सुरप्रियः सपः । ततः कम् ।) 
देवसषेपः । इति राजनिर्घ॑र्टः ॥ 

सुरसा, स्मो, ( शोभनो रसो यस्याः । ) तुलसो। 
यथा । सुरसा स्लो तु पर्णासे । इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ पर्णासे तु नपु सकम् । इति सुद्राङ्किति- 
मेदिनो ॥ पर्णासे पु नपु सकम् । इति इस्तात्तर- 
मदिनी ५ श्रसस्तु विषु स्वादौ पर्णासे न नपु- 
सकम्। इति च कस्याञ्धिन्मेदिन्धां पाठः ॥*॥ 
राच्ला। इत्यमरः । २।४।११४॥ मिखेया। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ व्राह्ी । इति रब्रमाला॥ 
अहाशतावरौ । इति राजनिर्घण्टः ॥ दुर्गा । 
दूति केचित् ॥ नागमाता। इति मेदिनी ॥ 
यथा,- 

“ततो देवाः सगन्धर्वाः सिडाख्च परमर्षयः । 
अद्रुवन् सूसङ्काथां सुरसां नागमातरम् ॥. 
अय वातालजः यौमान् वते सागरोपरि । 
हनुमान्नाम तस्य तवं मुक्ते विन्नमाचर ॥ 
शाच्तसं रूपमाखाय सुघोरं पव्वंतोपमम् ) 
इष्टाः करालं पिद्गाचं वक्त कत्वा नभस्युशम् ॥ 
बलमिच्छछामद्े न्नातु भूयश्चास्य परःक्रमम्। 
त्वां विजेष्यत्वपायेन विषाद" वा गमिष्यति ॥#* 
दति वाल््ोकवे रामाये सुन्दरा कारे । 
नदौमेदः। इति ओौभागवते ५ स्कन्धे १९ 
अध्यायः ॥ ( ब्रष्छरोविधेषः। यधा, मडा- 
भारते । \। १२३।६०। 
“प्रो सगन्धा च सुरसा च प्रमाधिनो॥” 

सुन्दरौ इति वा! ) श्रष्छरसः। दुगा । इति 
केचित्यो गिनो विशेषः । तदहिवरणं यो गिनो- 
शब्दे दर्व्यम् ॥ (सुरस्रो । यथा,किराते।५।२८। 

“अस्मिन् रतिश्रमनुदख सरोजवाताः 
स्मतः दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरोभ्यः ॥*) 

, शो, (सु अभिषवे + कन् । च्तियां टाप्। 
इत्युणादिष्ठत्तौ उच््वलः । २।२४। यदा, सुष्ठ, 
रायन््यनयेति+ सु +रे शब्दे + ̂ श्रातश्ोप- 
सर्गे। २।३।. ११६ इत्यङः। टाप ।) 
चषकम्! म्यम्) इति मेदिनौ ॥ अस्याः 
पर्य्यायगुणादि मदिराशब्दे मद्यशब्द च 
द्रष्टव्यम् । सुराया विशेषगुणा यथा,- 
“क्ञशानां सक्तमूत्राष्ां अहण्यर्णोविकारिणाम् 
सुरा प्रशस्ता वातघ्नो स्तन्यरक्त्तयेषु च ॥” 

इति राजवङ्गभः ॥ 
तत्पानप्रायञ्चित्तं यथा-- 
“ब्रह्मघ्तश्च सुरापश्च स्तेयो च गुरतल्पगः । 
धेतु दृष्टा विश्ष्यन्ते तत्संयोगो च पञ्चमः} 
ततो चैनुथतं दद्यात् ब्राद्यणानान्तु भोजनम्” 

इति गारुडं २२६ अध्यायः ॥ *॥ 
तत्पाने शक्राचाशापो यथा,-- 

^शुरापानाइच्चनां प्रापयिता 
संक्तानाशं चेनमस्यातिघोरम् । 
दृष्टा कचञ्चाप्रि तथापिरूप 
पोत तथा सुरया मोहितेन \ 
खमन्यु रुलधाय महानुभाव- 
स्तदोशना विप्रहत चविकोषुः। 
काव्यः खय' वाक्यमिद जगाद 
सुरापानं प्रति वै जातशद्ः ॥ 
यो ब्राह्मणोऽदयप्रश्तोड कञ्चित् 
मोहात् सुरां पास्यति मन्दवुहिः। 
अपेतधम्ा बरद्मदह्वा चैव सस्यात् 
श्रस्मिन् लोके मरित स्यात् परे च ॥ 
मया चेमां विप्रधर््ोक्तसोमां 
मर्ययादां वै खापितां सर्वलोके । 
सन्तो विप्राः शुखुवांसो गुरूणां 
देवा दै्वा्ोपश्नणन्तु सर्व्वे ४" 

इति महाभारते । १। ७६ । ५८- ६२१ 
्राद्मशत्तचियवेश्यानां जिविधश्धरापानप्राय- 
चित्तादि वधाः 

सुराचा 
“सुरां पोत्वा दिजो मोहादग्निव्ीं रां 

पिवत्! 
तथा खकाये निदंग्धे सुते किल्विषात्ततः॥ 
गोमूमग्निवणे वा पिबेदुदकमेव वा 
पयो तं वा मर णाद्गोसक्तदरसमेष वा ॥ 
कणान् वा भत्तयेदब्दं पिष्याकं वा सकछब्निशि। 
सुरापानापनुत्ताथे वालवासा जरौ घ्वजो॥ 
सुरा वै मलमन्नानां पामा च मलमुच्यते) 
तस्मादृब्राह्मणराजन्मौ वैश्यञ्च न सुरां पिबेत् ॥ 
मौडौ पैषटौ च माध्वो च विन्नया विविधा सुरा + 
यथेवेका तथा सर्व्वा न पातव्या दिजोन्तमेः ॥ 
यक्तरच्चःपिशाचात्र मद्यं मांसं सुरासवम् । 
तदु ब्राह्यशेन नात्तव्यं देवानामश्रता इविः # 
अमेध्यं वा पतेन्मत्तो वेदिकं वाप्य् दाइरेत् । 
अकायमन्धत् कु्थादइा ब्राह्मणो मदमोडितः॥ 
यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाश्नाव्यते सक्लत् । 
तस्य व्यपेति ब्राह्मण्य शूद्रतश्च स. गच्छति ॥ 
एषा विचि व्राभिदिता सुरापानस्य निष्कृतिः ॥ 

इति मानः ११।८१-<< ॥ 
सौत्रामखियन्नेऽपि तत्पाननिषैधो यथा,- 

“यद्घ्राणमन्तो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभन न हिसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्यै 
इमं विशदं न विदुः खधम्यम् ॥* 
इति खौोभागवते। ११।५।१३॥*॥ 

“यस्मात् सुराया प्राणभत्तः श्रदघ्राणं रश्व 
विहितः न पानः था पशोरपि अालभनमेव 
विदहितंनतु हिंसा) अतो न यथे्टमच्णाभ्य- 
नुन्न त्यथः । व्यवायोऽपि प्रजया निमित्तभूतया न 
रत्यै \ अतो मनोरथवादिन इमं विशदं सरधम्प 
न विदुरिति ।" इति तद्टौकायां ओोधरस्तामोष 
अन्यत् प्रायचित्तशन्दे द्रष्टव्यम् ॥५॥ सुरापाने 
वणनोयानि यथा,-- 
सुरापाने विकलता ख्बलनं वचने गतौ । 
लञ्जः मान तिः प्रेमाधिकयं रक्तात्तता चमः॥” 
इति कविकल्पतायां १ स्तवके ३ कुदमम् ॥ 
| ,[रे] पुं स््नो,घनवान् । खु शोभनो रा धनं 
यस्यति बडत्रौहौ कते रेशब्दस्य रादेशेन 
निष्पन्नः ॥ 

रः, पुं, ( राया भ्राकरः } ) नारिकेल- 
इक्षः। इति केचित्। मद्योत्पत्तिखानम् । यथा 
“शारा: शएचयः स्वे वजंयित्वा सुराकरम् ।* 

इति शुदितच्छं बौधायनकवचनम् ॥ 
सुराङ्गना, खौ, ( सुराणामङ्गना \ ) देवपन्नौ 
अरष्ठरसः ॥ इति केचित् \ यथा,-- 

५सुरदहूुमूलमण्डपे विचिव्ररत्रनिर्धिते 
लसदितानभूषिते ख्लोल-विश्चमालसम् । 
सुराङ्गनाभवलवोकरप्रपश्च चामर- 
[,रत्समोर-वोजितं खदा तं भजामि तम्#* 

इति छन्दोमच्य्याम् २ स्तवकः ॥ 
:, पु, (सुराणामाचायः ।) बडद्यतिः) 

इत्यमरः । १।२।२४ ५. 

ककन 



र 
सुरारिः 

२८२ 
सुरङ्गः सुरेन्द्रः 

सुराजकः,पु, सुष्ट॒ राजते इति । राजञ + खल् ।) सरारिन्ता, [ऋ] पु, ( सरारोणां इन्ता । | रङ्ग, स्तो. सुरदा । सौध इति सुरङ्ग ष्तिच 
भृङ्गराजः इति शब्दमाला ॥ 

सुराजा, [न् ] पुं, ( सुष्, पूजितो राजा । “न 
पूजनात् ।*५।४।६९ । इति न टच्।) शोभनो 
राजा। इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ ( सष 
शाजा यस्य । सुन्दरद्रपतियुक्तं देशादौ, ति । 
यथा,-- 
“सुरान्नि देशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यव्र 

राजवान् ॥? 

इत्यमरः । २। १२॥) 

सुराजोवो, [न्] पृ, सुरया जोवतोति । जोव + 
णिनिः। ) शौर्डिकः | यथा, 
“काल्य पालः सुराजोवो शौरख्डिको मण्डहारक 
वारिवासः पानबणिक् ध्वजो ध्वज्यासुतोबलः ॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
(यधा यान्नवल्कयाः । १ । १६४ ॥ 

“चेलधावसुराजो वि खद्धो पपतिवेश्मनाम् ॥) 
सुरापः, (चि, सुरां पिबतोति। पा+कः।) 
सुरापानकर््ता । यथा. 
“ब्रह्महा जायते यच्छो सुरापः श्यावदन्तकः । 
सुवहारौ कुनखो दुश््रा गुरुतल्पगः ॥” 

इति प्रायञ्चित्तविकेकः ॥ 
सुरापगा, सनौ, ( सुराणां आपगा । ) गङ्ग । 
ति जटाधरः ॥ ( यधा, किराते! ५।४०। 

“इह सनियमयोः सुराप्रगाया- 
सुषसि सयावकसव्यपादलेखा । 
कथयति शिवयोः शरौरयोगं 
विषमपदा पदवो विवत्तनेषु ॥*) 

सुरापाणाः,प, भूज्ि,(सुरा पानं येषाम् । “पानं 
देशे ।* ८।४।९ इति शत्वम् ।) पूव्वदेशस्याः । 
यथा । सुरापाणाः प्रायाः । इति संच्विप्तसार- 
टौकायां गोयौचन्द्रः ॥ 

सुरापा(णं)नं,क्तो, (सुरायाः पानम् । “वा भाव- 
करणयोः ।*८।४। १०) इति विभाषया 
शत्वम् ।) मद्यपानम् । यथा, 
“बह्महत्या सरापानं स्तेयं गुव्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याइः संसर्गश्चापि तैः सद॥ 

इति प्रायञ्ित्तविबैकः ॥ 
श्रवदंशः । इति शब्ट्रत्रावलो ॥ 

सराभागः, पु, (सराया भागः) सरायाभ्रग्र 
भागः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सखषामख्डः, पु , (सरावा मण्डः }) सराया भग्र 
भागः । तत्पर्य्यायः! कारोत्तरः २) इत्य- 
मरः २।१०।४३२॥ कारोत्तमः ३) इति 
तद्टोका ॥ कालोत्तरः 8 सुराभागः ५। इति 
णब्ट्चन्द्रिका ॥ 

सरारिः, पु", (सराशां अरिः) असुरः । इति 
शब्द्रव्रावन्लो ॥ (यथा, कुमारे । २।९.। 

“प्रसोद विश्राम्यतु वोर वच्च 
शरेग्धदोयेः कतमः सरारिः। 
विभेतु मोघोक्ततबाडइवोयः 
खोभ्योऽपि कोपस्छुरिताधरामभ्यः ॥") 

२३८० 

। यथा, 
मैवाद्यपादे खपितौह विष्णु. 
वैष्णव्यमध्यं परिवत्तते च । 
पौष्णावसाने च सरारिहन्ता 
प्रबुध्यते मासचतुषटयेन ॥” 

इति तिष्यादित्छम् । 
है, लो, (सुरान् भंतोति । भ्रं +भ्रण् ।) 

हरिचन्दनम् । इति राजनिघंण्टः ॥ खम् । 
इति केचित् ॥ 

सरालयः,पु, (सुराणां भालयः।) समकः । इत्य 
मरः। १।१।५२॥ खरगंः। यथा गारुड । 
“गङ्ख येऽत्रावगाडन्ते विधिना च नराधिप । 

राष्रः, पं, ( शोभनं राष्ट यस्य । ) देशवि- 
शेषः । सरत् इति ख्यातः । स तु भारतवकषस्य 

प्रतोच्यां दिशि वत्तते। इति सीराद्िकशब्द्- 
टोकायां मरतः ॥(यथा महाभारते ।३।८८।१<) 
“सूरा ष्वपि वच्यामि पुख्यान्यायतनानि च॥ 
ओओरामचन्द्रस्य परिवारविशेषः। स तु योराम- 
यन्त्रं पद्मदलमध्यतः पूज्यः । यथा, भ्रगस्य- 
संहितायाम् । 
““धस् जयन्त विजयं सुराष्ट्र राष्वदनम् ) 
अकोपं धृज्नपालाख्यः समन्त दलमध्यतः ॥ 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
मुराष्ज क्तौ, (सुरां जायते इति । जन् + डः। 

यथा, 
"सौराष्टो तुवरो काह खतालकसराषजे । 
श्राद्कौ चापि खाद्याता ख्त्च्ञा च सुर- 

सत्तिका॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखण्डे प्रथमे भाग ॥) 
जः, पु, ( सरां जायते इति। जन् + 

डः। ) छष्णसुद्ः। इति राजनि ण्टः ॥ विष- 
मेदः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ तद् शजाते, चि ॥ 

। टाप् । ) तुवरो । इति राजनि ण्ट; ॥ 
(तुवरौशब्द् ऽस्या विशेषो विन्न यः ॥ ) 

सुराह्वः, पु, (सृरस्य आह्वा श्रद्वा यस्य ।) देव- 
दारु! इति शब्द्रन्नावलो ॥ ( कचित् क्तो । 
अस्य पयायो यथा,-- 
“सुरदारु टुकिलिमं सृरा्न भद्रदाङ च। 
देवकाष्ठ पोतदाख् देवदाङ च दाङ च॥* 

इति वेद्यकरब्रमालायाम् ॥) 
इरिदुढच्तः \ मङ्वकः। इति राजनिघं र्टः ॥ 

सरि, [र] ति, (सु शोभनं राधनं यख्य) ) 
शोभनधनवव् । इति मुग्धवोधव्या करणम् ॥ 

तुरङ्गः, पु, गोभाच्जनः । इति शन्दमाला ॥ 

भाषा। तत्पायः सन्धिलार सन्धिः २। 
इति जटाधरः ॥ ( यथा, महाभारते । १। 
१४९ ।११। 
“नात्वा तु तद्ग सव्वमादोपं पाण्ड नन्दनाः । 
सुरुङ्गां विविश्स्तणं मात्रा साडइमरिन्दमाः॥ 

सुरङ्गाद्धिः, पु, ( सुरुङ्गायामदहििरिव ।) चौर- 
विशेषः । यथा, 
“कुजम्भिलः सुरङ्गादिरधच्ौरः सुरङ्गयुक्।* 

दति शब्दरब्नावलौ # 
सुरूप, क्रौ, (खु शोभनं रूपमस्य !)तुलम् । इति 
राजनिषण्टः ॥ 

सुरूपः, वि, ( स सुन्दरं रूपमस्य ।)शोभनरूप- 
चतुयगसहस्' ते न पतन्ति सुरालयात् ॥* | विशिष्टः । यथा,-- 

इति तिष्वादितत््वम् ॥ | “सुन्दरं रुचिरं चारु मनोन्न मच्छ मच्लम् । 
(देवमन्दिरम् । यथा, भागवते ।9।१५। ४९ । | कान्त मनोश्मं स सुषमं साधु शोभनम् ॥ 
“पतते सुरालयारामकूपाजोव्यादिलक्णम् ॥* | वल्गु इारि सुरूपाभिरूपदिव्यमनोहरम् ॥” 

 सराया भ्रालयः।) सरानिलयख ॥ इूति जटाधरः ॥ 
( यथा, बृहत्संहितायाम् । ५८।४०। 
“शाम्बञ्च गदाहस्तः प्रदयुज्रश्चापद्त् सुरूपञ्च ॥* 
विद्धान् । यथा, 
“विद्वान् विपञ्चिोषन्नः सन् सुधौः कोविदो बध 
व्यक्लो मनोषो न्नः प्राज्न; खंख्यावान् पण्डित 

कविः ४ 
धोमान् शूरिः कतिः छष्टिलब्धवर्णो विचच्चणः। 
परापषरूपसुरूपाभिरूपदूरहशाः समाः ५” 

दति जटाधरः ॥ 
| यथा । नकुलः९ पुरूरवाः २ अश्िनो- 

कुमारौ २ नलकूवरौ ४ कन्दपः ५ शाम्ब; ६। 
इति कविकल्यलता ॥ 

तुषरिका । इत्यमरः ।२।४।१२१॥ भस्य पर्व्यायो रूपा, ख्नो,(खु शोभनं रूपं यस्याः) शालपर्णे 
भार्गीं । इति राजनिघंण्टः ॥ 

५, पु, गहभाष्ठः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
स्रेज्यः, पु, ( सुराणां इज्यः । ) बृहस्पतिः । 
इति केचित् ॥ (यथा, बुहत्संडितायाम् । 
८।२३। 

“विष्णुः सुरेज्यो बलमिद.ताथ- 
स्बष्टो त्तर प्रो्ठपदाधिपञ ॥*) 

सनो, (सुराणामिज्या ।) तुलसो । इति 
सुराष्जा, स्त्रो, (सुराष्ट्रं जायते इति । जन् + | राजनिर्घण्टः ॥ 

, पुः(सरेष इनदरः एेश्वबथालो ।) इनदर; । 
इति केचित् ॥ (यथा, भागवते ।८।७।३१ । 

“न ते गिरित्राखिललोकपाल- 
विरिञ्चवेकुणठसुरन्द्रगम्बम् ॥” 

लोकपालः । इति मल्लिनाथः ॥ यथा, रषुः। 
३।११। 

“सुरेनद्रमाचाश्धितगभगौरवात् 
प्रयन्नसुक्कासनया ग्टहागतः ४" 

तथाच मनुः । ७1५1 

“यस्मादेषां सुरुनद्राष्णां मात्राभ्यो निचितो 
षः) 

तस्मादभिभवत्येष सर्व्वभूतानि तैसा ॥*) 



सुलभः 
२८४ 
सुवच 

सुरन्द्रजित्, पं, (सुरेन्द्रं देवराजं जितवानिति ) | श्लो, (सुखेन लभ्यते इति । लभ + खल् 
जि+क्िप्। तुगागमख्च।) गरूड़ः । इति 
हलायुधः ॥ इन्द्रजिच ॥ 

टाप् । ) माषपर्णो । ध्रपत्रा। इति राज 
निष्ट ॥ 

सुरेभं, लो, ( सु + रेभ + भ्रच् । ) रङ्गम् । इति (सुलोचनः, पु (शोभने लोचने यस्य ।) इरिशः। 
विकाण्डशेषः ॥ 

सुरेवटः, पं, रामपूगः । इति तिकाण्डशेषः॥ 
सुरेश्वरः, पं, ( सुराणामोश्बरः । ) रुद्रः । इति 
जटाधरः ॥ ( यथा, मात्स्ये। ५ । २९-३०। 
श्रज्ञेकपाददहिव्रघ्नो विरूपाक्षोऽथ रवतः । 

रश्च बइरूपञ्च वाम्ब कञ्च सुरेश्वरः ॥ 
सावित्रश्च जयन्तञ्च पिनाको चापराजितः, 
एते रद्राः समाख्याता एकादश गणेश्वराः ॥* 
इन्द्रः) यथा, रषु;ः। २) ६४) 

“नरेन्द्रसनुः प्रतिसंहरत्रिषु 
प्रियंवद प्रत्यवदत् सुरेश्वरम् ५” 

देवेष, रि । यथा, भागवते । ४।१५।९ | 
“ब्रह्मा जगद्गु र्दवे: सदा त्य सुरेश्वरैः । 
बैण्यस्य दक्छिथे इस्ते दृष्टा चि ङक गदाश्तः। 
पादयोररविन्दञ्च तं वे मेने इरेः कलाम् ॥” 
सुरेश्वराचा यः । यथा, पञ्चदशो । ६। १८* 
“अन्योन्याध्यासमव्रापि जोवकूटखययोरिव । 
ईश्वरत्रह्म णोः सिद' कत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥) 

सुरेषरो, स्तौ, (सुराणामोखरो । ) खगं गङ्ग । 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ दुगा च ॥ 

सुरेष्टःःपं,(सुराणामिष्टः ।) शिवमज्ञो । शालः । 
सुरयुव्रागः। इति राजनि र्टः ॥ 

सुरेष्टा, सनो, ( सुराणामिष्टा । ) ब्राह्म । इति 
राजनिर्घण्टः ॥ । 

सुरोत्तमः, पु, ( सुरेषु उत्तमः! ) सूथः । इति 
कंचित् ॥ देवरे्ठञ्च ॥ ( यथा, महाभारते ।३।. 
५९ । ७ । 

इति राजनिघंर््टः ॥ दुर्योधनः) इति केचित्॥ 
(शलराष्पुतच्ताणामन्यतमः । यथा, महाभारते 
१।६७। ९४। 
“"विविंशतिर्विंकणंख जलसन्धः सुलोचनः ॥') 
खुन्दरचन्तयुक्त, ति ॥ ( वथा, मडाभारते। 
१।५५।१३। 
“श्तोवसुकुमाराङ्गों तनुमध्यां सुलोचनाम् । 

श््ो,(शोभने लोचने यस्या 
राजपन्नो । यथा, 

माधव उवाच। 
खोमदिक्रमभूभत्तः पुचचोऽदहं माधवाय: । 

सब्वभावेभविष्यामि वशगस्तव सुन्दरि ! ॥ 
चन्द्रकलोवाच 

समुद्रपारे तर्णपुरन्दरपुरोपमा। 
क्चहोपेऽस्ति विख्याता दोव्यन्तौ संज्ञया 

पुरौ ॥ 
गुणाकराद्वयस्तव्र राजा ष्टो महायशाः) 
सुशोला नाम तद्धाय्यां सव्वंलचच्तणसंयुता ॥ 
सुलोचनाद्वया कन्या वोर तत्कुचिसम्भवा । 
ग्टहाण तां विवादेन खर्गभोगं यदौच्छलि ॥'" 
इत्य पक्रम्य । 
“ततः शुमै कणे तस्मिन् एृष्टमारद्य वाजिनः। 
प्रचेष्टाख्येन शल्येन विलद्धय जलधिं ययौ ॥ 
ततो मन्धव्वं विधिना ख राजतनयः सुधीः। 
चक्रं विवाद्धंतां कन्यां ततैव प्रा्तकौतुकः॥” 

दूति पाञ्च क्रियायोगसारे ५ श्रध्यायः ॥ 
“विप्रियं द्चाचरन् मर्यो देवानां खतुग्च्छति अलोम था.सनो,(शोभना लोमब्या ।) काकजश्चा। 
वाहि मामनवद्याङ्गि ! वरयस्व सुरोत्तमान् | 

शुरोत्तरः, पु, (सुरेषु तत्पूजनेधु उत्तरः शेष्ठः ।) 
चन्दनम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शुरोदः, पु, (सुरा उदकं यस्य । उत्तरपदस्येतुय- 
दकस्योदादेशः।) सुराससुद्रः । इति जटाधरः। 
( यथा, भागवते । ५।१।३२। 
““ारोदेच्रसोद-सुरोद-टतोद-चोरोद-दधिः 
मर्ोद-शहोदाः सप्त जलधयः ॥”) 

सुलत्तणा, स्तो (सुशोभनं लचणं यस्याः ।)उमा- 
सखो विशेषः । इति शब्दमाला ॥ सुन्दरलकच्षण- 
युक्त, बि॥ (वथा,कथासरित्सागरे ।१५।६८। 
“तच्छत्वा व्यजत् राजा सोऽथ प्रत्ययितान् 

दिजान् । 
गत्वा सुलक्षणा सावा न वेत्यालोचातामिति॥ 

सुलभः, वि, सुतेन लभ्यते इति। सु + लभ + खल् 
न सुदट्भ्या केवलाभ्याम् ।* ७।१।६८ । इति 

नुमागमो न ।) .सुखलमभ्यः । अनायासप्राप्यः। 
यथा, अाङ्धिकतच्वे । 
“सुलभं सकलं पुर यज्नदानादिज फलम् । 
यङ्गातोयै ञ्च सतिलेह लभं पिढतपंणम् ॥ 

इति राजनिर्घण्टः ॥ शोभनलोमयुते, चि ॥ 
सुलोमा, खलो, (सृष्ट लोमान्यस्याः। डाप् । ) 
ताश्नवज्ञो । मं सच्छद् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इति इमचन्द्रः ॥ 
लो हिताःस्लो,(सुष्ट, लोडिता ।) भग्निजिद्वा- 
विशेषः । इति शब्दमाला ॥ (यथा,मुण्डकोप 
निषदि । १।२।४। 

“कालो करालो च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधसवर्ण। 
स्फ़ लिङ्गिनो विश्वरूपरौ च देवौ 
लोलायमाना इति सप्त जिद्वाः ॥* 

सुन्दररक्तवणे, पु ॥ तइति, वि ॥ 
सुवक्तः, प, (सृष्ट, वक्त यस्मात् ।) वनव्व॑रौ । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ सुन्दरानने, बि ॥ (यथा, 
महाभारते । १४।८।१६। 
“उष्णो षिखे छुवक्गाय सडइसरात्ताय मोदुषे॥*) 
चनं, ज्ञौ, ( इष्ठ वचनम् ॥ ) योभनोक्तिः। 

तत्पर्य्यायः । सुप्रलापः २) इत्यमरः । १।६।१९७॥ 
( श्रा, उत्तरचरिते। १ अङ्क । 

सुलोडकं,क्तो,(सुष्ट, लो हमिव । कन् ।) पित्तल 

सुवणं 
“क्लानस्य जोवकुसुमस्य विकाशनानि 
सन्तपणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 
एतानि तै सुवचनानि सरोरूडाच्ि 
कर्णाखतानि मनस रसायनानि ॥* ) 

सुवचनो, स्तनो, ( सृष्ट, वचन यस्याः । रिच्वात् 
गेप्। एतदाराधनया श्राराधयितु्वाक्- 
साफल्यात्तथात्वम् । ) देवविशेषः ! विपदि 
स्रियो यस्याः पूजां मन्वते कुव्वेन्ति च । 
आचारमार्तण्डे शुभस् चनोति व्तते ॥ 

सुवचाः.[स्] वि, (सृष्ट, वचो यस्य  ) वाग्मो । 
इति जटाधरः ॥ 

भ्राक्ठिपन्तोमिव च भाः शशिनः स्वेन तेजसा॥|सुषनः, पं, (सूते विश्वमिति। स+ “भूसूधुभ्चस्- 
जिभ्यज्छन्दसि ।” उश्ा० २।८०। इति क्य न्।) 
खब्धः। अग्निः) इत्यु दिकोषः॥ चन्द्रः । इति 
कचित् 

, प, सखञ्निकाक्तारः ! इति जटाधरः ॥ 
स्तो, सगय पद्वो । इति चिकार्डेषः॥ 

भतसो । इति रत्नमाला ॥ सुयमुखोपुष्यम् । 
इति केचित् । भ्रादित्यभक्ता । (अस्याः पयायो 
गुणाश्च या, 
“सुवच ला सू्धभक्ता वरदावदरापि च। 
सूयावत्त रविप्रौतापरा ब्रह्मसुदुलभा ॥ 
सुव्वला हिमा रुत्ता खादुपाका सरा गुङः। 
भरपित्तला कटुः चारा विष्टन्भक फवातनित् ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वंखण्डं प्रथमे भागी ॥) 
ब्राद्मो । इति राजनिर्घर्टः ॥ देशविशेषे, पु ॥ 

सुवच्चाः, [स्] वि, योभनतेजो विशिष्टः । शोभनं 
वर्चो यस्येति बडन्रो हिसमाखनिष्यव्ः ॥(यथा, 
महाभारते । ३।५३। 91 
“^तं स भौमः प्रजाकामस्तोषयामास धन्वित् 
महिष्या सड राजेन्द्र रत्कारेण सुवचं सम् ॥** 
पं, टतशाष्युत्तविशेषः। १ । ६9 । १०१। 

इदृदस्तः सुहस्त वातवेगसुवञ्चसौ ॥”) 
सुवचं कः, प, सखजिकाक्तारः। इति राजनि- 
चेष्टः ॥ ( यथा, 
“कथितः खज्जिकाभेदो विशेषन्न : सवि कः॥* 
इति भावप्रकाशस्य पव्वंख र्डं प्रथमे भागे ५) 

ब का, नो, जतुका, इति राजनिर्घण्टः ॥ 
( खन्निकाच्वारः। भरस्याः पायो यथा,-- 
“कापोतं खल्निंका खज्जिः स्वव्छका च सुव 

्चिंका॥* 
इति वैदयकरनव्रमालायाम् ॥ 

तथास्या गुणाः। । 
““सुवञ्चिका खज्जिकाबत् बोदव्या गुणतो जनेः॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखण्ड प्रथमे भागी ॥) 

सुवर्च, [ न् ] पु, खज्निकाच्तारः इति राज- 
निघण्टः ॥ 

यै.ज्ञो,(थोभनो वर्णो यद्य ।) धातुविशेषः। 
सोना इति भाषा । तत्पर्यायः । खणम् २कन्- 
कम् ३ हिरण्यम् ४ हेम ५ हाटकम् ६ तपनो- 
यम् ७ शातकुम्भम् ८ गाङ्गेयम् < भख १. 
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रसायनत्वम् | रुचिकारित्वम् । चच्धुष्यत्वम् । 
श्रायुष्यदत्वम् । प्रन्नावौयवलस्म तिकरत्वच्च । 
लदारणस्य गुणाः । कान्तिदुरितक्तयश्रोकारि- 
त्वम् ॥*॥ तत्परोच्तादि यथा, 
“दाद्धेऽतिरक्रमथ यच सितं हिदायां 
काश्मोरकान्ति च विभाति निकाषपटैः। 
लिग्धञ्च गौरवमुपेति च यत्तलायां 
जानोत देवकनकं खदु रक्तपोतम् ॥ 
ब्रेक रसवेधज तदपरं जातं खयं भूमिज 
किश्चान्यदडइ लोडसङ्करभवं चेति विधा 

काञ्चनम् । 
तत्राद्यं कलपोतरक्तमपर रक्तं ततोऽन्यद्यथा 
मौराभं तदिति क्रमेण गदितं स्यात् प्व 

पर््वात्तमम् ॥ 
€ति राजनिघ र्टः ॥*॥ 

श्रपिच सुवशंस्योत्पत्तिनामलच्षणगु णाः । 
“पुरा निज्ात्रमखानां सपर्षोणां जिता- 

तनाम् । 
यन्नोर्विलोक्य लावण्यलच्छौ सम्पव्रयौवन।; ॥ 

सुबण 

“सुवण ' शीतलं ठष्यं बलं गुरु रसायनम् । 
साद् तिक्तञ्च तुवरं पाके च खाद् पिच्छिलम्॥ 
पवित्रं छ इणं नेत मेधास तिमतिप्रदम् । 
इदयमायुष्करं कान्तिवाग्विश्दिस्थिरत्वज्ञत् । 
विषदयच्चयो्ादतिदो षल्वर शोषजिव् ॥ 

बलं सवर्यं चरते नराणां 
रोगव्रजः पोषयतौड काये। 
श्रसौख्यकार्य्येव घटा सुवशं- 
मशदमेतन्मरणश्च कुयात् ॥ 

श्रसम्यस्मारितं स्वणं' बलं बोधश्च नाश्रयेत् । 
करोति रोगान्प्रत्युच्च तइन्याद्यन्नतस्ततः ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
श्रथ सुवणं करणम् । 

“मध्वाज्यं गुड़तास्ब्च करेणामालिकं रसम्! 
धमनाच्च भवेद्रौप्य सुवकरणं गु ॥ 
पौतं धस्तरपुष्यञ्च सौसकश्च पलं मतम् । 
पाठा लाङ्गलथाखा च मूलम वत्तनादवैत् ॥ 

इति गार्ड १८८ श्रध्यायः ॥१॥ 
रपि च। । 

ओशङ्कर उवाच । 
“शआरनोय पारदं देवि खापयेत् प्रस्तरोप्ररि । 
तस्योपरि जपेन्मन््र' सव्वबन्धमयातकम् ॥ 
साष्टसहसर' देषेशि प्रजपेत् साधकाग्रणोः । 
स्यन्भपुष्यसं युक्त ॒ वस्त्र चारुणसन्निभे ॥ 
संस्थाप्य पारदं देवि खत्पात्रं युगले भिवे। 
पुष्ययुक्त न खतरे ण बध्नोयात् बडयन्नतः ॥ 
छत्तिकया रजैमेव धान्यस्य परमेश्वरि । 
लेपयेदइयन्न न रौद्रे शष्काणि कारयेत् ॥ 
नञ्च लेपयेददौमान् ततो वद्कौ विनिःचिपेत् । 
अष्टमोनवमौरातरौ स्िपेतरैव सुरेश्वरि ॥ 
अथवा परमेशानि खत्पाव्रं खापयेद्रसम्। 
वल्लोरषेन तद व्यं शोधयेदडइयलतः ॥ 
छतनारौर सेनेव तथैव शोधनं चरेत् । 
एवं क्ते तु गुटिकां यदि स्यात् दृद्बन्धनम् ॥ 
शस्त्रञ्च समानोय मध्यं शून्यञ्च कारयेत् । 
कृष्णाख्यातुलसोयोगी तथा छतकुमारिका ॥ 
एवं क्ते बद्ियोगे भस्मसात् जायते किल । 

कन्दपदर्पविष्वस्तचेतसो जातबदसः। 
पतितं तद्राण्ृष्ठं रेतस्तु हेमतामगात् ॥ 
कति चापि भवति तद्रसेन्दरस्य वेधतः। 
स्मणं सुवण कनकं हिरण्य इम हाटकम् ॥ 
तपनोयं कलधौतं गाङ्गेयं भग्र काञ्चनम् । 
चामौोकरं शातङुग्भ तथा कात्तखरञ्च तत् ॥ 
जाम्बनदं जातरूपं महारजतमित्यपि। 
दादे रक्षं सितं छेदे निषेके कुङ्मप्रभम् ॥ 
तारश्रलयाऽभिहतं निग कोमलं गुरु इम 

सत् ॥” 

| 
1 

खत् उत्तमम् । 
“तच्छ तं कठिनं त्तं दिवख' समलं दलम् । 
दाइ डदेऽसितं शेतं कषे त्याज्य लघुस्फ टम्॥ 

दलं दाषत इति लोके। स्फ्.ट यद्चनाइतं 
स्फ़.टति॥ 
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। विवे जायते द्रव्य यदि पूजां न चाचरेत् ॥ 

(भस्य धाओलवं सव्वेदेवताककत्वच्च यधा, रामायणे 

भस्योगे भवेत् खणं धनदायाः प्रखादतः। 

इति माढकाभेदतन्व्रं ५ पटलः ॥*॥ 

महाभारते च परश्ररामं प्रति वशिष्टवाक्छम्। 
^सव्वरद्वानि निमथ्व तजाराशि सुमुखितम् । 
सुवणामेभ्यो विप्रन्द्र रन्न परमनुत्तमम् ॥ 
एतस्मात् कारयादेवगन्धर्व्वोरिगराच्तसाः। 
मनुष्याश्च पिशाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत् ॥" 
तया । 
“तस्मात् सरव्वपवि्रभ्यः पवित्र परमं खम तम्॥” 
तथा । 
“अग्निव्वे सकला टेदाः सुवणञ्च तदातमकम् । 
तस्मात् सुवण ददता दत्ताः स्य, सव्वदवताः॥ 
तस््नात्तत् पदादौ न घ॑ देवतालकलात् । 

सुवः 
इति शुदितत्वम् ॥*॥ तदानफलं यथा,-- 

श्रस्बरोष उवाच । 
“न सुवणं विना दानं तिलैव्वा मुनिसत्तम । 
कस्मात् पविव्रमिल्युक्त' भवानेतत् व्रवोतुमे५ 

वशिष्ठ उवाच । 
, अव्र ठे कथायिष्यामि इतिहासं पुरातनम् । 
जामदग्यस्य रामस्य मुनिभिः सह पार्थिव ॥ 
विःससलल्वः एविषीं मुनोन् पप्रच्छ पाथिव । 
क्त्वा तु कपयाविष्टो निःचत्तां भागवः पुरा ॥ 

राम उवाच । 
क्रोधादिदं क्षतं कमै मया मुनिवरोत्तमाः । 
कथं कस्मादिमु च्य ऽदं पापात् चषचवधादतः ॥ 
इत्यक्ता ध्मतत्छन्नाः पापानां पावनं परम् । 
दानञ्च इ सुवणस्य तै तमूचुमोहषयः ॥ 
एतत् पविव्रमतुलं सम्भुतमिदह शुद्ुम । 
शन्धोर्वीखात् षरं तेजो द्यपत्यं जातवेदसः ॥ 
सनं कात्तिकेयस्य सद्रशक्रसमुद्धवम् । 
पवित्रः यत् सुरैः सर्ववैधन्तं सुकुटादिभिः, 
अग्निस्तु देवताः सर्वाः मरोयन्ते सव्वदेवताः \ 
तस्मात् सुवणं ददतां सुवख्ञ्च तदातसदम् ॥ 
दथ पूर्वापरां व प्रोवाचेदं हृस्यतिः। 
सुवे धे प्रयच्छन्ति नरकान्तारयन्ति ते ॥ 
सर्व्वान् कामान् प्रयान्त्येते पितामहसुतोऽव्र- 

बोत। 
मरौविर्भगवान् पूववं' थे प्रयच्छन्ति काञ्चनम्॥ 
यः सुव्थः नरो नित्य ब्राह्मशेम्यः प्रयच्छति । 
ख चिरं विरजा विदान् देववद्िवि मोदते ॥ 
सर्व्वेषामेव दानानामेकजग््ानुगं फएलग् । 
इाटकचल्ितिगौरोणां सषजन््ातुगं फलम् ॥ 
विद्यमानं सुवणं तु यो लोभात्र प्रयच्छति । 
सख सदा जनपार्ैस्तु बैष्टितो नरकं व्रजत् ॥ 
क्त्वापि सुमत् पापं जातरूपं ददाति यः। 
स सद्यस्ते न पापेन सुखते नात्र संशयः ॥ 
एवं ज्ञात्वा तु अत्यर्थं सुवण देहि भागव। 
तुलामारुद्च कायस्य समानमात्मनस्तथा ॥ 
इत्यक्लो मुनिभि्टिव्ये रामो धममभतांवरः। 
प्रादात् वख विप्र भ्यः ततः पापादसुचत ॥ 
तस्मात्लतमपि राजेन्द्र दिजेभ्यो देदि काञ्चनम् 
विष्वक्सेनं समुदिश्य यदोच्छेः शाष्डतीं गतिम्॥” 
इति वद्धिपुराणे तुलायुरुषदाननामाष्यायः ॥*॥ 
अपिच 
“सुवणं दानं मोदानं भूमिदानं तथेव च । 
नाश्यन्तयाश्च पापानि महापातकजान्यपि ॥" 

इति प्रायञ्ित्ततत्लम् ॥*॥ 
उतख्षटखणं स्य गणे चिरस्थापननिष्ेघो यथा, 
“ न चिरं खाप्येद हे हेम सप्रोचितं दुघः। 
तिष्ठत् भयावदं यस्मात् शोकव्याधिकरं कृणाम्॥ 
ओोघ्र परस्लोकरणात् ख यः प्राप्रोति पुष्कलम्॥” 
संग्रो्ितं पात्रमुदिश्च त्यक्तम् । भ्रतएव विष्णु- 

पुरे । 
तस्मात् सर्वासना पात्रे दद्यात् कनकमुत्तमम् 

अपात्रं परातयशत्तं सुवण  नरकाण वे॥ 



सुवसै 
प्रमादतस्तु तव्रष्टं तावन्मात्र नियोजयेत् । 
अन्यधा स्तेययुक्तः स्यात् हेस््रादत्ते विनाशिनि" 
तदेम ब्राह्मणायोत्ख्ष्टं ब्राद्भशसादक्षतं यदि 
चौरादिना भ्रपद्धियते तदा तावदेव पुनरुत्- 
ङ्ज्य देयमिति दानसागर; ॥*॥ तत्त अम्नि- 
देवनम् । यधा, 

श्राग्नेयं कनकं प्रोक्त स्व्वनलो हानि वाप्यथ” 
इति शुडितत्वम् ॥ 

(श्रधास्य मारणशविधिः। 
““गलितस्य सुवणं स्य षोडशांशेन सोसकम्। 
योजयित्वा समुडइत्य निम्ब नौरेण मर्दयेत् ॥ 
गोलं त्वा गन्धचणं ` समं दद्यात्दुपरि । 
शरावसंपुटे कत्वा पुटेचि पदनोपलेः । 
एवं सुनिपुटेडंम नोल्यानं लभते पुनः ॥ 
श्रस्य गुणाः । 
“कषयं तिक्तमधुरं सवण गुरु लेखनम् । 
द्द रसायनं बस्यं चन्लुष्यं कान्तिदं शुचि॥ 
श्रायु्मे धावयःस्थेवाग्विशुदिस्मतिप्रदम् । 
यो ग्मादगराणाञ्च कुष्ठानां नानं परम् ॥ 
इति वेद्यकरचेन्द्रसारसंग्रहे जारणमारणा- 
धिकार ॥*॥) इरि चन्दमम्। इति मेदिनो ॥ 
सरण गेरिकम् । इति रत्रमाला ॥ धनम् । इति 
इदेमचन्द्रः ॥ नागकेशरम् । इति राजनिर्धर्टः ॥ 

सुवणः, पु, ज्ञौ, (सृष्ट वर्णो$स्य \) ₹ेस्नोऽचः । 
स अ्रशोतिरत्तिकापरिमितखणं म् । तत्परय्याय 
षिस्तः२। इत्यमरः। २।९।८६ ॥ कषं 
सखुव्स्य सुवणं संन्नम् । इति लोलावतो॥ कषं- 
परिमाणम् । इति वेद्यकपरिभाषा ॥ (यधा,- 
“विद्यात्वं तथा चापि सुवं कवलग्रहम् ॥" 

ति गारुडे २०८ श्रध्यायः॥)} 
सुवणः, पु, (शोभनो वर्णो यस्य । ) खण कर्षः । 
यज्ञविशेषः) इति मेदिनो ॥ घुस्तरः। इत्य 
मरः ॥ कणशगुगगुलुः) ` इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सुट वर्य, तरि। इति >ब्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, 
महाभारते । १३ ।६८।३३। 
“वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः| 
सुवणं ् सुवे भव तौत्यनु शु खुमः ॥*) 

सुवणंकं, कौ, ( सुवणमिव ¦ इवार्थे कन् । ) 
पित्तलम् । इति हेमचन्द्रः \॥ ( खा कन् । 
सुवर्णम् । यथा, महाभारते । २१८२ । ७५। 
“तत्र खात्वा नरग्ष्ठ लभेत् बड सुवणःकम् ॥ 
सष्ठ, वर्णो यस्य ¦ कन् ।) सुन्दरवण युक्तं , ति 
सुवणं कः, यु , (सृष्ट, वर्णो यस्य \ कन् ।) भ्रार- 
ग्बघह च्चः । इत्यमरः \ २।४।२४॥ 
सुवण कदन्तो, स्त्रो, (सुवर्णा सुवर्णां सुन्दर- 
वर्णा वा कदनलौ।) कदलोविशेषः। चंपा 
कला इति भाषा । तत्पर्यायः । सुवणरग्भा २ 
कनकमोचा ३ पौता ४ सुवखंमोचा५ चम्पक- 
रम्धा ६ सुरभिका ७ सुभगा हेमफला < 

स्वयफला १० कनकरन्धा ११ पौतरन्भा १२ 
गौरो १३ गीररम्भा १४ काञ्चनकदलौ १५ 
शुरप्रिया १६। भया गुणा; । मधुरत्वम् । 

द८६. 
सुवण 

दाइनाशित्वम्। कफावद्रत्वम् । टष्यकारित्वम् | 
गुुत्वच्च ! इति राजनिधंणटः ॥ 

सुवणं कारः, पु", ( सुवे सखशंभूषणादिकं करो- 
तोति । क्र +श्रण् । ) सखर्णकारः । इति इला- 
युधः॥ सेकरा इति भावा ॥ (यथा, मनुः। 
४ । २१८॥ 
“राजात्रं तेज भरादतते शद्रात्र ब्रह्मवश्चसम् । 
श्रायुः सुवणं काराच्र' यशखयावकत्तिनः ॥” ) 

हिमत्वम्। खल्पाशने टोपनकारित्वम् । ठण्णा- 

सुवहः 
सुवणं विन्दुः,पु, (सुवणंषत् विन्दुं च ।) विष्णुः › 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

गयुयो, स्न, (सुवणंवत् पोता युधो ।) पौत- 
वणयथिका । खण युद इति भाषा । तत्पर््थाय 
सगन्धा २ ईेमयुधिकारे युवतोष्टा४ रक्तगन्धा५ 
शिखण्डो & नागपुष्पिका ७ इरिणौ ८ पोत- 
धौ < पौतिका१० कनकप्रभा ११९ मनोहरा 

१२ गन्धाच्चा १३। भस्या गुणाः । स्वादुत्वम्। 
भिशिरत्वम्। शकंरा्तिपित्तदाहटढषानाना- 

सुवणं गैरिकं, क्तो, {सुवणं सुन्दरवयी गैरिकम्) | त्वग्दोषनाशित्वच्च। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
गैरिकभेदः । वणंकमाटि इति वङ्गभाषा । | भपि च। 
पौत गरु इति डिन्दौ भाषा । तत्पायः । | ̂युधिका गणिकाग्बष्ठा सा पौता हेमपुष्पिका 
सण धातुः २ सुरक्तकः २ सन्ध्याश्चम् ४ वञ्च् | युथोयुगं हिमं तिक्त कट्पाकं सरं लघु ॥ 
घातुः ५ शिलाधातुः ६ । भस्य गुणाः । मधुर तुवर द्यं पित्तन्न कफवातलम्। 
गैरिकं मधुरं शोतं कषायं व्रणरोपणम् । तरणाख्रमुखदन्ताच्चििरोरोगविषापदम् ॥* 
विस्फोटार्थोऽग्निदाडघ्नं वरं ख्णादिगं शभम्॥ इति भावप्रकाशः ॥ 

इति राजनिघर्टः ॥ वणे;,पु , (ङुवर्णवत् वर्णो यस्य ।) विष्छुः ! 
( तथाच । यथा, 
“गेरिकं रक्षधातुख गेरेयं गिरिजन्तथा । “सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गखन्दनाङ्दौ । 
सुद एंगैरिकं, त्वन्धत्ततो रक्घतरं हि तत् ॥ 
गेरिकदितयं जिग्ध' सधुरन्तुवर' हिमम् । 
चन्तुष्य दाह पित्तास्कफटडिक्!विषापडम् ॥ ° 
इति भावप्रकाशस्य पूर्व्वखण्डे प्रथमे भागी ४) 

सुवणनकुलो, सलौ, ( सुवर्णा नङुलौ । ) महा- 
ज्योतिष्मतो । इति राजनिघष्टः ॥ 
५ प, (सुव्रणवत् पुष्य यस्व । ) राज- 

तरणौ । इति राजनिघष्टः ॥ ( यथा, हहत् 
संहितायाम् । २८ । १०। 

ख ष्ठौ सुवणेपुष्यं 
पञ्च विप्राः पुरोहिताः कुसुदैः ॥") 

प्रखरं, ज्ञौ, ( सुवर्णस्य प्रसर इव यव) 
एनवालुदःन् । इति वेद्यकम् ॥ 

स्वरणवण्िक्प,(सुव्ास्य बणिक् क्रयविक्रयादि 
कर्ता 1) जातिविशेषः । सोनार वेणिया इति 
भाषा। सतु अम्बष्ठा श्यायां जातः मध्यम 

वणंसङ्करः। इति केचित् ॥ तस पातित्यकारशं 
यथा, ब्रह्म ववत्तं ब्रह्म खग्डे । १०।८५। 
कथिद्णिग् विपृच संसर्गात् सरणं कारि खः । 

खणं चौर्ययादिदोषेण पतितो ब्रह्मशापतः ॥ 
अपिच) 

सुवशेजौविकयैव पञ्चते बणिजः स्पत; ॥ 
अम्बष्ठाद्रजपुत्तयान्तु जायते गाज्िको बणिक्) 
गन्धचन्दनधपादिक्रयविक्रयकारकः॥ 
गान्धिक्यां रजपुच्ताच्च संजातः शाद्धिको बणिक्। 
शं दत्वा मुनेः प्रग शङ्जोवौ प्रकोत्तितः॥ 
शाङ्धिक्यां गाखिकाज्नातस्तास्बकांस्योप- 

जौविकः। 
शाहिकात् कांस्य कन्यायां मणिकारः प्रजायते। 
कांस्वकाराच्च माणिका सुवणंजोविकोऽभवत्॥ 
इति पराशरपदतौः भागेवरामक्लतवयं सङ्कर 
जातिमाडा॥ 

"गान्धिकः शाहिकथैव कांस्यको मणिकारकः । 

इति तस्य सहसखरनामस्तोवम् ॥ 
वर्ण.स्वो,(सुवणंवत् वर्णो यस्वाः।) हरिद्रा 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ सख्णंवणं युक्ते, ति ॥ 
स्तरो, -(सुष्ट वर्णो यस्याः) कष्णागुर । 

इति मेदिनो ॥ वाख्यालकः। इति शब्दचन्द्रिका 
खणंच्तोरौ। हरिद्रा इति राजनिषंर्टः ॥ 
(हाग्तिनापुरकत्तं हस्तिनो माता । यथा, महः 
भारते ।१।६५\ ३४ । “सुदो: खलु इच्चाकु- 
कन्यासुपयेमे सुवर्णा नाम तस्यामस्य जननं 
इस्तोय ददं हास्तिनपुरं खापयामास एत- 
दस्य इास्तिनपुरत्वम् ॥ 

सुवर्णाख्यः, पु , (सुवणंस्य श्राख्या श्राख्या यस्व!) 
नागकशरः। इति रद्रमाला॥ धुस्तरहत्तः। 

ङ्गौ । इति महाभारतम्! ३।८४।१७॥) 
स्तो, (सुट, वर्णो यस्याः । मौरादितवात् 

ङगेष्) भराखुपणीं। इति राज्ञनिघंर्टः # 
(विहतिरस्या आाखुपर्णोशब्दे न्नातव्य् ॥) 

सुवयाः, [स्] खो, (सृष्ट, वयो यस्याः ।) प्रौढाः 
स्त्रो । इति राजतिर्घर्टः ॥ 

:, स्त, (शोभना व्ञिः।) सोमराज । 
इत्यमरः । २। ४ । ९५ ॥ 

बो, स्मो, (सुवल्ि + पके डोष् ।) सोमराजो। 
इत्यमरटौक्ायां भरतः ॥ 

तः, पु, (शोभनो वसन्तो यत्र \) चैवावलौ 
इति विकाण्डशेषः ॥ सुन्दरवसन्तकालः सुजाः 
तोयवसन्तरो गञ्च ॥ 

वासन्तौ । मदनोव्छवः । इति मेदिनौ ॥ 

ड मचन्द्रः ॥ 

इति कनकाद्वयशब्ददर्शनात् ॥ (तों विशेषे, 

वसन्तकः, पु, (भोभनो वसन्तो यब । कप् ।) । 

सुवहः, बि, (सखेन उद्यते इत । खु + वहइ + 
खल् । ) सुखवाद्यः। इति मेदिनो ॥ ( डष्ट ` 
वडहतोति। कह + अच् । सम्यम्बहः। इति 



क वकाः 

सुबौजः 
सुवहा, स्तो, (सुष्ट, वहति सौगन्धमिति । सु+ 
वह + च् । ) शेफालिका । राज्ञा ( भ्रस्याः 
पर्यायो यथा, 
“रास्ना युक्तरा रस्या सुवहा रसनारसा। 

रएलापणीं च सुरसा सुगन्धा प्रेयसो तथा ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पत्वं खण्डं प्रथमे भागी 1) 
मोधापदो । फलापर्णो । इत्यमरः ।२।४।७०॥ 
शक्ञकी । (श्रस्याः पर्य्यायो यथा.भावप्रकाशस्य 
पूव्वखर्ड प्रथमे भाग । 
शज्ञकौ गजभच्या च सुवहा सुरभोरसा । 

मेरुणा ऊुन्दरुको वल्को च बडसखवा ॥” ) 
बोशा। इति मेदिनो ॥ विहता । इति शब्ट्ः 
चन्द्रिका भरतश्च॥ रुद्रजटा। हंसपद । 
मन्धनाकुलो । सुशलो । नोलसिन्धुदारः। इति 
राजनिघंर्टः ॥ ( श्रस्याः पर्यायो यथा-- 
“सिन्धवारः श्वेनपुष्यः सिन्दुकः सिन्दुवारकः) 

नोलपुष्यौ तु निर्गण्ो शेफालो सुवडा च सा॥ 
इति भावप्रकःशस्य पूव्वखश्ड प्रथमे भागी ॥) 

खुवासः पुं, ( शोभनो वासः । ) शओोभनगन्धः। 
छत्तमनिवासः । ति केचित् ॥ ( महादेवः 
इति महाभारतम् । १३1 १७।११५॥) 

सुवासिनो, स्रो, (सुखेन वसतोति । सु + वस + 
णिनिः। ) चिरिण्डौ । इत्यमरः । २।६।९॥ 
सुखेन वयतौति सुवासिनोति द्राविडाः। 
कुरखं हात् चिरमेटति गच्छति चिरिष्टौ । 
षट गतौ अन् मनौषादिः। सुवासिन्यां चिरि ण्ट 
स्यात् दितीयवयसि स्तियाभिति रुद्रः । चर- 
ण्टौत्येके । इति तहौकायां भरतः ५ 

शुविद्, पं, ( सृष्ट वैत्तोति । विद् + क्िप् । ) 
पण्डितः । गुणयुक्तनार्य्थाम्, सो । इत्यमरे 
सौविदज्नशब्टटोकायां रामाखमः॥ 

शुविदः, पं, (सृष्ट वेत्तोति । सु+विद्+कः।) 
सौविदः। इत्यमरटौकायां रायमुकुटः ॥ 
राजा। इति भरतः॥ 

२८० 
सुव्रता 

सुवोरकं,ज्ञो, (सु + वौर शौर्ये + रल् ।) सौवो- 
राच्नम् । इति शब्दचन्द्रिका ! ( पर््यायोऽस्य 
यधा,-- 
“सुवौरकं पाव्वतेयं सौवोरं नोलमच्ननम् ॥” 

इति वेद्यकरन्रमालायाम् ॥) 
सुवीराश्ञं,,(सुवोरं अ तिशयतेजःश।लि भग्र 
< । ) कालिकम् । इति जटाधरः ॥ 
सुवौव्यै, क्लौ,(सुष्ट बोय्यं यस्य । ) वदरौफलम् । 
इति जटाधरः ॥ उत्तमवोयच्च ॥ 

सुवोर्य्या, स्तरो, ( सृष्ट, वोये यस्याः । ) वनका- 
पासो । इति शब्दरन्नावलो ॥ ( वनकार्पासीः- 
शब्दस्या विशेषोन्ञयः॥) 

सुढत्तः, पुं, (शोभनो हत्तः। ) शुरशः। इति 
राजनिघंरटः ॥ बि, सुन्दरवत्तलः ॥ ( यथा 
भारते) १।१५४।९। 

पश्य बाह सुहत्तौ मे दस्तिस्तनिभाविमौ ॥* 
सृष्ट, ठत्तं चरित्रं यस्येति । सच्चरित्र: । यथा, 
रषु; । ८ । 9७। 

“मयि तस्य सुहत्त ! वर्तते 
लघुसन्देशपदा सरख्तो । 
अणु विशुतसच्चसार | तां 
छदि चेनासुपधातुमडसि ॥" ) 

सुहत्तास््नो,(सुष्ट हत्त! । ) पतप । काकलः 
द्राक्ता। इति राजनिघर्टः; ॥ 
सुवेगा, सो, ( सष्ठ, वैगो यस्याः) ) महा 
ज्योतिरतौ। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सुवेलः, पृ,(छगता बेला समुद्रङ्गलं येन । यदा, 
सष्ठ वेला खितिथस्व ।) विकूटपव्व तः! इति 
डेमचन्द्रः ॥ यथा, भनघराघवे। ६ 1 १७ । 

श्ुत्वा दाशरथौ चुवेलकटके साटोपमघंधनु- 
डगर; परिपूरयन्ति ककुभः प्रोछन्ति कौचे- 

यकान् ॥*) 

प्रणतः। थान्तः। इति मेदिनो ॥ 
सुविदत्,पु, (मुष, वैत्तोति। विद् + क्किप् । तमत सुवै(ष)णः, पु, (शोभनो वेशो यस्य \) तेतत् । 
तौति। अत् +क्िप्।) राजा। इत्यमरे 
सौविदज्ञशब्दटौकायां रायमुकुटः ॥ 

मुविदव्र,ति,(सुष्ठ बेत्तोति । सु + विदु + ““सुविदे 
कव्रन् ।* उणा० ३।१०८। इति कच्चन ! ) 
कुटम्बः। इत्यणादि कोषः ॥ 

सुविदज्ञ क्गौ,न्तःपुरम् । इत्वमरटोकायां राय- 
मुकुटः ॥ 

खविदज्ञास्लो ऊद नारौ । इत्यमरे सौविदन्न 
शअब्दटोकायां रायमुकुटः ॥ 

सुविधिः, पु, (श शोभनो विधिर्यस्य । ) अहंदि- 
ओषः । इति हेमचन्द्रः ॥ उत्तम विधाच्च ॥ 

खुविनौता,स््नो,(सुष्ट विनोता।)सुकरा गौः इति 
शब्द्रन्नाबलो॥ श्रतिशयविनयविशिष्ट, वि ॥ 

सुडोजः, प, (सु शोभनं बौजं यस्य ) खसखस 
इति राजनिघेंष्टः ॥ (महादेवः । इति महा- 

भारतम् । १२३। १७। ३९ ॥ ) सुन्दरबोजे 
ङ्गौ | तदति; चि॥ 

इति राजनिघण्टः ॥ सुन्दरव्े्युक्ते, वि । यथा, 
वेशं पुरषं दृष्टा रातर' यदि वा सुतम्। 

योनिः क्िद्यति नारौणां सत्यं सत्यं हि नारद्॥ 
इति महाभारतम् ॥ 
। [न्] वि, (सुषैणोऽस्यास्तोति । इनिः!) 

सुन्दरवेशयुक्षः ॥ 
सुत्रतः.पु (सृष्ट व्रतं यस्य । ) भाविकल्पौयादं 
दिशेषः ॥ वत्तमानकल्योयाहदिशेषः। इति 
हेम चन्द्रः ॥ (कार्तिकेयः । यथा, महाभारते । 
३।२३२१ 1.2) 

*मुव्रतो ललितख्ं व बालक्रौड़नकप्रियः ॥* ) 
शोभनव्रतयुक्तं, ति ॥ ( यथा, महाभारते) 
१।२३४।२७। 
“सुव्रता चापि कल्याणौ सर्व्वभूतेषु विता । 
्ररुन्धतो महात्मानं वशिष्टखषिसत्तमम् ५” ) 

सुव्रता. सनो, (सृष्ट व्रतं यस्याः) इखसंटोद्चा 
गौः । इत्यमरः । २।९। 9\॥ शोभनत्रता। 

सुवेलःःवि,(थोभना बेला मयादा खितियंस्य ।) 

सुभौत 
इति मेदिनो ॥ वत्तमानकल्पोयपञ्चदशजिन्- 
माता । इति हेमचन्द्रः ॥ (शठो । ततुपर्व्यायो 
यथा,-- 
शठो पलाशो षड ग्रन्था सव्रता गन्धमू लिकः ¦ 

गन्धारिका गन्धवधर्वधः एथपलाशिका ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूव्व खण्डं प्रथमे भागी ॥) 

सुशन्धा, [न्] पु, राजविशेषः । इति पुराणम् ॥ 
निन्दितत्राद्यणविगेषः । यथा,-- 
"सुयमा नाम को देव किं जातोयः किमात्मकः 

चवे मुक्तिः कैन वा यत्र हेतुना ॥ 
ओ्रोभगवानुवाच। 

सुशरा नाम दुर्मोधाः सौमा पापालनामभूत् ! 
भनान्नायविदां वंशे विप्राणां क्र.रकर्मणाम् ॥* 

इति पाद्योत्तरशण्डं ८० अध्यायः ॥ 

स+ गि हिंसे + “अन्यभ्योऽपि श्यन्ते 1” 
३।२।७५। इति मनिन् )) सुश्णाति यः। 
इति मुग्धोधटोकायां दुर्गादासः + णोभनसुख- 
विशिष्ट, ति॥ 

स्थः, पुं, ( सुषदः शसं कण्टकं यस्य । ) 
खदिरः । इति राजनिधर्टः ॥ (खदिरशब्दःस्य 
विवरण न्नातव्यम् ॥) 

सुशवीो, सनो, कारषेज्ञः । छष्णजोर कः । इत्यम र- 
टौकायां भरतः ।२।४। १५५॥ 
सुशक. ,(सुष्ट, शाको यस्मात् । ) आाद्रंकम् } 
इति राजनिषष्टः॥ 

सुशाकःःपु,(सुष्ट शाको यस्य ।) चचतः) भिर्डा। 
तर्ड लोयः। इति राजनिघर्टः ॥ 

सुशान्ता, सनो, शशिष्वजराजपनल्लौ । यवा, 
कल्किपुराणे २२ अध्याये 
शशिध्वजो महातेजा गजायुतवलः सुधीः ¦ 

लस्य पन्नो महादेवौ विष्णुत्रतपरायणा ॥ 
सुश्ान्ता खामिनं प्राह कल्किना यो सुयलम् 
नाथ कान्तं जगव्राथं सरव्वन्तर्याभिनं प्रभुम्} 
। नारायणं सात्तात् कथं ल प्रहरिष्यसि॥” 
सुशिखः, पु, (शोभना शिखा यस्य । ) अरभिनिः। 
इति जटाधरः ॥ उत्तमशिखायुक्तं, ति ॥ 

1, स्मो,(शोभना शिखा ।) मयरभिखा । 
इति राजनिघण्टः ॥ ( सुन्दरकेशः। यधा, 
भागवते। ३।२० । ३६) 
“मध्य वि्ौदति हहतस्तनभारभोत 
खान्तेव दृर्िरमला सुशिखासमूहः ॥* } 

सुथोतं, ज्ञी, (शोभनं शोतम् ।) पोतचन्दनम् 1 
इति शब्दचन्दरिका॥ अरतिश्यशौतच्च) 
तदति, चि ॥ 

, पु, ( सृष्ट, शोत; । ) इखञ्च्तः। इति 
राजनि 

पुभोतलं, ङ्गौ, (सृष्ट ओोतलम् । ) गन्धटणम् । 
इति र्रमाला ॥ ( गन्धढणशब्टेऽस्य वि्नेषो 
क्नयः॥ ) भतिशौतगुणविशिषे, वि ५ (यथा, 
महाभारते । ३।६५।४। 
“निमलखवादु शलिलं मनो हारि सुशो तलम्॥") 

। सुपरिश्रान्तवाडहास्तं निवेधाय मनो दधु ॥*) 



रषद 

सुश्रुतः सुषोमः 
सुभोता, सल, (चष्ट, भोता ।) शतपतौ । इति ! पितुव्वंचनमाकण्यं सुखतः कािकां गतः । 
राजनिर्घण्टः ॥ । तैन साह समध्य तु मुनिच्नुशत ययौ ॥ 

सुशो विका, स्तौ,कन्दविशेषः। वाराडोकन्दः। ` श्रय धन्वन्तरिं सव्ववानप्रस्थाय्मे स्थितम् । 

पति शब्दचन्द्रिका भगवन्त सुरयेष्ठ मुनिभिबडहभिः स्तुतम् ॥ 
सुगोमः.प.णोतगणः। इव्यमरटोकायां खामो॥ । काशिराजं दिवोदासं तेऽपणश्यन् विनयाज्िताः। 
तइति, नरि ॥ । स्वागतं ब इति स्माह दिवोदासो यशोधनः ॥ 

सुगोलः,पं(मु शभनं शोलमस्य ;) चोलराजः। ` कुशलं परिपप्रच्छ तथागमनकारणम् । 
यथा ततस्ते सुश्रुतदारा कथयामासुरुत्तरम् ॥ 

भगवन् मानवान् दृष्टा व्याधिभिः परिपोडितान्। 
कन्दतो श्ियमाणांख जातास्माकं हृदि व्यथा॥ 
अआम्यानां शमोपाय विज्ञातु बयमामताः। 
श्रायुव्वेद' भवानस्मानध्यापयतु यत्नतः ॥ 
अङ्गोक्लत्य वचस्तषां कृपतिस्तानुपादिशत् । 
व्याख्यःतं तेन ते यत्नात् नग्टडुम्नयो सुदा॥ 
काशिराजं जयाशोभिरभिनदय सुदान्विताः। 
सुख्ुताद्याः सुसिदाथा जग्मर्गेहं खक सकम् ॥ 
प्रथमः सुश्रुतस्तेषु ख तन्तं क्तवान् स्फ्.टम्। 
सुश्युतस्य सखायोऽपि थक् तन्त्राणि तेनिरे ॥ 
सुुतेन कतं तन्तं सुखुत बड़भियेतः। 
तस्मात्तत् सुश्युतं नारा विख्यातं च्तितिमण्डले॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

(करौ, मोष्टा ठशिप्रश्रः। यथा, मनुः । 
३।२५४॥।. 

“यो विष्णुदासः ससु पुखशोलो 
यश्चोलभूपः ख सुगोलनामा। 
श्रावमुभौ तकसमरूपभाजौ 
दाःखौ क्तौ तेन रम।प्रियेख ॥” 

इति पाश्च उत्तरखण्डे ५४ अ्रध्यायः ॥ 
शओोभनश्ोलविशिष्ट, व्रि ॥ ( यथा, भागवते। 
६।१।१७। 
“सश्र चोनो द्यं लोके पन्थाः चेमोऽकुतोभयः। 
सगोलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥” 
शोभनं भोलमिति। स्चिरिते, क्ती। यथा, 
महाभारते । २। २८७। ४३। 

त्वया मुभोलब्रतपृर्वयुक्तया 
समइतं साध्वि पुनः कुलनया॥*) 

सुशोलता, स्तो, ( सशोलस्य भावः) तल्, 
टाए ¦ सतृखभावः । सुशेनत्वम् ५ 

सुगोलः.स्त) (शोभनं शलं यस्वा: टाप् ` (योज्- “पिते खदितमित्येव वा गोष्ठं तु सुखुतम्। 
व्णम्याष्टमहिष्यन्तगतमददिषोविगेषः। यथा,--| सम्पन्नमित्यभ्य् दये दवै रुचितभित्वपि ॥* ) 
अष्टौ महि्वस्ताः सव्व रुक्िर्याद्या सुषमः,चि. (सृष्ट, समं सव्व यस्मात्, “सुविनिदुभ्य 

मदहातमनः। | सुपिसतिखमाः ।* ८।३। ८८ । इति षत्वम् । ) 
रूक्मिणो सत्यभामा! च कालिन्दौ च शचिम्मितः॥ शोभनम् । इत्यमरः । ३। १।५२॥ समः। 
मितरविन्दा जाम्बवतो नाग्नजितौ सुलक्षणा । | इति मेदिनो ॥ 
सुगोला नाम तन्वङ्गो म हिष्य्ाष्टमाः स्मताः॥” सुषमा.स्नो,(सु ओोभनं समं सव्वं यथा।) परमा 

इति पाद्योत्तरखण्डे ६८ भ्रध्यायः ॥ | शोभा । इत्यमरः । १।३।१७॥ ( यधा, 
यमभार््था । इति कंचित् ॥ षधे । १९ ।२। 

सुय्योका, खतो, ( शोभना यौः शोभा यस्याः । | “जयजय महाराज प्राभातिकीं सुषमामिमां 
कप् ।) सञ्जको। इति राजनिर्घण्टः ॥ सुन्दर- | सफलयतमां दानादच्छोटरालसपच्छणोः ५) 
ओोयुक्त,वि ॥ (यथा, इरिवंशे । १८३।११३। निजानां कालभेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

इारोपभोभितां कतव! सव्वां हारवतों पुरोम्। सुषवो.स्तौ,(सुष्ट, सूते फलानोति, सु + स् + श्रच् 
सं्ट्टरथ्यां सुग्रोकां बहरल्लोपशोभिताम् ॥") | गौरादित्वात् ङोष् । ) कारवेज्ञः । इत्यमरः । 
सुखुतः,पु, विश्वामिव्रमुनियुचः। सतु {4 २।४।११५। छष्णजौरकः । जोरकः। इति 

| 

1 

| 
1 

1 

शास्त्रकत्ता । यथा.-- मेदिनो ॥ चद्रकारबेज्ञः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
तथा धन्वन्तरिवशे जातः चौराश्िमग्यने । सुषिः, सनो, ( सुष्ठ स्यतोति। सु+सो+ बाड 

देवादोनां जोवनाय अ।युव्वेंदमुव!च इ । लकात् किः। ) शषिः। इत्यमरः । १।८।१ ॥ 
विश्ठामिव्रसुतायैव सुखुलाय महावने ॥ सुषिरं.क्तो,(खुष शोषणे + ̂ इषिमदोति।"उणा° 

दति गारुडं १५० अध्यायः ॥ | १।५२। इति किरच् । पृषोदरादित्वात् शस्य 
रथ सुख्ुतप्रादुभावः। सः । यदा,सुषिरस्यास्तोति ।.सुषि + “ऊधसुषि 

अथ ज्ञानदृशा विश्वामिच्प्रशलयोऽवदन् । | सुष्कमधो रः 1” ५।२।१०७। इति रः । ) 
अयं धन्वन्तरिः काश्यां काशिराजोऽयमुच्यते ॥ | शषिरम् । इत्यमरटोकायां भरतः । १।६।१ ॥ 
विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुचचं सुःुतमुक्तवान् । | ( काष्ठम् । इति काशिका ॥ द्रयुक्त, बि। 
वव्छ वाराणसीं गच्छ त्व यथा, छहत्संहितौयाम् । ५३।८८। 
तवर नाच्ना दिवोदासः काशिराजोऽस्ति बाज “शस्तीषधिहुमलतामश्चरा सुगस्ि 
स हि धन्वन्तरिः सात्तादायुर्व्बेदविदां वर; जिग्धा समा न सुषिरा च महो नराणाम्॥) 
अयुवदं ततोऽधौत्य रोकोपक्ततिहेतवे। [सुवौमः, पु, सपं विशेषः । इति मेदिनो ॥ चन्द्र 
सव्वप्राणि दया तो्ेमुपकारो महामश्ः॥ | कान्तमखिः। इति जटाधर; ॥ 

सुषेणः 
सुषोसः, वि.भौतगणयुक्ञः । इत्यमरः \१।३।१९॥ 
मनोज्ञः । इति मेदिनो ॥ 

मुधुप्र, क्तो, (मु +खप-~+क्तः॥ 
। यथा,- 
“यो जागरे बहिरनुक्तणधर्जिशोऽर्थान् 
सड के समस्तकरणंद्व टि तत्रटन्नान् ¦ 
स्वप्र सुषुस उपसंहरते स एक 
स्म त्यन्वयाचिगुणठत्तिद्रगिन्द्रियेशः ॥ 

इति ओौभागवते। ११।१३। २२। 
सुषुियुक्तं, वि॥ (यथा, भागवते । ६ । १६। 
५३। 
“यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं ष्यति चात्मनि । 
भात्मानमेकदे गस्यं मन्यते खप्र उल्यितः ॥* ) 

सुषिः, स्तरो, (सु+स्प् + क्तिन् }) स्वप्रधानं 
अज्ञानम् । तस्य नामान्तरम् । कारणशरौरम्। 
अआनन्दमयकोषच इति वेदान्तसारः । सब्वंस्य 
स्थलसन्तोपाघेः कारणोपाधौ लोनत्व' सुबुिः 
त्वम् । इति तञ्चोका ॥ अवस्थाविशेषः। यथा 
“स्वभ्रावस्ा परौचितः सुषुषाउस्येदानीं परौ 
च्यते। ततेताः सुषुप्तविषयाः सुतयो भवन्ति 
यद् यव्रैतत् सुस: समस्तः सम्प्रसन्नः खप्रं न 
विज्ञानात्याख नाड़ोषु पो भवतोति। नाडौ- 
रनुक्रम्य श्रुयते । ताभिः प्रत्यवद्टष्य पुरोतति 
शेत इति! बिकल्पमानेषुतु सुषुसिस्थानेषु 
कदाचिन्राडोभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित् पुरौततः 
कदाचिदातमन दत्यशासिष्यत् । तस्मादप्यात्मव 
तु सुभिखानमिति ।” इति शारोरिकभाष्ये ३ 
श्रध्यायेर पादः ॥ किञ्च । “यवर सुपो न कञ्चन 
काम कामयतेन कञ्चन खघ्र पश्यति तत् 
सुपुषम्।* इति माण्डकयोपनिषत् ॥ सुनिद्रा 
च ॥ । 

सुषुसता, स्तो, ( सुषु इत्यव्यक्तथब्टं ख्रायतोति । 
खतरा +कः।) मेरुदण्डवाद्य इड़ापिदङ्गलानाडौ- ` 
मध्यस्यनाडो विशेषः । वथा,- 
“मेरोर्न्वाद्यप्रदेशे शशिमिदहिरशिरे सव्यदक्चे 

निषु 

मध्यं नाडो सुषुख्ा वितयगुणमयो चन्द्र 
सव्याग्निरूपा ।* 

इति षट् चक्रभेदः *>॥ 
तस्या अ्रशभलच्तणं यथा,- 
षणं वामे क्षणं दच्चे यदा बदति मारतः । 

सुषुख्रा सा च विन्नया सव्वकाखदराशभा॥ 
तस्यां नाद्यां खितो वद्धिज्वं लन्तकालरूपिखः 
विषमं तं विजानोयात् सब्ब कायथविनाश्नम्॥ 
यदानुक्रमसुज्ञ्खय तस्यां नाां हयं वेत् । 
तदा तस्य विजानोयाद शुभं समुपख्ितम् ॥ 

इति ब्रह्मयामलम् ॥ , 
^मैर्वाद्य इड़ा नाडो पिङ्गलया समन्विता। 
सुषुक््ा भानुमा ब्रह्महारावधिख्िता ॥* 

इति योगखखरोदयः ॥ 
सुप णः.पु ,करमष्ट कः! इत्यमरः । २ । ४।६०॥ . 

विष्णुः । (यथा, महाभारते । १३।१४<८।७१। 



सुसवी 
नमहावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदौ ॥* 
“श्रोभना सेना खगणात्मिका यस्य ।*इति तत्र 
शाङ्रभाष्यम् ॥ वानरराजसुग्रोववेद्यः। इति 
भेदिनौ॥ बेतसः। इति राजनिघण्टः ( वसु- 
देव पुच्तविशेषः। यथा, भागवते । € । २४। 
५३--५४ । 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुचानजोजनत् ¦ 
कोत्तिमन्तं सुषेणञ्च भद्रसेनमुदारधोः ॥ 
ऋजं समनं भदरं सङ्षणम हो खरम् । 
अष्टमस्तु तयोरासौत् स्वयमेव हरिः किल ॥ 
नागविशेषः। इति महाभारतम् ।१।५७।१६॥ 
चपविशेषः। स च शूरसेनाधिपतिः। यथा, 
रषुः। ६ ।४५।. 

"सा शूरसेनाधिपतिं सुषेण- 
सुदिश्य लोकान्तरगोतकोर्तिम् । 
अ्चारणशद्ोभयवंश्दोपं 
शदान्तर च्या जगदे कुमारौ ॥*) 

सुषेणिका, स्तरो, कष्णत्रिठता। इत्यमरः । २ 
४ ।१०८॥ 

सुषेणो, स्तो, चित् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सुषोमा, स्तो, नदोमेदः । इति गो भागवते ।५। 
१९. । १७। 

सुष्ठ,, व्य, (सुतिष्ठतोति। सु + खा + “अपद्,सुषु 
च्यः» उणा० १।२६ । इति कुः। सुषमा- 
दित्वात् षत्वम् । प्रशंसा । श्रतिशयम् । इत्य- 
मरः।३।४।१९॥ सत्यम्। इति संति 

३८९ 
सुहिता 

सुसम्यत् } 
सुसम्पद् 
इति व्रिकाख्डगेषः ॥ 

सुसहः, चि, सुखसद्ः ॥ दुःसहभिन्रः । सुखेन 
सद्यतेऽसाविति सदधातोः कमाखल्प्रत्ययेन 
निष्यन्नः ॥ 

सुसारः, पुः सृष्ट सारो यस्य । ) रक्तखदिरः ¦ 

मस्य व:|) स्फाटिकम्। इति कार्ड 
शेषः॥ 

सुसिकता, स्वो, (सुष्ट सिकतेव ।) शकरा । इति 
राजनिघंण्टः ॥ उन्तमवालुका च ॥ 

सुसीमा, स्तो, ठत्तारन्माता। सातु षष्जिन 
जननो । इति हेमचन्द्रः ॥ ( शोभना सोमा ।) 
उत्तमसोमा च ॥ 

सुख्थःःवि, (सु + स्था + कः ।) सुखेन तिष्ठति यः। 
अ्ररोगौ । यथा, ओौभागवते। १० । ३ । २७। 

मर्त्यो ख्युव्यालभौतः पलायन् 
सर्व्वान् लोकान् निभयं नाध्यगच्छत् । 
त्त्पादाज्न प्राप्य यदृच्छयाद्य 
सुस्थः शेते खल्युरस्मादपेति ॥* 

सुख्यता, स्तरो, (सुसख्थस्य भावः । तल् । ) भारो- 
ग्यम्। इति शब्दचन्द्रिका ॥ . 

सुख्िरः, वि, (सृष्ट, सिरः ।) सखिरतरः । यथा, 
खोभागवते । ११।८।३१। 

सारोशोदादिहत्तिः॥(यथा, भागवते ।४।२२।१७ “न द्येकस्मादुगुरोन्नानं सुस्थिरं स्यात् सुपु- 
एृथोस्ततसूक्तमाकरयं सारं सृष्ट मितं मधु । 

स्मयमान इव प्रत्या कुमारः प्रत्यवाच इ॥ 
सृष्ट गग्भोराधम् !“ इति तद्टौका ॥) 

सुख, ज्ञो, रज्नुः। इत्यमरटोकायां खवामौ ॥ 
सुमंयतः, वि, । सु +सम्+यम~+ क्तः) यथा- 
विधिसंयमविखिष्टः। यथा, ब्रह्मपुराणम् । 

“यो यः कचित्तोर्थयाव्रान्तु गच्छेत् 
सुसंयतः स च पूव्वं ण्स । 
कतोपवासः शचिरप्रमत्त 
संपूजयेत् भक्तिनम्रो गणेशम् ॥” 

इति प्रायित्ततक्वम् ॥ 
अमस्छतं, चि, (सुष्टु संस्कियत इति । सु +सं + 

क्त ~ क्तः ।) तादिनानाद्रव्येण  प्रयललसंस्छत- 
व्यज्ञनादि । तत्पर्य्यायः । प्रयस्तम् २ इत्यमरः ॥ 
“तलपाकसुसंस्कारे प्रयस्तमुपसंस्कतम् ॥” 

इति शब्द्रन्नावलो॥ 
उनलममम्कारविशि्टञ्च। 

खमत्या, सलौ, जनकराजमाय्या । यथा,-- 
जानामि पितरं चाड विदेहाध्पति कृपम् । 

तस्य भायां सुमव्याख्यामडं जानामि मातरम्॥ 
स्मातरस्तत्सुताः सर्व्वे सोता मे भगिनौ शभा। 
सुमत्या मम मातेति लोको जानाति सन्ततम्॥ 

इति कालिकापुराणे २७ भ्रष्यायः॥ 
समवो, सो, सुषवो । इत्यमरटोकामां राय- 
मुकुटः । २। ४! १५५॥ 

४, 

ष्कलम् । 
ब्रह्म तददितीयं वे मोयते बद्धर्धिभिः 

सुखाः, पु (सृष्ट खात्यनेन रूक्तत्वात् । सु +खे 
+ क्किप् \ ) शमोधान्यभेदः। खेखारो इति 
भाषा। अस्य गुणाः । 
“सुखा दुव्वातलो रूक्षः कषायो विशदो गुरुः।* 

इति राजनिर्घर्टः ॥ 
सुद्रातः,पं (मुष + स्नातः ।) यन्नान्तन्नानक्तत् । 
इति शब्द्।वलो ॥ सुन्दररूपक्ततखानै, वि । 

. यथा, 

अघाहःमु निद्रत्तेषु सुखराताः कछतमङ्खनलाः। 

( सष्ठ सम्पत् । प्रादिसमासः ।) सुद्त् 
सौभाग्यम् । तत्पर्य्यायः । परभागःरे सुद्ृद् 

| 

| 
| 

इति राजनिर्घण्टः ॥ श्रतिशयसारविशिषे, ति ॥ 
सुसारवत्, ज्ञो, (सुसारोऽख्यस्येति। मतुप्। | 

सूत 
| पुं, (सु शोभनं दत् इदयं यस्य । ) 

मित्रम् । सखा । इत्यमरः ।२।८।१२॥ 
( यथा, हितोपदशे । 
“सुद्ृदां हितकामानां यः शृणोति न मापि 

तम् । 
विपद्छन्निहिता तस्य स नरः शदनन्द्नः ॥") 

। एकमस्माल्ग्नात्तचतुधलम्नम् । यश्चा. ` 

“प्रातालं हिवकञ्च व सुद्दग्भयतुकम् । 
इति ज्योतिस्तस्वम् ॥ 

“शशिजः सुद्भट्ग्टहगतः करोति चातु दास्य 
धनवन्तं वचसामधिपः।*इत्यादिकोष्टोप्ररोपः॥ 
(महादेवः । इति महाभारतम् ।१३।१७।९९॥)} 

सुहृदयः, वि, ( सुष्ठ ददयमन्तःकरण यस्य 1) 

प्रशस्तमनाः । तत्पर्य्यायः । इदयालुः२ । इत्य 
मरः) ३।१।२॥ सद्ृदयः३। इतिशब्द 

रत्नावलौ ॥ 
सुषहोतः,पु. चन्दरवंशोयबददिषुराजपुचः । यथा 

बददिषोश्च दायादः सुहोत्रो नाम धार्मिक 
सुदहोचस्यापि दायादो इस्तो नाम बभूव इ॥ 
इति महाभारते हरिवंशे पिदटकल्पं २० भ्रः ॥ 

: ( सदटेवपुच्चः । यथा, महाभारते ।१।६५।८१। 
“सहदेवोऽपि माद्रोमेव ख्यंवरे विजयां नामो 
पयेमे मद्रराजस्य दुप्रतिमतो दुहितरं लस्थां 
पुच्चमजनयत् सुहोत्रं नाम ॥१४ ॥ भरतवंशो - 
यस्व भुमन्योः पुच्चविशेषः । यथा, तव्रेव । १। 
€४ । २६। 
सुहोत्रञ्च सुहोता च सुहविः सुयज्ञुस्तया ¦ 

। पुष्करिश्याद चोकश्च भुमन्योरभवन् सुताः ॥”) 
सूः, स्तो, सूतिः । चेपः। खधातोः किपप्रत्ययेन 
निष्पन्रमिति केचित् ॥ 

।सूकः.पु बाणः । वातः। उत्पलम् ¦ इति मेदिनो 

सूकरः, घु, ( सूऽत्यव्यक्ञशब्दं कु भोलमस्य ¦ 
क्+ट;) ) वराहः । इत्यमरः २।५।२॥ 

( यथा, वैराग्यशतङे । १६ । 
“कामिज्ञनपरमभोम्ये कामसुखे धारयन्ति 

बोभव्सम् । 
सन्तः शमसुखरमिकाः सुधाशनाः सूकरात्र 

दव || ~. 

्राशच्याद्िप्रमुयन्ते ब्राह्मणान् खस्तिवाचा च॥" सृष्ट कन' शोलमस्य । सुक +टः। पले 
इति शत्वम् ॥ | उपसगस्य दोषत्वम् । ) कुश्चकारः। इति 

इति हेमचन्द्रः ॥ सुन्दरेषद्वास्ययुक्ते व ॥ 
सुहस्तो, [न्] प, बौह्मदः। यथा, 

महागिरिसुहस्यद्या वजानता दशपूव्विणः । 
इति हेमचन्द्रः । ३४ ॥ 

सुहितः, वि, (सु +-धा+क्तः।) विहितः! ठः 

इति विश्वः॥( यथा, दहत्संहितायाम् 
५१९।२९1 
“अरतिबडह् तदा भुक्तान्रं संख्ितः सुहितो 

वदेत् ॥") 
सुहिता, सनो, (सु +धा+क्तः। टाप् ।) अग्नि- | 

। जिद्भाविशेषः ! इति जटाधरः ॥ 

सुब्डिता, स्वो, (सृष्ट, स्मितं यस्यः) स््नोभेदः । | शब्दरत्न वलो ॥ खगमेदः । इति जटाधरः \ 
सूकरो, स्तो, ( सकर+जाती ङोष्।) सूकर. 
भावा ॥ ( वथा. यान्नवल्का 7! ३! २४६ । 
“पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणौ या सुरां 

पिबेत् । 
इदेव सा शनौ गटप्रो सूकरो चोपजायते ॥" ) 
वराहक्रान्ता । इति शब्द्माला ॥ 

सूक्त, वि,(सुष्ठ उक्तम् ।) शोभनोक्तिविशिषटम् ¦ 
वटाक्तस्तोत्रमन्तादि । यथा । ऋन्बेदस्य ्ग्नि- 
मोले, इत्यादि अग्निस्क्तम्। १।१।११२॥ 
सहस्र गोर्पेत्यादि पुरुषसूक्तम् । १०।८०।९ ॥*॥ 

। अहं रुद्र भिरित्यादि देवोसू क्म् १०।१२५।१।५ 



सुच्मत 
दिरण्यवर्णाभित्यादि शौरूकम्॥*॥रातो | 
दायतोत्थादि रातिसक्म् ।५०।१२७१॥ # ॥ 
अरातून इन्द्र ्ुमन्तमित्यादि गणेयस्ञम्। ८। 
७०।१।*॥ इयमददाद्रभसम् इत्यादि सरसखतोः 
सुकम् । ६ । ६१। १।५५ भरतो देवा अवन्तु न 
इत्यादि विण्शुस््म् ।१।२२।१६॥५॥ मेदिनो 
देवोत्य!दि भूसूक्तम् ॥*भादित्यानामित्थादि- 
अादित्यसूक्तम् ।७। ५।१।१॥१॥त्वं सोम इत्यादि 
सोमसुक्तम्।१।९१।१॥ इत्यादि ऋग्वेदस्य सूक्त- 
सहस्रम् । यथा । सहस्रमेकं सुक्ञानामित्यादि 

चर णब्युदः ॥ यज््व्वेदस्य विशमेशभित्यादि 
कुमारसूक्म्। सोमाय पिमे इत्यादि पिद- 
सूक्तम् । पवमान स्वजन इत्यादि पावमानोौ- 
सकम् । इत्यादि वेदप्रसिदम् ॥ तथा, 

“जप्यानि सक्ञानि तथेव चेषा- 
मनुक्रमेणापि यधाख्लरूपम् ।” 

इति मलमासतच्छम् ५ 
अपिच । 
“सन्दशेनार्थमम्बाया नदौपुलिनसंख्ितः; 1 
सं च वैश्यस्तपस्तेपे देवो खक्ष परं जपन् ॥” 

दूति माकण्डेय पुराणे देवोमडातमयम् ॥ 
सूक्ञा.स्तो,(सुष्ट उक्तं कथनं यस्याः ।)ारिका । 
यथा, तिकाख्डसेषे । 
“सूक्ता मदनशलाका चिव्रारौ शारिकाव- 

चर्डा च ॥“ 
सच्छं, क्ती, ( स्यते इति । सूच पेशन्ये + 
“सूचेः स्मन् ।* उणा० ४। १७६। इति 
स्मन् ।) केतवम् ¦ अध्यातम् । इति मेदिनो ॥ 
( यथा, भागवते! ३। ८। १९४ 

“तस्याथंस्च्याभिनिविष्टदृष्ट - 
रन्तगतोऽर्थो रजक्षा तनोयान् ॥*) 

अलङ्कारविशेषः । वधा,-- 

“सूच्छं प्रराश्याभिन्न त्वरसाकूतचेष्टितम्। 
मयि पश्यति खा कैशेः सौमन्तमणिमाठणोत् ॥ 

इति चन्द्रालोकः ॥ 
ख्च्मः, प, ( सूच्+स्मन्। ) कतकहत्तः। 
इति शब्द्रन्नाव्लो॥ अणुः। भ्रल्ये, ति) 
इति मेदिनौ ॥ (यधा, महाभारते। १। 
२१२। १५) 
न तस्याः चच्ममप्यस्ति यद्रात्रे रूपसम्पदा । 

नियुक्ता यत्रे वा दृष्टिनं सञ्जति निरोक्ताम्॥”) 
तत् पव्वायः। 

अल्प स्तोक श्ु्ञसच्म तुज्ञकच्च कशं तनु । 
टच्ं खुद खुन्ञकच्च स्िथां मात्रा बटो कणा। 
युमानणुलवो लेशः कणोऽपि च निगद्यते ॥* 

इति शब्द्रन्रावलौ ॥ 
स॒च्मकण फलः, स्तो,सूच्छ ष्णश्च फलं यस्याः।) 
मध्वमजम्बहच्ः । इति रत्नमाला ॥ 

खच्छतण्डलः, पुं, ( सु च्छं तण्डलं बोजं यस्य ।) 
खम् खसः । इति राजनिघ र्टः ॥ 

खन्मतण्ड्ला, स्रो, (खच्छ तण्डलं बोजं यस्या; ।) 
पिष्यलो । इति राजनिघष्डः ॥ 

३९० 

सूच्छश 

सृच्छदर्णो, [न्] वरि, (खं पश्यतोति । टश + 
णिनिः । ) अतिशयबुहिमान् ! तत्पर्य्यायः । 
कुशाग्रोयमतिः२ तत्कालधोः ३ प्रतयुत्यव्रमतिः 
४ । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, महाभारते । 
५९1 १४।२२। 

“न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सच्छदर्भिनः। 
स कथं नरमाच्रेण शक्योन्नातु सतां गतिः॥") 

सच्छदार, क्री, (सच्छं दारु!) तनुकाषठम् । तत्प- 
यावः कलिः २। इति विकाख्डयेषः ॥ 

खच्मपत्रः, पु (सच्छाणि पवांणि यस्य) धान्य- 
कम् । वनजोरकः ¦ देवसषेपः। लघुवदरः। 
सूरपणेम् । वनवव्वंरो। लोहितेन; । 
टद्रुः । इति राजनिघर्टः । यथा, 
वावलः ख णपुष्यश्च सुच्छमपव्रश्च कण्टलः ॥ 

इति शब्द्चन्द्रिका॥ 
सच्मपविका, स्त्रो, (खच्छाणि पत्राणि यस्याः। 
ततः कन् । टापि भरत इच्वम् । ) शतयुष्या । 
शतावरो। लघुत्राद्मो । ्द्रोपोदको । दुरा- 
लभा । भाकाशमांसो । इति राजनिघेर्टः ॥ 

सूच्छपर्णा, खो, (स्च्छं पणमस्याः ) जोणं- 
फच््नो । डोड़ो । इति `राजनिर्घण्टः ॥ 

खच्छपर्णी, स्रो, (सच्छं पणंमस्याः। ङोष् । ) 
। यथा, 

१ पव्व पुष्यो विशल्या नागदन्तिका । 
काण्डलो सच्छ पर्णो च भरण्वाद्वा फणिज्- 

भका ॥ 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सच्छपिष्यलो, स्तौ, ( सच्छा पिप्पलो । ) वन 
पिष्पलो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सूच्छफलः, पु , (सुच्छं फलमस्य । ) भूकब्वुदारः। 
इति राजनिर्टः ॥ 

स्तरो, (सूच्छं फलमस्या; । ) भूम्याम- 
लको) इति रन्नमाला ॥ 

रो, खो, (सच्छा बदरो ।) भूवदरौ । 
इति राजनिघर्टः ॥ 

सच्छबोजः, पु , (सच्छा बोजं यस्य ।) खस् खसः । 
ति राजनिर्ध॑रटः ॥ 

सूच्मभूतं, लो, ( सूच्छं भूतम् । ) अपञ्चोक्तता- 
काशादिभूतम् | इति बैदान्तसःरः ॥ 

सूच्छमचिकः, पु, (सच्छा मल्षिका तददाक्षति- 
£~ । अच् । ) मशकः! इति राज- 
निघण्टः ॥ 

इति राजनिघ श्ट; ॥ 
सूच्मवन्लो, स्त्रो, ( सच्छा वल्लो ।) तास्वज्ञो । 
जतुका । इति राजनि ण्ट: ॥ 

सूच्छवस्तरं, क्रो.(सच्छ' वस्त्रम् ।) सच्छवसनम् । 
सर् कापड इति भाषा । यथा। उपभोगोऽपि 

सूच्छशरोराणि, क्तौ, (सूच्छाणि शरोराणि । ) 
त्नानेन्दरियपञ्चकं कम्प्र न्द्रयपञ्चकं वायुपञ्चकं 

स्म पुष्यो, स्तरो, यवतिक्ता । इति राजनिर्घण्टः॥ 

1, स्त्रो, (खच्छः सूलं यस्याः ।) 

न सूच्छवस्त्रपरिधानादिना । इति दायभागः ॥ 

सुचना 
बुदिमनसौ चेति सप्तदशावयवानि । इति 
वेदान्तसारः ॥ 

सूच्छशकंरा, स्तौ, (सच्छा शर्वरेव ।) बालुका । 
इति राजनिघ ण्ट: ॥ 

सृच्मशाखः, पु (सच्छा शाखा यस्य । ) जाल 
वब्वृरः। इति राजनिघ र्टः ॥ 

सुच्छशालिः, पु, (ख्च्मः शालिः ।) अणुधान्य- 
विशेषः । तत्पर्य्यायः। सूचिशालिः २ पाव- 
शालिः ३ सूचकः 8 । अस्य गुणाः। सूमधुर- 
त्वम्। लघुत्वम् । पित्ताख्लदाहनाशित्वञ्च । 
इति राजनिघं र्टः ॥ 

सूच्मषटर् चरणः, पु, (सूच्छाणि षट्चरणशानि 
यस्य । ) पच्छमयुकः । इति राजनि र्टः ॥ 

स्मा, स्तो, (सूच्छ + टाप् । ) युथिका। इति 
शब्द्चन्दरिका॥ चुद्रंला। कर्णौ । वालुका । 
इति राजनिधं ण्ट ॥ 

सूच्छला, सनो, (सुश््ा एला । ) द्रो ला । गुज- 
राटो एलाचि इति भाषा तत्पर्य्याय 
वरख्था २ तोच्णगन्धा ३ वरषुटो ४ तुरि ५। 
इति रब्रमाला ॥ 

*त् क पशन्ये। इति कविकल्पद्रुम: ॥(्रदन्त 
चरा०-पर०-सक°-सेट्।) दीर्घौ। श्रसु- 
सूचत् कथां लोकः कथितवान् इत्यथेः। इति 
रमानाथः। पेशन्यमन्तर्द्रोह इत्येके । इति 
दुगादासः ॥ 

सूचःपु ,(सोव्यति चरणौ इति । सिव + ““सिवे्टे- 
रूवच।” उणा० ४।९२। इति चट्। टेरू- 
त्वञ्च \) कुश्ाङ्क रः । इति केचित् ॥ 

सचकः, ति, (सूचयतोति । सूचपे शन्ये + खल्}) 
पिश्नः । इत्यमरः । ३।१।४७ ॥ (यथा, मनुः । 
४।७१॥। . 
“लोष्टम्ीं णच्छ्दो नखख्ादो च यो नरः। 
स विनाशं व्रजत्याश् सूच कोऽशचिरेव च ॥*) 
अस्य विवरणं कशेंजपशब्ट द्ष्टव्यम् ॥ (सूचन- 
कत्ता । यथा महाभारते। १।१३६। २७। 
“इारदेशात् समुद्धुतो माहालबलसचकः । 
वच्रनिष्येषसटटशः शखै भुजनिखनः ॥*) 

;, पु , (सौव्यत्यनेनेति । सिव + ““सिवेष्ट - 
रू च ।” उणा० ४।९२ । इति चट् । टेरूत्वञ्च । 
ततः खाँ कन् । ) सोवनद्रव्यम् । ( सूचय- 
तोति । सूच + ण्वुल् ) बोधकः। कुक्,रः। 
विडालः । काकः। इति मेदिनो । के, १६८ ॥ 
पिश्नः। वुद्धः। सिः। पिश्राचः। इति 
शब्द्रत्नावलो॥ सखच्रघारः। कथकः इति 

हेमचन्द्रः ॥ सूच्छशालिः । इति राजनिघर्टः॥ 
, क्ती, (स्च + ल्युट् ।) गन्धनम् । इव्यमरः) 

३।२। ११४ ॥ ज्ञापनम् । इति व्रिकार्ड शेषः॥ 
(यथा, कथासरिक्छागरे । १५।.१४८। 

“भङ्किसूचनविधौ विशारदो 
नारदो मुनिरदशंनं ययौ ॥ 

सूचना, स्तो, ( खच + णिच् + युच् । टाप् । ) 
व्यधनम् । दृष्टिः । गन्धनम् । अभिनय; इति। 



सूचिका 
विश्वमेदिन्यौ \ ( ज्ञापनम् । थथा, साहित्य 
दपशे। ६। २१२ 
“यव स्याद्ङ् एकस्मिन्रहानां सूचनाखिला 
तदङ्मुख मित्याइर्बीजाथंख्यापकञ्च तत् ॥” ) 

सूचिः, स्तरो, ( सू ्यतेऽनयेति । सच + णिच् + 
“श्च ईः!” उणा० 8। १२८) इतिदः) 

व्यधनौ । इत्यसरः । २।५।७॥ ( यथा, कथा- 
सरिक्ागरे। १०8 । ७५। 
““चन्द्रोऽग्निविंषमादारो मोतानि शुतिखचय 
उद्यानं बन्धनं पौष्पौ माला दिग्धा शरावलौ। 
““विव्यथ भरतोऽतोव व्रणे तुदेव सूचिना ।* 
इति रामायखे । २। ७५। १७। इत्यत्र तु 
महाकविप्रयोगवशात् साधतम् ॥)्रलयप्रमेदः। 
शिखा । यथा,- 

“चिन् त्यप्रमेदे च व्यधनोशिखयोरपि ।” 
इति रत्नकोषः ॥ 

( यथा, कुमारे । ५।४३। 

“अलम्ययोकाभिभवेयमाक्ञति- 
विमानना सुम्, कुतः पितु । 
पराभिमर्शो न तवान्ति क; करं - सूचिकाभरणो. नाम मैरवेण प्रकोत्तितः। 

प्रसारयेत् पन्रगरल्नसूचये ॥** ॥ स्चिक्षाग्रेण दातव्यः सन्निपातनिवहणः ॥ 
केतक पुष्यम्। इति सूचिपुष्यशब्द् शनात् ॥ इति सूचिकाभरणो रस | 
यथा, ऋनुसंहारे । २।२३। वेद्यकरसेन्द्रसारसंग्रहे ज्वराधिकारे॥) 

मुदित इव कदम्र्नातपुष्पैः समन्तात् कासुखं,क्तो,(च् चिकेव क्रमस॒च्छं मुखं यस्य) 
पवनचलितशाखेः शादख्िभिनर त्वतीव । 
इसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकोनां 
नवसलिलनिषेकात् शान्ततापो वनान्तः॥ 

व्युहविश्ेषः ! यथा, मनुः। © । १९१। 
“संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तार- 

येदडन् । 
सूच्या वच्ेण चेवेतान् व्य॒देन व्युद् योधयेत्॥”) 

सूचिकः, प, सुच्याजोवतियः। दरजो इति 
भाषा। तत्पर्य्यायः । सौचिकः रे सौचिः३ 
तुब्रवायः ४ सूचभित् ५। इति शब्दरता 
वलो ॥ ( यथा, वृत्संडितायाम् । १०। € 1 
इस्ते नापितचाक्रिकचौरभिषकसुचिक- 

दिपग्राहाः ॥* } 
सूचिका, सरो,(सूचिरेव खार्थे कन् । ) सूचिः । 
इस्तिश्यण्डः । इति केचित् ॥ 

सूचिकाधरः, ण, (सूचिकायाः शुष्डस्य धरः ।) 
स्तो । इति शब्दमाला ॥ 

खचिकाभरणः, पु, भौषधविशेषः। यथा, 
“विषं पलमितं सूतः थाक रंयेडयम्। 
तचचृणं संपुटे क्त्वा काचलिप्तशरावयोः ॥ 
सुद्रां छन्ना संशोष्य तत् ज्यां निवेशयेत् । 
वदि शनेः थने: कुर्व्यात् प्रहरइयसद्कयय 
ततः उदृघाख तन्द्रासुपरिखयशरावक्ात् । 
सलम्नो यो भवेदुमस्तं ्टश्चोयाच्छनेः शनेः ॥ 
वायुखर्शो यथा न स्यात्ततः कूप्यां निवेथयेत्। 
यावत् स्या मुखे लग्नं कूप्या निर्याति भेषजम् 
तावन््राव्रो रसो देयो मू च्छते सत्रिपातिनि॥ 
चरेण प्रते पूर्हि, तचाङ्कल्या च घषयेत् ॥ 

३८६१ 

मात्स्यवाराडमायुरच्छागपित्तर्विभावयेत् ॥ ` 

३६.१ 
सची 

रज्नभेषजसम्य कात् मूच्छिलोऽपि हि जोवति। 
तथेव खपदष्टोऽपि खतावस्थोऽपि जवति । 
यदा तापो भवेत्तस्य मधुर तत्र दौयते ॥ 

इति सूचिकाभरणो रसः ॥ 
इति मेषज्यरद्रावलो ॥ * ॥ अ्रपि च। 
“विषं पलं रस शाणं तच्चणं काचलेपिते। 
खत्संपुटे च संरुध्य चक्ञयां संस्थाप्य पाच 

येत् ॥ 
शनेरय्याम इयं पक्ता तं खमुदास्य भौतलम् । 
ऊद पात्रगतं धमं ्टहोत्वा स्णृष्टमारुतम् ॥ 
यावत् खच्या मुखे लग्न कूप्या ्रायाति मेष 
सुरेश प्रते शोषे तत्र ल्या च घषंयेत् ॥ 
विदोषै मूच्छछितो जोवो रक्तमेषजसङ्गमात्। 
सर्पदष्टो खतावखः सोऽपि जोवति ततृक्षणात् 
दद्याच्च मधुरं तोय सूचिकाभरणे रसे ॥” 

इति सूचिकाभरणरसः सच्रिपाते ॥ 
इति रसप्रदौपः ॥ *॥ ( भ्रपि च। 
“रसगन्धकनागञ्च विषं ख्थावरजङ्गमम् । 

शद्धः । इति हारावलो ।११०॥ सू यास्ये, चि ॥ 

( यथा, साहित्यदर्पणे । ६।३११। 
अ्रहगन्ते सूचितः पावेस्तदङ्स्याविभागतः। 

यत्राङ्ोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः ॥”) 
सूचिपत्रकः, पु, ( सूचिवत् सृच्छाणि प्राणि 
यस्य । कप् । ) सितावरशाकः। इति राज- 
निर्घण्टः ॥ 

सूविपुष्यःपु,(सच्याकारं युष्यमस्य । सूचिरिति 
नान्ना ख्यातं पुष्पमस्येति वा । ) केतकहच्चः । 
इति जटाधरः ॥ 
चिरोमा, [न्] पु .(सूचिवत् रोमाणि यस्य |) 
वराहः । इति डारावलो ॥ 

खचिवदनः, पु, ( स्चिवत् खच वदनं यस्य ।) 
नकुलः । मसकः । इति राजनिघंण्टः ॥ 

सचिवान्, । त्] घु, ( खचिस्तदाकारचचयुरसय- 
स्येति । मतुप् । मख्य वः।) गरुडः, इति 
शब्दरन्नावलो ॥ 
चिशालिः, घु, ( ख्चिवत् सुच्छः शालिः । ) 
इति राजनिघंग्टः ॥ 

वौ, स्रौ,(सोव्यतेऽनया । सिव + “सिवेषट रू च 
उशा०४। <३। इति चट्। टेरूत्वञ्च। 
टिलवात् प् । गौरादित्वात् रोष इति केचि 
सूच +: । छदिकारादिति ङलेष् वा।)सौवनः 
द्रव्यम् । सच इति भाषा ॥ (यथा, महा. :, पु, (ख्या अग्र.इव 

सृच्यग्र 

वेद्यकोक्लकायमस्या यथा, 
एषण्यागतिमन्विष्य ्ारसूव्रानुसारिणोम् । 

सूचीं विदद्याद्गत्यन्ते चोजम्याशुच निर्हरेत् ॥ 
सूत्रस्यान्त समानोय गाद़बन्धनमाचरेत् । 
ततः ज्षारबलं वोच्य सूत्रमन्धत् प्रवेशयेत् ॥ 
छारा मतिमान् वेद्यो यावन्न छिद्यते गतिः 
भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्य्यो वैद्येन जानता ॥ 
अव्ुदादिषु चोत्क्षिप्य सूले सवर न धापयेत् । 
सूचौ भिर्यववक्राभिराचितं वासमन्ततः। 
मूले स्व ण बक्नोयाच्छित्रं चोपचरैदव्रणम् ॥* 
इति वद्यकचक्रपाणिग्रहे नाड़ोव्रंणाधिकार॥) 
श्राङ्किकाभिनयविशेषः। अङ्गनहदाराचेष्टा । इति 
भेदिनौ ॥ करणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ दृटिः ! 
इति केचित् ॥ (केलकोपूष्यम् । इति सूचिशब्द्- 
दर्शनात् ॥ व्युहविशेषः। यथा, मनुः ।०।१८७। 
“वराहमकराभ्यां वा सूच्ावा गर्ड़नवा॥*) 

सूचो, [न्] वि, (ख्चयतोति । सूच + णिनिः 1) 
सूचकः। ( पिश्नः। यथा, महाभारते । 
५।३५।४६। 
“प्व्वेकारौ च सूचौ च मिब्क् पारदा- 

रिकः॥*) 
;, पु, (सूचौोवत् दलानि यस्य ।) सिता- 

वरः । इति राजनिघंण्टः ॥ 
सूचोपव्रा, खो, ( सूचौवत् पत्राणि यस्याः । ) 
गण्डदूर्वा । इति राजनिघर्टः ॥ 

स्चितःःति,(संच + क्तः ।) कथितः । बोधितः । [सूचोपुष्यः, पु, .( सचौोवत् सूच्छ' पुष्पमस्य ॥ 
सूचोति नाना प्रसिद' युष्पमस्येति वा!) 
केतक । इति रन्रमाला ॥ 

खचोमुख , ली, (चचौवत. सृ्छ' सुख यस्य 1) 
होरकम् । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, साहिव्य- 
दतणे 1 ८ । ६१२। 

*सूचोमुखेन सक्ञदेव कतव्र णस्त्वं 
- मुक्ञाकलाप लुठसि स्तनयोः प्रियायाः । 

बाणे; स्मरस्य शतथो विनिङ्लत्तममा 
खप्रऽपि तां कथमहो न विलोकयामि॥*५॥ 
नरकविशेषः । यथा, भागवते । ५। २६ । ॐ । 
“पर्थ्यावत्तेनः सुचोमुखमित्यष्टालिंशतिर्न रका 
विविधयातनाभूमयः॥**॥ सूचा सुखम्! यथा, 
कादम्बरौ। “तमसि सूचोमुखाग्रसंमेये इनि4” 
खचयास्ये, वि । (यथा, महाभारतं ।६।१८।५। 
“सूचोमुखमनो कं स्यादल्पानां वदमि: सहा” 
तथा, माकंण्डये । १४।५५। 
“दुष्टास्तं पूयनिखासश्चनः स्चोमुखास्तु तै ॥*) 

खः, पु, ( चचौवत् सच सुखं यस्य । ) 
सितङ्खशः। इति राजनिघेण्टः # 

सचौरोमा, [न्] षु, (खचौवत् रोमाणि यस्थ) 
शुकरः। इति चिकाखथेषः ॥ सूचोतुश्च- 
लोमविशिष्ट, जि॥ 

स्थूलः । ततः 
भारते । ५।५८} १८। कन् ।)ढणविशेषः। उलु इति भाष! । थथा, 
“यावि सचय स्तोचूणाया विष्ये दग्र श मारिष ग्रस्थूलको दर्भो जु्णाख्य खरच्छदः ॥* 

। इति रन्मासा ॥ 



सूतः 
सच्यास्यः, पु, ( खचोवत् भ्राय्यं मुखं यस्य । ) 
मूषिकः। इति हेमचन्द्रः + स्चौमुखे, वि ॥ 

सूच्याद्वः, पु, ( सूच्या भ्राहा ह्वा यस्य।) 
सितावरः। इति राजनिधं र्टः ॥ 

सूतः, पु, (सू प्रेरणे रेरे प्रसवे च + क्तः । ) 
खारथिः। ( यथा, रुः । ३।४२। 

“ स पूर्व्वतः पव्बेतपक्षणातनं 
ददश टेव नरदेव सम्भवः । 
यनः पुनः सुतनिषिदचापलं 
ंरन्तमश्वं रथरश्मि संयतम् ॥* ) 

त्वष्टा । इत्यमरः । ३। ४ । ६१ ॥ चच्ियात् 
जाद्मणौसुतः । (यथा, मनु: । १०।११॥। 
““्च्चियात् विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः 
अश्व सारष्यमेवेतेषां जौ विका । यथा, तज्ैव । 
१०} 89) 

'“खूतानामण्लसारव्यमम्बछानां चिकित्सितम्॥ 
वन्दो। ( यथः, रुः । ५।६५। 

सूताकलजाः सवयसः प्रयितप्रबोधः 
प्रा्ोधयद्रषसि वागभिरुदारवाचः ॥* ) 

पारदः । इति मेदिनौ ॥ (यथा, वैदययकरसेन्द्र- 
सारसंग्रहे जारणमारणाधिकारे) 

“इतो इन्ति जराव्याधि मूच्छितो व्याधिघातक 
बदहः खेचरतां धत्ते कोऽन्यः खूतात् छपाकरः॥ 
सख्यः ¦ इत्यनेकायकोषः ॥ पूराणवक्ता । यथा, 
“सवान्ते सूतमनघ ̀  नैमिषोया महषयः । 
य॒राणसंदहितां पुर्यां पप्रच्छ लोमहर्षणम् ॥ 
त्वया चूल महाबुद्धे भगवान् ब्रह्मवित्तमः। 
इतिहासयुराणायें व्यासः सम्यगुपासितः ॥ 
शरस्य ते सव्वरोमाणि वचसा हृषितानि यत् ¦ 
डं पायनस्य भगवां स्ततो व रोमहषण: ॥ 
भवन्तमेव. भगवान् व्याजहार खयं प्रभुः । 
मुनोनां संहितां वक्त व्यासः पौराणिको पुरा 
त्व डि स्ञायग्वे यन्न सत्यादौ वितते सति। 
संभूतः संडतां वक्त खांशेन पुरुषोत्तम ॥ 

इति कौम््रे । १। २--६॥#॥ 
अपिच) 

“नियोगा द्ह्मणः सादं देवेन्द्रेण महौजसः । 
बेणपुच्रस्य वितते पुरा पैतामहे मखे॥ 
सूतः पौराणिको जज्ञ मायारूपः खयं हरिः । 

| हत्तोनामेष वो दाता भविष्यति नरेश्वरः ॥ 

३८२ 
सतक्रं 
१ 

अन्यश्च । 
इस्ते तु दक्षिणे चक्र दृष्टा तस्य पितामडः। 

विष्णोरंशं एथं मत्वा परितोषं पर ययौ ॥४४॥ 
लस्य व जातमाच्रस्य यज्ञ पेतामहे शमे । 
सूतः सूत्यां समुत्पब्रः सौत्येऽहनि 
तस्मिन्नेव महायज्ञं जज्ञ प्रान्नोऽथ मागधः। 
प्रोक्तौ तदा मुनिवरेस्तावुभौ सूतमागधौ ॥५१ 
स्तयतामेव पतिः ्थर्वेष्यः प्रतापवान् ॥*५२ 
इति विष्णुपुराणे १। १२ भरध्यायः॥ *॥ 
युन एव रथोर्जातत्वात् जातमात्रस्य यज्ञ इत्यः 
च्यते। एथरेवाभवत् यश्छात्ततः एथरजायत 
इति माद्छोक्षेः। पेतामदहे पितामडदैवत्ये 
परथोरेव यज्ञ नतु यथाह 
वायुः । वेश्यस्य हि ५०६ =` व महा- 
मनः । सूतः सत्यां समुत्पन्न इति । सत्यामिति 
सूतिरभिषुतिः अ्रभिषुयते कश्डयते सोमोऽस्या- 
मिति सूतिः सोमाभिषवभूमिस्तस्याम् । सौत्वे- 
नि तस्मित्रेव दिने। इति तद्टोका ॥ *॥ 
किञ्च 

सृतिका 
प्रतिबन्धकम् । यथा,-- 
“व्रतयस्षविवादेषु यादे ₹होमेऽच् ने जपे । 
्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे नु सूतकम् ॥” 

इति तिष्यादितत्वम् ॥ 
(उपरागः) ग्रहणम् । यथा, मलुः ।४।११०। 

प्रतिग्छद्च दिजो विद्ानेकोद्िष्टस्य केतनम् । 
वादं न कोत्तयेदुब्रह्व रान्नो राहो सूलकं॥ 
राजा चन्द्रमास्तस्य सूतकं रादु" प्रत्यसत- 

सवणं चशब्टात् सुखस्य च । भ्रथवा जनपदे- 
श्वरस्य राज्ञः सूतकं पुच्चजन््रोलवः, राहोः 
सूतकं चन्द्रसूग्धयो रुपरागः ग्रहणमिति प्रसि- 
छम् ॥" इति तत्र मेधातिचिः ॥ ) 
लकः,पं,क्गौ,(सूत एव । सारथे कन् ।) पारदः। 
इति मेदिनो ॥ ( पथायोऽस्य यथा, 
“रसेन्द्रः पारदः सूतः सखतराज्च सूतकः । 

शिवतेजो रसः सप्त नामान्येवं रमस्य तु ॥” 
ईति वैद्यकरसेन्द्रसारसंग्रहे जारणमारणा- 
धिकारे॥) 
लका, सलौ, सतिका। इति सूतकाग्टदशब्द- 

एतस्मिब्र व काले तु यज्ञ पेतामहे शमे) 
सूतः सत्यां समुत्पन्नः सौल्येऽइनि पुराणवित् ॥ 
तेषां यज्ञं पुनस्त्वं वसुत्पद्रौ खतमागधौ । 
धोः स्तवाय तौ तवर समाहत महषिंभिः॥ 
ते ऊच ऋ षयः सव्वं स्तयतामेष पाथिवः । 
तेनियुक्ञौ सुकर्माण एथो्यानि महामनः ॥ 
तुष्ट बुस्तानि सर्व्वाणि आशोरव्वादांस्ततः परान् 
तयोः स्तवान्ते सुप्रोतः एः प्रादात् जनेज्वरः। 
अनुपदेशं सूताय मागधान् मागधाय च, 
तं दृषा परमप्रोताः प्रजाः प्राहमदषयः ॥ 

इति बद्िपुराणे एथोरुपाख्याननामाध्यायः॥ 
सूतः, पु, क्तो, (स् + क्तः ! ) पारदः । इत्यमरः ॥ 
( खथधा,- 

दर्शनात् ॥ 
1 क्तो,(सूतकाया; ग्रहम् ।) ख्निका- 

ग्टहम् । इत्यमरटोकायां भरतः । ३।२}८ ॥ 
लतनयः, प, ( सूतस्य अधिरथस्य सयस्य वा 
तनयः । ) कणः। इति हेमचन्द्रः ॥ (सौतिः । 
इति महाभारतम् ॥ } 

सृतपुच्चः, ( सूतस्य भ्रधिरथस्य सृथस्य वा 
युच्च: ! कणः । इति शब्दरन्नावलो ॥ ( यथा, 
महाभारतं) २१३५) ११ 

“स्यदमानस्तु पाटन सुतपुच्चोऽत्यमषणः ; 
दुर्य्योधनं समायित्य मोऽवमन्धत पार्डवान्॥” 
सौतिः। यथा, तदैव १।५।१९१। 
“सृतपुच्च } यथा तस्य भागवस्य महात्मनः} 
च्वनत्व परिख्यातं तन््रमाचक्त एच्छतः ॥“) 

रसोनखर सेः सो नागव्लोदलो यतेः । 
विफलायास्तथा कराये रसो मद्य: प्रयन्नतः ॥ । 

ततस्तभ्यः एधक् क्त्वा सूतं प्रक्ताल्य काच्िकेः। 

सव्वंदोषविनिम्प्रक्तं योजयेद्रसकन्प्रस् ॥ 
इति वद्करसेन्द्रसारसंग्रहे जारणमारणा 

वक्ता सव्वंशास््राणां धन्न्ञो गुणवत्सलः ॥ 
तं मां वित्त मुनिं ्टापूर््वोड्तं सनातनम् । 
एतस्मिन्नन्तरे व्यासः कष्णदे पायन: खयम् ॥ 
श्रावयामास याः प्रोत्या पुराणपुरुषो इरिः। 
मदन्वये च ये सृताः संभूता वेदवच्जिताः। 
तेषां पुराणवक्लवं हत्तिरासोदजान्नया ॥ 

इति कौं १२ भध्यायः ॥१॥ 
किञ्च) 
“बरह्मणः पौष्करे यन्न सूत्यारे वितते सति । 
एृषदाज्यात् समुत्पन्नः सूतः पौराणिको दिजः॥ 
वक्ता वेदादिशास््ाणां विकालामलतत््ववित् | 
तो्थयाब्राप्रसङ्गन नेमिषारण्डमागमत् ॥ 

दति बद्किपुराणे १ ब्रध्यायः 1*॥ 

सूतः, ति, (ख् + क्तः ।) प्रसूतः । प्ररितः । इति 
धिक्तारे॥) 

मेदिनो ॥ 
तकं, क्ती, (स् +भावे क्तः। ततः खवा कन् । 
ज इति मदिनौ ॥ ( सूतकं जब कारण- 
त्वेनासयस्येति । भ्रव । ) जननाशौचम् । यथा, 
“सतेन सूतकं गच्छेन्नेतरत् सूतकेन तु ।*इति। 
हदमनुरपि । 
“शावस्योपरि शवे तु सूतकोपरि सूतके । 
ओेषादोभिष्विंशषठः स्यादुद कयां सूतिकां विना॥ 
मरकाजोचम् । यथा,-- 

सलतपुचचकः, यु, ( सतपुच्च णद । सखाय कन्!) 

कणेः । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ ( सौतिः । इति 
महाभारतम् ॥ )} 

|मतराट्, [ज्] पु, (सतः सन् राजते इति। 

राज ~+ क्रिप )) पारदः। इति राजनिघर्टः ॥ 
| स्त्रो, ( स + क्तिन् ।) सोमाभिषवभूमिः। 
यथा । ^श्रभिषवते कण्डते सोमोऽस्वामिति 
सतिः सोमाभिषवभूमिः।” इति मृतशण्दे 
विष्शुपुराणटोक। ॥ जननम्। ( यथा, भाग- 
वते। १।१६।१। 

“यथा हि सृत्यामभिजातकोषिदाः 
समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा ॥* ) 

। सोवनम् । इति केचित् ॥ 
तका, सनौ, (म +क्तः) टाप्! ततः खा 

कन् । या, सतं प्रसवोऽ्यस्यामिति । ठन् 1) 
नवप्रसूता । यथा, 

स्वे गोरमसंस्पश्यं तत्र स्यात् सूतके सति । 
मध्यं ऽपि इतके दद्यात् पिण्डान् प्रेतस्य टप्ये।” 

इति शुदिततत्वम् ॥ 

““शादस्योपरि यावे तु खूतकोपरि सूतके । 
शेषाहोभिव्विशदिः स्यादट्दक्यां सूतिकां विना॥” 

इति शहित्वम् ॥ * ॥ | 



सूतिका 
तदब्रभोजनप्रायशित्तं यथा । शङ्कः। 
चाण्डालात्रं मूमि पात्रमजजोविश्ठलो विनाम् 

शौण्डिका सूतिकात्रं भुक्ता मासं व्रतो भवेत्॥ 
दति प्रायथित्ततच्तलम् ॥‰॥ 

लडवनोकनतदालपनतत्संस्य शनिपैधो यथा-- 
“नाचपेद् जनविदिष्टन् कौरङडोनां दथा 

स्वियम् ¦ 
टेवता पिठ सच्छास्वयन्नसश्ादिनिन्टकेः॥ | 
कलत्वातु स्यशंनलापं शुध्येता्कावनलोकनात्। 
वनलोका तथोदक्यामन्त्यजं पतितं शवम् ॥ 
विधभ्िसूतिकाषण्डविवस्ान्तावसायिनः। 
सतनिर्यातकांचेव परदाररतांखच ये । 
एतदेव हि कत्तव्य प्राज्ञः शोधनमालनः ॥* 
यारिभाषिकसूतिकालक्तणं यथा, 
“भ्रमोज्यसूतिकाषण्मार्जाराखंख कुक्टान् । 
चतितापविडचाण्डालख्तडार ख धर्मवित् ॥ 
संस्छश्य शुष्यते ख्ञानात् उदक्याग्रामख्करौ । 
तदच्च दूति काशौचदूषितौ पुरुषावपि ॥ 

उवाच । 
भवत्या कौत्तिता भोज्या य एते सूतिकादयः। 
अमोघां योतुमिच्छामि तत्वतो लचणानि 

मदालसोवाच। 
ब्राह्मणौ ब्राद्यशखे व यावत्ओेषत्वमागतौ । 
तावभौ खूतिकैत्यक्तौ तयोरव्र' विगर्हितम् ॥ 

इति माकण्डेयपुराणे सदाचाराध्यायः ॥ 
वामनपुराचै १४ अध्याये च द्रव्यम् ॥ 

संतिकागारं, ज्ञौ, ( सूतिकाया अ्रागारम्।) 
प्रसवग्डह्म् । इति जटाधरः ॥ (यथा, इरि- 
वंशे ! १६३। ४७ । 
आद्त्य शम्बरेण त्वमिदानोतोऽसि मानद । 

सक्रात्रे त्वसम्पे सूतिकागारमध्यतः ॥*) 
खतिकाग्टह, क्ती, (सूतिकाया ग्टहम् ।) प्रसवा- 
लयः । तत्पर्य्यायः । भ्ररिष्टम् २ । इत्यमरः । 
१।२।८॥ सूतकाग्टहम् ३1 इति तद्टोका ॥ 
खतोग्टहम् ४ सतिग्टदहम् ५ । इति जटाधरः॥ 
तस्याङ्गतिखथा, 
अष्टहस्तायतं चाङ चतुरस्तविशालकम् ! 

प्रचो हारमुदग्दारं विदध्यात् ख्तिकाग्टहम्॥” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

तत्र पिशाचानां वासो यथा,- 
“सव्वंव्रगानप्रतिघान् सूतिकाग्टहसेविनः। 
श्रष्ठतः पाणिपादांख णृष्ठग्रोवान् सुरंडसः॥ 
एव विधान् पिश्ाचांख इष्टा ब्रह्मानुकम्पया 
अन्तर्धानं वरं प्रादात् कामशायित्वमेव च ॥” 
दृति बह्किपुराणे प्रजापतिसगंनामाध्यायः ॥ 

प्रसवात् पूं तत्संस्कारमाइ सा ्यायनच्टद्यम् 
काकादरन्या मेचकध।तक्ा बदत्याः कोष्रतक्या 
कालक्तेतकस्य मूलानि पेषयित्वा उपलेपयेदेशं 
यस्मिन् प्रजायते रचसामपदल्ये इति। काका- 
दनो ककजङ्कग । मेचकधातकौकाकमोचिका 
कोषातको घोषकम् । करालक्गौतकः यटि 
कैति कल्पयतः ॥ अतएव इरिवंथे । 

प्र, 99 

सूतिकागीहं, क्री, (खूतिकाया गदम् । ) प्रसव- 

सूतिकाभवनं, करौ, (सूति काया भवनम् ।) प्रसव- 

खतिकावासः, पु,(सूतिकाया भ्रावासः |) प्रसव- 

षष्ठ ऽज राज्ियागन्तु जब्दानान्तु कारयेत् ॥ 

खूतिकारोगः, पुं, ( खूतिकाया रोगः । ) नव- 

३९ २ 

सूतिका 
^" एष मानुष्यको यत्रो मानुषेरेव खाध्यने। 
यतां थेन देवं हि मदिधेः प्रतिहन्यते ॥ 
मन्ग्रामेः सूविदहितेरौषधेशचं व योजितेः। 
यन्न न च7नुकूलेन देवमप्यनुलोम्यते ॥ 

सतिका 
1.३ 

समभागान्वितेरेतेः सिन्धुरामठसुयुतैः। 
कषाधम्टावशेषन्तु प्रसूतां पाययेत् स्ियम् ॥ 
शूलकासज्वर्वासम् च्च्छकम्पशिरोऽत्तिभिः। 
युक्त प्रलापटड़दाहतन्द्रातौसारवान्तिभिः॥ 

इत्यनु चरान् प्रति कंसवाक्म् ¦ इति ज्योति- | निडन्ति सतिकारोगं वातपित्तकफोड्धवम् । 
स्तत्वम् ॥ 

ग्रहम् । यथा, 
"जगाम सूतिकागीरं नारौरूपं विधाय भूः। 
जयशब्दः शद्शब्टो हरिशब्दो वभूव इ ॥* 
इति ब्रह्मवेवत्ते खोक्लष्णजग् खण्ड ४ ध्यायः ॥ 

ग्टहम् । इति हलायुधः ॥ 

ग्टडम् । यथा,-- 
“सूतिकावासनिलया जश्दा नाम देवताः । 
तां यागनिमित्तन्तु शदिर्ल्मनि कौर्तिता 

इति शदितत्वम् ॥ 

प्रसूताया व्याधिमेदः। तब्िदानादि यथा,- 
“मिष्योपचारात् सं्तेणात् विशमाजोर्णभोज- 

नात् । 
सूतिकायास्तु धे रोगा जायन्ते दारुणाख्च ते॥* 
मिष्यो पचारात् अनुचिताचरणात्। प्रवातादि- 
सेवनात् । संेणात् संक्तिश्यन्ते दोषा अनेन 
इति संकर शः टोषजनकमन्ं तस्मात् ! दाश्शा 
कषटसाध्याः। के ते व्याधय ट 
“अङ्गमर्दं ज्वरः कासः पिपासा गुरुमात्रता। 
शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्तेणम् ॥” 
एतेऽङ्महादयः प्रायेण सूतिकाया भवन्त 
सूतिकारोगत्वे न नच्यन्ते ॥ * ॥ ज्वराटौनां 
रोगविशेषाणां निदानविगेषमाइ । 
°ज्वरातो सारभशोधाञख्च शूलानाहवलचयाः । 
तन्द्रारुचिप्रसेकाद्या वातश्च ससमुद्धवाः ॥ 
कछच्क्रस।ध्या हि ते रोगाः त्तोणमांसवलाथिताः 
ते सव्व सूतिका नाला रोगास्ते चाप्युपद्रवाः॥” 
स्तिकाभवत्वन सूतिकानाखना ते रोगाः। 
श्रा्चयाञ्चितयोौरमेदोपचारात्। ते चाप्युपद्रवा 
इति । त एव ज्वरादय उक्तानां रोगाणामन्य- 
तमं प्रधानोक्लत्योपद्रवाश्च ॥ # ॥ 

श्रथ सूतिकारोगचिकिव्ा | 
“सूतिकारोगथान्तयथे कुर्य्यात् वाते 

क्रियाम् । 
दशमरूलक्ततं काथं कोष्ण दद्यात् तान्वितम्॥ 
अदतानागर सहचरभद्रोत्कटपञ्चमरुलकं जल- 

दम्। 
शृतशोतं मधयं शमयव्यचिरेण सूतिकातङ्म्॥ 
देवदारु वचा कुष्ट पिष्यलो विश्वमेवजम् । 
भूनिम्बकटफल मुस्तं तिक्ाधान्य इरोतको ॥ 
गजक्लष्णा सदुःस्पशा गो ्ुरं धन्वयासकः । 

कषायो देवदार्व्वादिः सूताया: परमौषधम् ॥ 
ति टेवदा्व्वादिक्षाथः ॥५॥ 

“जोरकः स्थलजोरथ श तपुष्पादयन्तथा । 
यवानौ चाजमोदा च धान्यकं मेधिकापि च॥ 
शण्ठो छष्णा क णामूलं चित्रकं हपुषापि च । 
वदरोफलचणंश्च कुष्ट कभ्यिज्ञकं तथा ॥ 
पतानि पलमाव्राणि गुड़ं शतपलं मतम् । 
क्षौरं प्रस्थदयं दद्यात् सर्पिषः कुडवन्तथा # 
पञ्चजो रकपाकोऽयं प्रसूतानां प्रशान्तये । 
युज्यते सूतिकारोगे योनिरोगी ज्वरे कयै । 
कासे श्वासे पाण्डरोगे काश्ये वातामथेषु च॥” 

इति पञ्चलोरकपाकः ॥*॥ 
“श्राज्यस्याच्ञलियुग्ममव्र पयसःप्रखदयं खर्डत 
पञ्चाशत्पलमतर चणिंतमथ प्रतिष्यते नागरम् । 
प्रस्था गुडवदिपाश्य विधिना सु्टि्रयं धान्य 

कात् 
मिश्याः पञ्चपलं पलं कछमिरिपोः साजाजि- 

जौराटपि\ 
सु पल 
पक्रं नागरखण्डसंन्नकमिदं सौभाग्यदं योषि- 

ताम् । 
ठर श्वासल्वरदाहशोषशमनं स्वासकासापद्ं 
श्ोडव्याधिविनाशनं कमिहरं मन्दाग्निसन्दो 

पनम् ॥ 
दलं पत्रकम् । उरगन्द्रसुमुखनागकेशरम् । 
दराविडो सच्छेला ¦ सौभाग्यशणटोपाकः। इति 
भावप्रकाथः॥ 

काषष्टो,स्रो, (सूतिकायाः षष्ठौ । सूतिका- 
ग्टहपृज्या षष्टोति मध्यपदलोपौ कर्मधारयो 
वा। ) सूतिकागारे जातबालक्षस्य षष्ठदिने 

पूज्यदेवो विशेषः । अथ खतिकाषषटो-पूना । 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
“सूतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । 
तासां यागनिमित्ताथं शदिजंख्मनि कौर्तिता॥ 
षष्ठ $ राचियागन्तु जगदा नाञ्च कारयेत् । 
रत्तणोया सदा षष्ठो निशां त्र विशेषतः ॥ 
राम ! जागरणं काय्यै जकऋदानां तथा ददिः ॥” 
रामेति सम्बोधनम् ॥१॥ तव्राशौचान्तरदोषो- 
$पि नास्ति) 

“श्रशौचे तु समुत्पत्रं पुतच्तजच्न यदा भषेत् । 
कन्तुस्तात् कालिको शदिः पूरव्वाभौचादिष् 

ध्यति ॥ 
इति प्रजापतिवचनात् । युचजश्छ ति वलात् 
पितुरेवागौचाभावः न तु मातुः करिति 
पंलिङ्कनिर्ेणाञ्च । कारयेदिति भन्धगोचजानि- 
प्रायेण ॥+॥ तव्रादौ विनयकादिशदहितषोडश- 

हडत्यतिविषा च्छत्रा कक्षटः कष्णङोरकः ॥ माढकापूजनम्। तथा च छत्यचिन्तामकौ । 



सृतिका 

“छा गजागर णं काय्य खद्नो धन्यः समौ- 
< ॥ 

श्रावाद् पूजयेदेवीं गणेशं मातरं गिरिम् ॥* 
देवीं षषठोम् । गिरिं मन्यानदर्डम् ॥*॥ माढ- 
नामान्याह । बहु. चच्टद्यपरिशिष्टम् । 
"गौरो पद्मा शचो मेधा खावित्रो विजया जया 
देवसेना खधा खाडा मातरो सोकमारतः॥ 
शान्तिः पुषटिषतिस्तुष्टिरालदेवतया सड । 
रादौ विनायकः पूज्यो अन्ते च कुलदेवता: ॥* 
लाञ्चाभिधाय भविष्ये । 
““पूज्याचितेऽथवा कार्य्या बरदाभयपाणयः ।* 
मातरः इति सर्व्वासां विशेष्यम् । भरतएव 
मावे नमः । इत्यादिप्रयोगः । एता मातरो 
लोकमातरो न्न याः अतएव तयोन्बं इत्वं न 
निर्ह: ५ गणे यपूजाया प्रा्घनामन्त्ो यथा, 
“सब्ब विश्नरो देव एकदन्तो गजाननः 1 
बषटोग्टहेऽ्विंतः भोत्या गिं दोघायुषं कुर ॥" 
ततः । 
“आयाहि वरदे देवि महाषष्टौति विखुता \ 
शक्तिरूपे मे पुच्चं रच्च जागरवारे ॥* 
इति ष्टा भावाइनम् । ततः षष्ठो पूजयेत् । 
“मीया; पुच्चो यथा स्कन्दः सदा संरचितसत्वया 
तथा ममाप्ययं बालो रच्यतां षष्ठि ते नमः ॥" 
इति तिः पूजयेदिति । भोजराजः । 
“मेश व नन्दा च पूतना सुखमण्डिका । 
विवानिका शकुनिका शष्कनन्दा च जग्धिका॥ 
अचासका रेवतो च पिलिपिच्ञा ततः परम् । 
स्कन्दा च दादशेतेऽचगाः रच्चाथे माटका- 

यहा: ॥" 
कछषत्यचिन्तामणौ स्तुतिः । 
“जय देवि जगस्नातजंगदानन्दकारिखि । 
प्रसोद मम कल्याणि नमोऽस्तु षष्ठि देवि ते ॥" 
वरप्रार्थनम् । 
““रूपं देहि यशो देडि भाम्यं भगवति देहि मे। 
युच्चान्देहि धनं देडि सव्वन् कामां ख देहि | त् कम्रन्यने । इति कविकल्पदुम: ॥ (अदन्त 
धात्रौ तं कार्तिकेयस्य महाषष्टोति विश्रुता । 
त्वत्प्रसादादविघ्नन चिरं जोवतु बालकः ॥ 
देवतानाख्षो णाच सर्व्वेषां हितकारिणि। 
समर्पितं रच्च पुच्च' महाषष्ठि नमोऽस्तु ते । 
इत्यनेन बालं व्यजनसख् कत्वा खमपंयेत् ॥* 
मन्यानदश्डं पूजयेत् । 
““मन्धानमन्दरोऽसि त्व मथितः सागरसू्बया । 
तथा ममापि पुच्चश्य मन्य विन्न नमोऽस्तुते ॥” 
ततः षट् कछत्तिका; पूजयेत् । ताञ्च । 
“शिवा सम्भूतिनास्नो च कौत्तिः सन्ततिरेव च। 
अनसया मा चेव षड़ ताः छत्तिका; ख्पताः॥ 
माकंष्डयपुराणम् । 
“अग्न्यम्न् पशशन्य च नियुपे सूतिका्टहे । 
अटोपशस्त्रमूषले भूतिसर्षपवव्निते । 
अनुप्रविश्य या जातमपद्कत्यातमसमग्भवम् 1 
चषणप्रसविनो बालं तत्रेवोत् ज्यते ददिज ॥ 

५५ इस्तं लोकः । इति दुर्गादासः 

स्रा ज्ञातहारिशो नाम सुघोर पिथिताथना । 

३८४ 

सृतं 

तस्मात् संरक्षणं काय्य यत्नतः सूतिकारटदे ॥* 
युपो बहच्छागस्तश्ः। पशुः छागः । छाग- 
जागरणं कायमित्येकवाक्यत्वात् ॥*॥ पाद्म । 
“पायसं सर्पिषा भिरं दिजेभ्यो यः प्रयच्छति । 
ग्टहं तस्य न रक्चांसि धर्षयन्ति कदाचन ॥” 

इति ज्योतिस्तत्छम् ॥ 
अन्यत् षष्टोशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

, क्त, (सत्याः प्रसवस्य गदम् ।) प्रसव- 
ग्टहम् । इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

:, पु, (खतेः प्रसवस्य मासः । ) प्रसव- 
मासः । तत्पर्य्यायः । वैजननः २। इत्यमरः । 
२।६। ३९ । 
“स्ूतिमासो वेजननो नवमो दशमोऽपि च ।* 

इति जटाधरः ॥ 
-९५० ज्ञौ, (सत्याः ग्ड हम् । ) प्रखवागारः । 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ (यथा, भागवते । १० । 
८५।२०। 

खूलोग्टहे ननु जगाद भवानजो नो 
संजज्न इत्यनुयुगं निजधम्यगुतेर ॥) 

;, पु, (खल् इति शब्दस्य कारः करणम् 1) 
अनुकरणशब्टविशेषः। सूत् इति शब्दं 
करोति । यथा, सोत्कारादिः ॥ 

:, बि, (स्ट, उलयानं उद्योगो यस्य । ) 
चतुरः । इत्यमरः ॥ सुन्दरोखाने, को ॥ 

, ज्ञो, सुरासन्धानम् । इति शब्दचन्दरिका॥ 
, सनो (ख् + क्यप् । निपातनात् साधुः ।) 

यन्नखानम् । तत्पर्य्यायः। अभिषवः २ 
सवनम् ३। इत्यमरः ॥ सोमलतारसपानम् । 
इति भरतः ॥ 

गोच, को, (सूतिनिमित्तकमाभौचम्। ) 
जननाशौचम् । थथा,-- 
^दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमोते तस्य बान्धवैः । 
शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधोयते ॥” 

सतवे 

“स्वल्पातच्तरमसन्दिग्ध सारवदिश्वतोमुखम् । 
अ्रस्तोभमनवदयञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥" 

इति सुग्धबोधटोकायां दुर्गादासः ॥ 
(कारणम् । निमित्तम् । यथा. भागवते । ४। 
६ । ४३) 

त्वमेव धर्ाधदुघाभिपत्तयै 
सः सूत्रेण ससज्निधाध्वरम् ॥*) 

:, पुः ( सूर कण्ठं यस्य । ) विप्रः 
खच्ञरोट;। कपोतः । इति मेदिनो ॥ 

णः, यु , (सूत्रवडः कोणो यस्व ।) डमसः। 
इति हारावलो॥ 
तूवर कोणकः, पु, (खूचरकोण एव । खाँ कन्!) 
डमरः । इति चरिकाण्डशेषः ॥ 

सूत्रगण्डिका, स्त्रो, (सूत्रः गर्डयतोति । गरड + 
वुल् ।) तन््वायोपकर णविशेषः । तत्पर्य्यायः । 
एषणौ २ । इति शब्द्रन्नमाला ॥ 

:, घु , (सूतमेव तन्तुः । ) खम् । इति 
इारावलो ॥ 
तकौ, खो, ( चस्य तकौ 1) तुटौ ) 

इति जटाधरः ॥ टेको इति भाषा ॥ 
सुव्रधरः, पु, ( धरतोति । छ + अच्। सूचय 
धरः ।) सूत्रधारः । इति केचित् ॥ 
तूत्रधारः, पु, (सूत्रः घरति धारद्मति वा । ट + 
णिच् वा + अण् ।) शचौपतिः । इन्द्रः । नान्य 
न्तरसच्चारो ¦ सतु रङ्गभूमिं परिक्रम्य नाट- 
कोयकथासूव्रसूचकः । (यथा, साहित्यदर्पणे । 
६।२८३। 
“^पू््वैरङ्ग' विधायैव सूत्रधारो निवर्तते। 
प्रविश्य खापकस्तदत् काव्यमाख्ापयेत्ततः॥*) 
शिल्षिप्रमैदः। करतार इति भाषा । इति 
मेदिनो ॥ स च शूद्रागमे विश्वकम्यण भौरसेन 
जातः! इति ब्रह्मवेवत्ते ब्रह्मखण्डे १०अध्यायः। 

‡, घु, (खूचायै पुष्पमस्य ।) कार्पासः । 
इति शुदितत्त्वम | इति चिकार्डगेषः ॥ 

चुरा०-पर०-सक०-सेट् ।) दर्धीं दन्त्यवर्गादय- 
मध्यः । वेष्टने इत्यन्य । सूत्रयति सूव्रापयति 

, क्तौ, (खतरा तेऽनेनेति। सवत् क गन्यने + 
णिच् + “एरच् । ” इत्यच् । यदा षिव्यु तन्तु- 
सन्ताने + ““सिविमुच्योषेरू च ।” उणा० ४ । 
१६२ । इति न् । टेरू च ।) वस्त्रारम्भकम् । 
सूता इति भाषा। तत्पर्व्यायः। तन्तुः २1 
इत्यमरजटाधरौ ॥ सूव्रतन्तुः ३। इति भरत. 
छतहारावलौ ॥ (यथा, रघुः । १। ४। 

बोणा, सलौ, ( सूत्रवद्या बौणा। ) बोणा- 
मेदः। तत्पर्य्यायः । लावुको २। इति इारा- 
वलो ॥ 

भित्.) पु, (त्र भिनत्तोति। भिद् + किप् 
| सौचिकः इति शब्दरब्नावलो ॥ 
:, पु, (खत्रमध्यवत् भूरत्पत्तियस्य। ) 

यच्धुपः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
नत्र,ज्ञो (सूत्रस्य यन्त्रम् ।) सूत्रवेष्ट नकाष्म्। 

तात इति भाषा । यथा.- 
“आवापनं सूत्रयन्त्र यतृसतरं रभिवेष्टते ॥” 

इति शब्दमाला ॥ 

"अथवा छ्तवाग् दार वंशेऽस्मित् पूवव सूत्रला, खो, ( सत्रं लातोति । ला+कः। ) 
सूरिभिः । | तकुटौ । इति हारावलो ॥ 

मणौ वच्समुत्कौे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः॥"|खत्रवेटन, क्तो, (वेष्टातेऽनेनेति । बेट + करणे 
यन्नसखूतम् । यथा, [महानिर्व्वाणे । १। ४८। 
“व्राह्मण्यचि्कमेताषत् केवलं सूत्रधारणम् ॥*) 
व्यवस्था । शास्रादिसूचनाग्रन्यः। इति भेदिनो॥ 
सूव्रलक्षणं यथा,- 

सथ॒ट् । सूत्रस्य वेष्टनम् । तन्वायोपकरणम् । 
तासन इति-भाषा । तस्प्व्यायः। बसर: २। 
इत्यमरः । ३।२।२४॥ तसरः १ इति 
भरतः ४ 



सवा | 

ह 

सुना. 
सुत्रामा, [न्] पृ, सष्ट, चायते इति । सु + ते + 
“सर्वधातुभ्यो मनिन् ।* उशा० ४ । १४४। 
ति मनिन्। पन्ते उप्रषगस्य दौघलत्म् । ) 
इन्द्रः । इत्यमरः । १। १। ४५॥ 

सूव्रालो, सरो,(सूव्स्य भ्रालो खेणियंतर !) गल- 
सत्रम् । तत्पर्य्यायः । गलमेखला २। इति 
हारावलो 

खव्रो,[न्] यु, (सूचरमस्यास्तोति । सूत्र + इनिः। 
काकः। इति विकाण्डयेषः।सूत्र विशिष्टे, चि॥ 

सूदः,पं,(सूदयति रसानिति, खद च्षरणे + णिच् 
+ अच् |) सूपकारः। (यथा, मडाभारसे। 

१।११४।२१ 
“तं इष्टा नित्यमुदुयुक्लमिष्वस्तरं प्रति फाल गुनम् 
अाह्य वचनं द्रोणो रहः सूदमभाषत ॥“ ) 
व्यच्ञनम् । इत्यमरः । ३ । २।९० ॥ ( यथा, 
महाभारते । १।१२८। २४ 
"अच्छं भोज्यञ्च पेयच्च चोष्यं लेद्यमथापि वा। 
उपाक्चतं नरैस्तत्र कुशलैः सदकग्यणि ॥* ) 
सूपः। इति विश्वः ॥ सारष्यम्। भरपराधः। 
लोघ्रः। पापम् । इत्यजयपालः ॥ 

ख्दनं, -क्गौ, ( खद् +ल्युट् । ) अङ्गोकर णम् । 
इननम् । ( यथा, इरिवशे । १६३ । ४२। 
"वेष्णवाष्् प्रयच्छास्मे शम्बरस्य च । 

श्रमद्यं कवचं तस्य प्रयच््छासुरसूदने ॥* ) 
निःचेपणम्। षुदधातोरनयप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
तदति, वि । ( यथा, महाभारते । १।१९।२०। 
“तत्र दिव्य धतु ष्टा नरस्य भगवानपि । 
चिन्तयामास तच्चक्रं विष्णु्दानवसखदनम् ॥*) 

शूदशथाला, स््ो, (सूदस्य शाला ।) पाकशाला । 
तधा 

“खदथाला रसवतो पाकखयानं महानसम् ॥* 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सूटाध्यत्तः, प, (सूदानां सूपकाराणामध्यत्तः ।) 
पाकशथाल।ध्यत्तः । तत्पर्य्यायः । पौ रोगरः १। 
इति हेमचन्द्रः ॥ पुरोगमः ३। इति शब्द 
रब्रावलौ ॥ तज्ञत्तणं यथा,-- 
“अनाहाओः शएविदे्तशिकित्सितविदांवरः। 
खूदशास्त्रविशेषन्नः खुदाध्य्ः प्रशस्यते ॥* 

इति माद्यं १८९ श्रध्यायः ॥ 
सूने, ज्ञो,(खूभोङय सूतौ + क्तः!) प्रसवः। 

पुष्यम् । विकसिते, ति । इति विश्वमेदिन्यौ ॥ 
सूनः, बि, (ख् + क्षः । “श्रोदितञ्च ।” ८।२।४५। 
इति निष्ठातस्य नः! ) जातः । इति सुग्धवोध- 
व्याकरणम् ॥ 

सूनवान्, [त्] चि, (ख + वतु ।) जातः । इति 
मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

खना, खनो, {सूयते खेति। सु+ क्षः । टाप्। ) 
पचचौ । ( सुजन पोडने + “मुजो दों ।* 
उणा० 2 । १३। इति नः । दोश घातोः) } 
वधस्थानम्। गलशुण्डिका । इति मेदिनो । 
नै, २४ ॥ खगादिमांसषिक्रयः । खगपच्िवश्न 
खानम्! इति संदिष्तकारोणादिषहठतिः ॥ 

२८५ 
सुपका 

यथा, भागवते । १। १७} ८ । 
अभ्यर्थितस्तदा तस्ते खानानि कलये ददौ । 

द्युतं पानं खखियः सूना यव्राधरयशचतुव्विधः ॥*) 
जाता। इति खूनशब्दा्थद शनात्। सूनाप्रका- 
राणि तत्पापापनाशथकानि च पञ्चसूनाशष्दे 
दषटव्यानि॥ 

,[न्)]पु. (खना भ्ररत्यस्येति । इनिः।) व्याधः। 
मांसविक्रयौ । (यथा, यात्तवल्का । १।१४१। 
“प्रतिग्रहे सूनिचक्रिष्वजिवेश्यानराधिपाः। 
दुष्टा दशगुणं पूर्वा त् पूरव्वादेते यथाक्रमम् ॥*) 

„ पं, ( सूयते इति । ख् + “सुवः कित् । 

उणा० ३। २५ शतिनुः। सचकित्।) 
पुच्चः । ( यथा, रघुः । १।९.५। 

अनुजः । सूञः। इति मेदिनो ॥ भकं हत्त । 
इत्य मरः ॥ 

शनो, (स+ नुः वा ऊङः। ) कन्धा । 
{ इति हेमचन्द्रः ॥ 

ज्ञो, (सुन त्वत्यनेनेति।सु ¬. टत् + घञर्थे क 
उपसगस्य टोघः।)सत्यप्रियवाक्यम् । इत्यमरः 
१।६।१९॥ (यथा, सादित्यदपणे । ३। १५५। 
“भाषते सुदधतं ज्लिग्धमनुरक्वा नितम्विनो ॥") 
मङ्गलम् इत्यजयः ॥ तदति, बि । ( वधाः 
भागवते । १। १९ । ३१ 

“प्रणम्य सू टूौवहितः कताच्जलि- 
नत्वा निरा सुङतयान्वष्च्छत् ॥” ) 

|सुन्मदः, लि, ( सृष्ट उन्दः । ) उन्मत्तः । उच्छ 
दिष्णुः। इत्यमरे उन््दशब्दटो कायां भरतः । 
३।१।२०॥ 

दः, वि, ( सुष्, उन्मादः ) उन््नादरोग- 
विशिष्टः। इत्यमरे उन्मद शब्दटोकायां रमा- 
नाथः ॥ 

(खपः,प,(सौतिरसानिति । सु + ^षुशभ्यां निच्च। 
उणा०३। २६। इति पः। चकारात् कित् 
दौषंत्वच्च ।) व्यच्नविशेषः। डाल इति भाषा। 
खदः। इति मेदिनो ॥ भाण्डम् । शायकम् । 
इति शब्देरत्रावलो ॥ * ॥ अथ दालो । 
“दलितन्तु णमोधान्ध' दालिर्हालो खियासुभे। 
दालौ तु खलिले सिदा लवणाद्र किङ्ग, भिः। 
संयुक्ता सूपनास्नो स्यात् कथ्यते तद्गुणा भथ॥ 
सूपो विष्ट्भको रूः गोतन्तु स विशेषतः । 
निस्तुषो श्टसिद्चः स लाघवं सुतरां व्रजेत् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
ध पु, (सूपं करोतोति । छ + अण् । ) 
पाककर्ता। तत्पस्थायः। वनज्ञवः २ भारा- 
लिकः ३ भान्धसिकः ४ सूदः ५ भौदनिकः ई 
गुखः 9 । इत्यमरः । २। ९ । २८ ॥ पाचक 
८ । इति शब्ट्रब्रावलो ॥ पाकुकः€ । इत्वु- 
शादिकोषः ॥ अच्यहारः १० इति हेमचन्द्रः॥ 
तस लक्खं यथा, चाणक्वम् 1 
इङ्खिताकारतस्वन्नो बलवान् मिष्टपाचकः । 

शूरञ्च कठिनं व सूपकारः स उचाते ॥” 

“सूतुः सुदतवाक् स्ट; विससर्व्नोदितञियम्॥*) 

सूरो 
शूद्रपाकोपलोवौ । यथा, द्यतैवतते प्रकतिखर्टे 
२७ भ्रष्याये। 
“द्ेवोपजोवाजौवौ यः टेवशख प्रकोत्तितः । 
शूद्रपाकोपजोवी यः सूपकारः प्रकौत्तितः॥ 
सन्ध्यापूजाविहोनश प्रमत्तः पतितः स्मतः। 
उक्पूव्वप्रकारेण लक्षणं ठषलोपतेः॥ 
एते महापातकिनः कुश्भोपाकं प्रयान्ति सै । 
कुण्डान्यन्धानि ते यान्ति निबोध कथयामि 

तान् ॥ 

स त्रिकाण्डशेषः ॥ 
पपर्यी,स््रो,(खपकरं सूपस्य खादुताकरं पश- 
मस्याः । डनेष् ।) सुद्रपर्णो । इति रब्रमाला ॥ 

सूपश्च्ठः, पं, (सूपेषु तस्षाधनेषु ख ठः । ) सुद 
दति राजनिघेर्टः ॥ 

सूपाङ्ग ज्ञो, ( सूपस्य अङ्कम् । तस्ाधनत्वात् ॥ 
डङ्क। इति राजनिघर्टः ॥ 

समे,क्तौ, (स् + “दइषियुधोति ।*उणा०१।१६४। 
इति मक् ¦ ) न्षौरम्।, अआकाशम्। इति 
मेदिनो ॥ जलम् । इति शब्दरन्नावलो ॥ 

सूरः, प, ( सूते जगदिति । स् + ^सुखूघाञ्- 
ग्टधिभ्यः क्रन् ।" उण० २।२४। इति करन् ।) 
सूयः । ( यथा, ऋग्बेटे ! १।१६२।२। 

५ “सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥* ) 
अकंठत्तः । इत्यमरः १।३।२८;२।४।८०॥हनत्ता- 
ंत्पिदधविशेषः ¦ इति हेमचन्द्रः ॥ पण्डितः 1 
शति केचित् ॥ 

सूरणः, पु, शूरणः। इति शब्द्र ब्नावलो ॥ 
कात्तिकमास तस्य मच्तणनिषेधो यथा, कम- 
लोचने । 

सूलकश्चेव चिंहे चालादुकं तथा । 
कात्तिके शूरणद्धेव सद्यो गोम) सभक्तषणम् ॥ 

सूरतः, वि, (सृष्ट रमते इति। खु +रम + “सौ 
रमतेः क्रो दमे पू्व्वपदस्य च दोघः ।” उणा० 
५।१७। इति काः सशब्दस्य च दोघः । ) 
क्पालुः । इत्यमरः । २।१। १५॥ 

सूरतः, पु, (सूरस् चयस्य सूतः सारथिः । ) 
अरुणः । स सूयसारयिः । इत्यमरः । १।३।३२४ 

(सूरिः, पं, ( सते सदहाक्यानोति। स् + “सङः 
क्रिः!" उष्णाः ४1 ६४। इति क्रिः!) 
पण्डितः । इत्यमरः । २। ७1६ ॥( यथा, 

भागवके। १।१।१। 
“जश्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतचार्थेष्वभिन्चः 

खसराय ॥ 

तेने ब्रह्म दा य भादिकवये सुद्चन्ति यत् 
सुरयः ॥* ) 

यादवः । शखः । इत्यणादिकोषः ॥ 
खरो, [न्] पुं, ( सुरः ख्ख उपाख्यतया असत्य 
स्येति । खर + इनिः | ) पण्डितः । इति शब्द् 
रब्रावलो 

सो, (सु+ क्रिः, ङोष्।) राजसघपः। 
इति रब्नमाला ॥ ( विदृषौ । इत्युणादिढत्तौ 

सूपधपनं,ज्ञी, (सूपस्य धयनमश्यादिति ।) दिङ्ग\ ` 



¢ 
सृय्यः 

उञ्वलः। ४। ६४ ॥ * ॥ सस्य स्तो । 
"“एंयोगादाखष्यायाम् ।* ४।१।४८। इति छेष । 
सन्येतिष्यागस्येति यलोपः। कुन्तो । इति 
व्ाकरणम् ॥) 

ससत दृष्ट लोकः णुच! ईति दुगादासः॥ 
सण, तो. ( सच~-स्यटः ।) इनदरः! 

शष्दरन्नावनलो ॥ 
सूचय, भ्रनाद्रे। ईर्घे। इति कविकच्यद्ुमः 
(भ्वा"-पर०-सक०-सेट् ।) दन््ादिर्दीर्धी रेफं 
मध्यः । सर्ति सुसच्य । इति दुगोदासः 

सूरः, पु, (सुश्यं ते भरनाद्वियते इति । सर्य + 
खञ् । ) मा 1: । इति शब्दरत्नावली ॥ 

सूपः, पु, कौ, शूपः। इति शब्दरनब्नावलो ॥ 
कुम्भपरिमाणम्। दिद्रोणपरिमा णम् । इति 
वेद्यकपरिभाषा ॥ 

सूरी, खो, शूरं । इतिकेचित् ॥ 
सययः,पु,(सरति भ्राकाशे सुवति कनमणि लोकं 
म्रंरयतिवा। खट गतौस्प्रंरणे वा + “राजसूयः 
स धस्षो येति ।*२।१।११४। इति क्यपप्रत्ययेन 
मधुः) ग्रहविशेषः। भकपणः। इति 
भदिनो ॥ बलिपुचः। इति केचित् ॥ ( यथा, 
इरिवंथे । ३ । ७४ । 

“बलेः पुच्तशतञ्चासोत् वागज्येष्ठ नराधिप । | 
एतराष्य सूयच चन्द्रमायेन्द्रतापनः ॥") 
दानवविशेषः । वथा. 
अभवन् दनुपुचाश्च वंे स्याता महासुराः। 

विप्रचित्तिप्रधानामस्ते शतं तोव्रपराक्रमाः॥ 
स्वर्भानुव षर्व च कुश्दख महासुरः । 
एतगाषश्य सूयय दनुमानिन्द्रतापनः॥ 

इति वङ्किपुराणे काश्यपोयवंशः ॥ 
ग्रहविश्रेषस्य पर्य्यायो यथा । सूरः२ अथमारे 
श्रादित्यः४ ₹ादशात्सा५ ट्वाकरःद भास्करः 
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खरमणिः ५७ दिवामणिः ५८ गभस्तिदस्तः५ 

दनि: ६० पतदडः ६१ श्रर्बिः६२ दिनप्रणौः३ 
बदोदयः ६8 कालकृतः ६५ ग्रडगालः ६& , 

२९६ 
ष 

तमोनुदः ६७ रसाधारः ६८ प्रतिदिवा ६९ 
ज्योतिःपौथः ° इनः ७१! इति शब्ट्रव्रा- 
वलो ॥ कर्मसान्तौ ७२ जगच्क्तुः ७ दरी- 

| तपः ७४ प्रदोलनः ७५ खदोतः ७६ लोक- | 
सर.नारटे ¦ इति कविकल्यद्रुमः ॥ (भ्वा०-पर०- वान्धवः 9७ पद्धिनी कान्द; ७८ शर ग्स्त: 9९. | 
मङु*-मेट ) ) रेफयुक्रः ष्टस्वरे दन्त्यादिः! पद्यपाणिः ८० श्िष्छरेवः ८१ पौलः द 

| रोषः ८६ धामनिचधिः ८> दिसारारिः धट 
¡ गोपतिः ८ कु्धारः ९ ९६ सुनुः € 
तमोपहः ९ ३ ¶भस्तिः <६ ¦ इति जटाधरः॥ क 
श्रस्य वणः रक्त्याममिशितः। ख च पू्व्वदिक्- 
पुरुष-सचियजाति-सत््वगुण-कटुरससिंडराशो 
नामधिपतिः। धान्धादिसुवणंदरष्यचतुष्यदगो- 
भूमिखामौ । चतुष्कोणाछतिः । मध्याङकाले 

। हदः । रणचारौ । तिक्तारसप्रियञ्च । 
धति बहञ्नातकादयः॥*॥ प्रहयक्नं तु। 
वत्तलाकारः। मण्डलमध्यखयः । भस्य जनग्भ्भूमि 
कलिङ्कदेशः। गोत्रः काश्यपः । वणः रक्तः 
पूव्वैसुखः । जातिः ब्राह्मणः । चलिगुडौदनम्। 
धूपो रगगुलुः। गन्धो रक्ञचन्दनम् ! खमित् 
अर्काः । भ्रस्य ध्यानम् । 
“्षचियं काश्यपं रक्तं कालिङ्ग हाद शाङ्ःलम्। 
पद्महस्तइयं पूरव्वानन ̀  सघाश्ववाङनम् । 

। शिवाधिदे वतं ध्य।यैदद्किप्रत्यधिदैवतम् ॥ 
रस्य मन्वः। 
“श्राल्लष्णं न रजसा वत्तमानो निवेशयन्रखतं 
मत्येख्च हिरण्ययेन सविता रथेन ठेवो याति 
भुवनानि पश्यन् ॥” दकत्तिणा धेनुः । इति ग्रह- 

यागसंस्कारतस्व ॥*॥तस्योत्पत्तयादियंया.- 
“प्रथान्तरोक्चादाभाष्या कश्यपं मुनिसत्तमम् । 
सतोयमेघगश्ोरा वागुवाचाशरौरिणौ ॥ 

। मारितच्च यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितिम् । 

द्वभः 

। तस्माकने सुतस्तेऽयं मात्तर्टाख्यो भविष्यति ॥ 

¦ सर्याधिकार ञ्च विभृक्तगन्येष करिष्यति! | 
` इनिष्यत्यस्रांखायं यज्नभागहगानरोन् ॥ | 
` देवा निशस्येति वचो गगनात् समुपागतम् ! | 
| प्रचसंमतुलं याता दानवाश्च हतौजसः ॥ | 
¦ ततो युहाय ईैतेयानाजुद्ाव शतक्रतुः । 
। ख़ देवेम्दा युक्तो दानद तमभ्ययुः ॥ 
| तेषां युहमभृष्ठारं देवानामसुरैः मड । 
। शस्वास्वदोपिसंदोप्रसमस्तभुवनान्तरम् ॥ 

तस्मिन् यहं भगवता मा्तश्डेन निरोल्िताः। 
| तेजसा दद्मानाम्नु भस्मौभरता महासुराः ॥ 

ततः रद्पमनुनं प्रापुः सव्व दिरौकमः। 
तुष्ट उम्तजस योनि मात्तष्डसदितिं तथाप 
स्वाधिकारं ततः प्रापुयन्नभागाञ्च एुव्ववत् । 
भगवानपि मानर्डः स्वाधिकारपथाकरोत् ॥ 
कट्ग्वपुष्पवद्धास्लानध्ोदश्च रश्मिभिः। 
उत्तोऽग्निपिण्डसदृशो दघ्न नातिस्फ् ट वपुः॥ 
इति माकण्डयपुराणे मात्त ण्डोत्यत्तिः ॥*॥ 

माकंण्डेय उवाच । 
श्रथ तस्ये ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवसख्त। 

४५ 
सूय्यः 

1 

प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकम्या प्रजापतिः ॥ 
विवस्वतस्तु संभूतौ मन् हौ चरितं तयोः। 
पव्येव तवाख्यातं मयैतदखिलं दिज ॥ 
पो ष्यपत्यान्धमी तम्यां जनयामास गोपतिः । 
हौ एत्ती सुमदाभागौ कन्याच्च यसुनां नदोम्॥ 

। मग्व्वदव्वस्ते च्यः काहदेदः प्रयतिः; 
शद्विः टे शगः ८४ शर्करनः ८५ श्रभ्व- : यमो यमो चंद धमनी संनभवतुः ॥ 

तनंकौऽभ्यशिक् चेव मा तरदव्य विधसतः 1 

पशशन्लो पु तेज. ष्ठः छायां वौच्यं सान्नवौत् 
संन्नावाच । 

रहं यास्यासि भद्र ते खकेश्च भवनं पितुः। 
निर्विकारं त्वयाप्यत सेयं म च्छासनात् शमे५ 
शमौ च बालकौ मह्मं कन्धा च वरवर्धिनो । 
संभावया नैव चाख्येयमिमं भगवते त्वया ॥ 

छायोवाच 
श्राकेशग्रहणादह वि ्राथापावैव क्िंचित्। 
्रा्यास्यामि मतं तुभ्य' गम्यतां यत्र वाञ्छितम् 
इत्युक्ता छायया संज्ञा जगास पिदमम्दिरम् । 
तच्रावसत् पिदग्टहे कञ्चित् कालं शुमत्तणा ॥ 
भत्तः समोपं याहोति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः। 
अरगच्छइडवा भूत्वा कुरून् विप्रोत्तरा स्ततः 
तत्र तैपे तपः साष्वौ निराहारा मह्ासुने । 
पितुः समौपं याताया; संज्ञाय वाक्धतस्परा ॥ 
तद्र पधारिणे च्छाया भास्करं समुपखिता । 
तस्याञ्च भगवान् सूयः संन्न यमिति चिन्तयन्॥ 
तथेव जनयामास पुत्तौ दौ कन्यकां तथा । 
पूर्वजस्य मनोस्तुल्थः साव शिस्तेन सोऽभवत् ॥ 
यस्तयोः प्रथमं जातः पुच्चयोदिजसत्तम । 
हितोयो योऽभवचान्यः ख ग्रहोऽभूत् शनेररः॥ 
कन्धाभृत्तपतौ यातां वत्र संवरणो दृपः। 
सक्ता तु पाथिंवौ तेषामात्मजानां यथाकरोत्॥ 
ख दंन पूब्यं जातानां तथा क्रतवतौ सतौ । 
मनदृस्तत् चन्तवांस्तस्या यमखास्या न च्चमे ॥ 
ब #: पौद्यमानस्तु पितुः पत्या सुद्ःखितः। 
सं ठे कोपा वाल्याचच भाविनोऽधेस्य वे वलात् 
चदा संतजयासस च्छायां संज्ञासु यमः। 

नं शशाप तततः क्रा संच्नासा पाप्वौ भृशम् 
छायोवाच । 

पदा तजंयसे यमां पिटभायां गरोयकतोम् । 
' तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न सशयः ॥ 
यमस्तु तेन शापेन शं पौड्तिमानसः । 
मनना सद धमेातमा सव्वं पित्रे न्यबेदयत् ॥ 

यम उवाच । 
स्रं हेन तुल्यमस्मासु माता देव न वतेते । 

¦ विष्धञ्य ज्याय सोऽप्यस्प्ान् कनोयांमो बभृषति 
तम्या मयोद्यतः पादान्तु दं निपातितः 
चाच्याद्वा यदि वा मोहात् तवान् चन्तुमहं सि 
शप्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः। 
ततो न मन्यं जननो ममैष्ना तपतां वर ॥ 
निर्मरेष्वपि पुचचषु न माता निगु णा भवेत्! 
पादस्ते पततां पुन्न कथमेतन्तयोदितम् ॥ 

। तव प्रसादाश्चरणौ न पतेत् भगवन् यथा । 



स्यः 
© 

मादशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते ॥ 
रविरुवाच । 

असंशयमिदं युच्च भविष्यत्य जारणम् | | 
यैन ल्ामाविशत् क्रोधो षमपरञ्च सत्यवादिनम् | 
सर्व्वेषामेव श्रापानां प्रतिघातो डि विद्यतं। 
नतु माव्ाभिशष्ानां कषचिच्छापतिवत्तनम् ॥ 
न शक्यमेतम्मिष्या तु कन्तु मातुव्वचस्तव ¦ 
किं चित्ते सं विधास्यामि पुच्नख्ने इादनुग्रहम् ¦ 
कमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महोतलम् । 
छतं तस्या वचः सत्यं तच्च चाता भविष्यसि ॥ 

माकंण्डेय उवाच । 
श्रादित्यस्वव्रवोच्छायां किमयं तनयेषु वे । 
तुख्येष्वप्यधिकस्र ह एकत्र क्रियते त्वया ॥ 
नृनं न चेषां जननो संज्ञा क्वापि त्व मागत। 
विगुरेष्वप्यपत्येषु माता शापं न दास्यति\ 
सा तत् परिदरन्तोव नाचचक्ते विवस्तः। 
स चात्मानं समाधाय युक्तस्ते चछ मवेत्तत ॥ 
तं शुमुद्यतं दृष्टा छायासंन्ना दिनाधिणम्। 
भयेन कभ्थिता ब्रह्मन् यथःठत्तः न्यवेदयत् ॥ 
विवस्वांस्तु तदा क्र दः त्वा श्वशुर मभ्यगात्। 

स चापि तं ययान्यायमञ्चयित्वा दिवाकरम् । 
निर्दग्ध कामं रोषेण शान्तयामाम सुव्रतः ॥ | 

विश्वकम््ा उवाच । | 
तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं मदुःसद्म् | 
शरसदन्तो ततः संक्ना वने चरति वैत्पः५ | 
द्र्यते तां भवानद्य सां भाया शुमचास्किम् 
कपाथ भवतोऽरच्छं चरन्तो भुसदत्तयः+ 
मतं ब्रह्माणो कान्यात् सदि रे टव रोचस) 
र्ध निवत्तद्याम्यद्य सद कोःज्य दकच्छर # 

माकण्डेय उवःन्द 
यतो हि भाषतो ङपं प्रागासोत् परि- 

मण्डलम् , 
ततस्तथेति तं प्राइ लष्टएरं भगवान् रविः ॥ 
विश्वकम्द्रा लनुन्ञातः ाकद्वौपे विवस्तः ¦ 
भ्रमिमारोप्य तनेजः उातनायोपचज्धने ! 
देवा ब्रह्मणा सात भादखन्तममितु्टवः। 
लिख्यमानं स्ना एरशमुः सन्वददलःः४ 
सतः कोलाहले तस्मिन् सव्यदेवसम) गन्त । 
तेजसः थातनं चक्र विश्वकन्ा शनेः शनेः ५* | 
इति माकंर्ड य पुराणे सूख्धतेजःश्ातनम् ॥%॥ | 
“शातितं चास्य यन्तं जस्तेन चकत विनिमितम् 
विष्णोः गलश्च सव्वंख्य शिविका धनदस्य च ॥ | 
दण्डः प्रं तयतः शक्चिदेवसेनापतस्तथा । | 
अरन्ये प्राव देवानामाद्ुधानि स विश्कछषत् । | 
खकार तेजा भानोभखरास्यरिशान्तये ॥ | 
इति शासितनेजाः स शश्रेष्वातिश्चोभनम् । 
वपुरदषार माक्तष्डः युष्पथापमनोरमम् ४ | 
म ददशं समाधिद्ां खां.) बड़वाङ्लतिम् | 
रपापां सव्वभूतानां तथसा नियमेनवष्व४ | 
लतो जगाम भाख्ान् वै संशा वव व्यवद्धत) 
साच दृष्टा तमायान्ते परप्षो विशङ्या! 
जगार संमुखं तस्व ठर द्वखतत्मरा ५ 

प्र, 109. 

॥ 

| ततः खूपमतुन्ं दशयामास भानुमान् 1 

, अख्िनौ देवभिषजौ क्तौ पितरा महामना ॥ 

। रेवन्तमप्याद ततो भगवान् लोकभावनः । 
¦ त्वमप्वशेषलोकस्य पृज्यो वस भविष्यसि ॥ 
| श्ररण्येऽग्नौ महादापै वेरिदस्वभयेषु च । 

। धस्तु ज्येष्ठो सहाभाग् नगं तस्य मालम्) 

। विवस्तम्तु जातानां रवेमाद्ातप्रमेव च ¦ 

। इति नाकण्टयपुरासे भाच्तर्डमातमयनामा- 
¦ ध्यायः ॥ श्रपिच। 

| लोलोभूतानि तेजांसि भासयन्ति जगच्रयम् ॥ 

स्यः 
~ 

ततय नाक्षिकायोगात् तयोस्तत्र समेतयोः। 
नासत्वदखौ तनयावग्बवक्कादिनिर्मतौ ॥ 
रतरसोऽन्तं च रेवन्तः खश्चो धन्ो तनुत्र्टक् 
श्रष्वारूदः समुख्मत्रो बाणतूणसमन्वितः ॥ 

तस्याघ सा भमालोक्य खरूप मुदमाददौ ॥ 
स्वरूपधारिणों चनामानिनाय निजालयम् । 
संन्नां भायां प्रौतिमतों भास्करो वारितस्करः॥ 
ततः पूव्बसुतो योऽस्याः सोऽभू वस्तो मनुः} 
दितोयश्च यमः शापात् पापदशंनतत्परः ॥ 
कमयो मांसमादाय पादतस्ते मरोतलम् । 
पतिष्चन्तौति शापान्त' लस्य चक्रं पिता खयम् 
धरदृष्टियतञ्चासौ समो मित्रे तथाहिते। 
लतो नियोग तं याभ्ये चकारदिमिरापहः॥ 
यमुनाञ्च नदौचक्रं कलिन्दान्तर वाहिनोम् । 

गुद्यकाधि पतित्वे च रेवन्तो विनियोजितः ॥ 

तवां स्मरिष्यन्ति यै मत्यां मोक्तन्ते ते महापदः४ 
चेमं एषि सुखं राज्यमारोग्य' कोत्तिसुब्रतिम् । 
नराणां परितुष्टस्त्वे' पूजितः संप्रदास्यसि॥ 
छायासंन्नासुतश्चापि सावर्णः सुमहायशाः । 
भाव्यः सोऽनागते काले मनुः समवणिकोऽटमः॥ 
मेरुष्टं तपो घोरमद्यापि चरति प्रभुः, 
भ्राता शनैश्चरस्तस्य ब्रघोऽभूच्छासनादरवैः# 
ययौख्कौ चया कन्वा तस्व चासोदिजोत्तम । 
अभयत् सा सरिष््ंएा तयौ नोकपावनो 

विस्तरं तस्य तच्यामि मनोर्वेवस्वतस्य र्} 
य श्द जन्य देवानां खखुयाहा पठेत्तां! 

अ्रापदं प्राप्य मुच्येत प्राप्न याच महद्यशः 
च्रद्धोराद्कते पापभेतत् गसयति चुतम् । 
भादाकामादिदेवस्य मान्र्डस्य महः त्मनः #” | 

प्रज्ञापाल उवाच । 
“शरौरस्य कथं मूत्ति ग्रहणं ज्योतिषो दिज । 
एतशे संशयं छिख्धि प्रणतस्य द्िजोत्तम॥ 

महातपा उवाच । 
योऽसावात्मा च्रानशक्तिरक एव सनातनः । 
स हितोयं यदा चैच्छत् तदा तेजः समुलिितम्\ 
तत् सूयय इति भाखांस्तु अन्योन्यं न महात्मनः 

त्िम् सर्ववे सुराः सिष्ठा गणाः स्वे मह- 
जिभिः। 

ल्यं चलः इति विभो तस्मात् सूखस्तु सोऽभवत् 
ललोभूतस्य तस्या शु तेजसोऽभूच्छरोर कम् । 
पथकत्वन रविः सोऽथ कौचयते वेदवादिभिः ॥ 
भासयन् सब्दं्ोकांस्तु यतोऽखादुलितो दिवि। 

1 

स्यः 
श्रलोऽसौ भास्करः प्रोक्ष: प्राकर्षा्च प्रभाकरः । 
दिवा दिवस $तयुक्गस्तत्कारितादिवाकरः । 
सर्व्स्य जगतस्त्वादिरादित्यस्तन उश्यने ॥ 
एतस्य इादशादित्याः संभतान्तजम। ¶यक्। 
प्रधान एक एवायं जगत्सु परिवत्तते ५ 
तं दृष्टा जगतो व्यापि कुर्वाणं परमे गम् । 
त्थेवान्तःख्िता देवा विनिष्कृम्य स्तुतिं जगुः+* 
दति वाराहे भादित्योत्पत्तिनामाध्यायः ॥५॥ 
उत्तरायण्दक्तिणायनयोरतुलोमप्रतिलोमं गन्त- 
व्यानि मण्डलानि प्रतिमासं सूखश्वम्रणाधि- 
कारिगणाख यथा,- 
“शअशोतिमण्डलशतं काष्टयोरन्तर' इयोः । 
आआरोहणावरोहाभ्यां भानोरब्टेन या गतिः ॥ 
स रथोऽधिहितो देवैरादिलयेक्छ षिभिस्तथ्ा । 
गन्धर्ववरप्सरोभिच् ग्रामणोसपरात्सेः ॥ 
धाता छतस्छला चैव पुलस्त्यो वाशुकिस्तथा ॥ 
रयक्षदुग्रामणो ् हतिम्तुब्बु रयं व सप्तमः ॥ 
एते वमन्ति व चैत्रे मधुमासे सदेव हि। 
मैत्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मास्ाधिकःरिणः ॥ 
अथयमा पुल दथ व रथौजा: पुज्िकस्यला। 
प्रहतिः कच्छनोरय नारद रथे रवेः, 
माधे निवसन्त्य ते शदिखन्न निबोधमे॥ 
मिदोऽदिस्तचनको रक्तः पौरुपयोऽय मेनका ॥ 
दाहा रथस्दनथं व सैत्रेयैते वमन्ति वे ॥ 
वशिष्ठो वर्यो रशा सदजन्यो इवधः । 
रथदिव्रस्तया शुक्र वसन्त्यापाट्मंश्चिते ॥ 

इन्द्रो विष्डावसुः खरोत एनलापव्रस्तथाङ्किरः॥ 
प्रस्धोचा द नभस्येमे सपद्याकं वसन्ति हि॥ 

 विब्ालग्रकेनख अगुराय् रणस्तवा । 
¦ प्रस्दोचः शरूपालच व्याद्रा भाद्रपदे तथा 
पूषा च सुरषिव्ःलो गौतमोऽथ धन्यः । 
सुपे णन्टा ताचौ च वसन्त्याश्वयुजे रवो ॥ 
विंग्बादसुभर इाजः पजन्य रावतौ तथा । 
विष्ठा दोसेनजित्सं्तौ कार्तिके चाधिकारिणः 
शरकञ्यपतः्तस्तु मह्धापद्मम्तयो्नवभो । 
चिततेनस्तथा विद्युत् मार्गगोर्पाधिकारिषः ॥ 
दरतुभ गस्तगनोणयुस्फ, जः ककाटकस्तथा । 
अरिष्टनेमिं वान्या पव्वखित्तिष्यराराः। 
पौषमासे वसन्त्येते सभ भास्करमण्डले ॥ 
खलोकप्रकाशनार्थाय विप्रवर्व्याधिकारिथः। 
त्वष्टा च जमदग्निख कम्बलोऽथ तिलोतमा ॥ 
ब्रद्मापेलोऽथ ऋतजित् एतराषटख सप्तमः । 
माघमासे वसन्त्येते सस मेतेय भास्करे ॥ 
खुयतां चापरे सरं फाल्गुने निवसन्ति यै। 
विष्णुर्तरो रभ्भा सव्यश्च सत्यजित् ॥ 
विश्वामित्रस्तथा रक्तो यच्चापेतो महामुने । 
माशेष्वेतेषु मेचेय वसन्त्य तेषु सप्तकाः ॥ 
सवितुमेग्डले ब्रद्मन् विष्णुयक्ुपह हिताः । 
स्तुवन्ति मुनयः सुग्थे गन्धर्वेभों यते पुरः ॥ 
छन्तन्त्यप्छरसो यान्ति स्ख्धस्यानु निशाचराः ॥ 
वदन्ति पद्गा यक्षः क्रियतेऽभौषु संद: \ 
वालखिवच्यास्तयेवेनं परिवाय समासते । 



स्थैः 
सोऽयं सप्तगणः सूव्धमण्डले मुभिघत्तम । 
हिमोष्णवारि्टौनां हेतुत्व समुपागतः ॥* 
इति वि्छुपुराशे २ भये १० भष्यायः ॥*॥ 

चूत उवाच । 
“एवमेष महादेवो देवदेवः पितामहः । 
करोति नियतं कालं कालान) श्चं श्वरौ तनुः॥ 
तस्य ये रश्मयो विप्राः सब्वेशोकप्रदोपकाः। 
तैषां ओष्ठा: पुनः सप्त रश्मयो ग्रहयोनयः ॥ 

` अुसुम्बो इरिकैशथख दिश्वकमा तथैव च । 
विश्वव्यचाः पुनञान्धः सम्पदसुरतः परः । 
अर्वाग्वसुरिति ख्यातः स्वराडन्यः प्रकौत्तितः॥ | भौमो 
सुसुन्नः सूधरणभ्मिस्तु पुष्यति चिथिरद्यतिम् । 
ति््यगूरचं प्रचारोऽसौ ससचच: परिगोयते ॥ 
इरिकेशस्तु यः प्रोक्तो रण्जिन च्व्रपोषकः। 
वि्कम्पा तथा रश्मिर्थषं पुष्णाति सर्व्वदा 
विश्वव्यचास्तु यो रश्मिः शुक्रं पुष्णाति नित्यदा 
सम्पइसुरिति ख्यातः ख पुष्याति च लोहितम्॥ 
इरस्यति प्रपुष्णाति रश्मिर्व्वाग्वसुः प्रमोः। 
अनेखरं प्रपुष्णाति सप्तमश्च खराट् तथा ॥ 
रवं सूथधप्रभावेण सब्वां नच्चतारकाः। 
बह न्ते वर्धि ता नित्यं नित्वमप्याययन्ति च ॥ 
दिव्यानां पार्थिवानाश्च नेश्चानाञ्चेव सव्वं शः । 
शादानाननित्यमादित्वस्तेजसा तमसां प्रु । 
आदत्ते ख तु नाडोनां खुदखे ण समन्ततः ॥ 
नादेयांशेव सामुद्रान् कूपांश व खडख्लशः। 
ख वरान् जङ्गमां खव यच कुल्यादिकं पयः ॥ 
तस्व रशि षडसन्तु शोतवर्षोष्णनिखरम् । 
तारां चतुःयतं नाद्यो वन्ते चिचमूत्तयः ॥ 
इन्दनाच्ं व याद्या कोतना इकनास्तथा | 
अदता नाम ताः सर्व्वा रश्मयो इष्टिसव्ननाः॥ 
{हमोषहाञख्च तामस्यो रश्मयसखिि थतं पुनः । 
रश्मो मेष्यञ्च पेष्यञ्च छादिन्यो डिमसच्जनाः॥ 
चन्दरास्ता नामतः सववौः पौताभाः स्यगंभस्तय 
शक्राच ककुभ व गावो विश्ठश्धतस्तथा ॥ 
शुक्रास्ता नामतः सर्व्वा स््रिविधा घग्सल्नना : 
खम विभक्तिं ताभिः स अनुष्यपिदटटेवताः ॥ 
मनुष्यानौषधेनेह खधया च पितनपि , 
अरतेन खरान् सर्व्वान् तिखस्त्रीस्तपंयत्यसौ ॥ 
वशन्ते ग्श्भिके चेव शते: सन्तपति जिभिः । 
शरद्यपि च वर्षासु चतुभिः सब््रवषंति । 
मन्ते शिथिरे चेव डिभमुत्ख्जति त्रिभिः # 
वख्णो माघमा तु खयः पूषा तु फाल्गुने । 
चैत्रे मासि भवेदौशो पाता वैशाखतापनः ॥ 
च्येष्ठमूले भवेदिन्द्र भाषाठे सविता रविः। 
विवान् खावथे मासि प्रोष्ठपद्यां भगः खम त 
पथ्यन्धोऽण्वयु जि त्वष्टा कार्तिके माखि भास्कर 
मागधे भवेख्खित्रः पौषे विष्णुः सनातनः॥ 
पञ्चरणश्जिसडहस्वाणि वरुणस्याक कर्मणि । 
धड़ भिः सदं: पूषा तु देवोऽ एसपभिस्तथा॥ 
धाताष्टभिः खद स्तु नवभिस्तु शतक्रतुः । 

विवस्वान् दशभिः पाति पात्यकादशभिभंगः॥ 
सप्तभिख्ठपते मिवच्छरष्टा चेवाष्टभिस्तपेत् । 

३९८ 

स्यः 
अयमा दशभिः पाति पयन्यो नवभिस्तपेत् । 
षड़भो रश्िसदखं स्तु मिवस्तपतिः विश्व्टक्॥ 
वसन्ते कपिलः सूर्य्यो ग्रो काञ्चनसप्रभः। 
श्वेतो वर्षासु वर्णेन पाण्डर: शरदि प्रभुः ॥ 
हेमन्ते ताश्नवर्णः स्यात् शिशिरे लोहितो रविः 
भरोषधोषु बलं धत्ते खधामपि पिटष्वथ ॥ 
सूर््योऽमरत्वमशतव्रयं विषु नियच्छति। 
अन्धं चाष्टौ ग्रहान्नयाः सूर्ये चाधिष्ठिता 

-दिजाः ॥ 
चन्द्रमाः सोमपुच्चख शएक्रचं व हस्तिः । 

भानुस्तथा राइ: केतुमानपि चाष्टमः ॥ 
सव्व प्र वे विरा येगरेहास्ते वातरश्मिभिः। 
भ्चाम्यमाणा यथायोगं भ्चमन्यनु दिवाकरम् ॥ 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्र रिता दिजाः। 
यस्माद्हति तान् वायुः प्रवहस्तेन वे स्म तः ।* 
रथस्त्रिचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । 
वामदक्षिणतो युक्ता दश तैन निशाकरः ॥ 
वोष्याखयाणि चरति नक्च्राणि रवियंधा । 
छाखहद्यौ च विप्रेन्द्रा भरू वाधाराणि सर्व्वदा ॥ 
स सोमः शक्तपच्चे तु भास्करे परतख्िते। 
अरापूखन्ते परोऽस्यान्तः सततं दिवसक्रमात् ॥ 
त्लौणिऽपि तं सुरे: सोममाप्याययति नित्यदा। 
एकेन रश्मिना विप्राः सुसु्राख्येन भास्करः ॥ 
एषा सुस्व वर्येण सोमस्याप्यायिता तनुः । 
पौणमास्यां ख दृश्येत संपूर्णो दिवसक्रमात् ॥ 
संपूण मद मासेन तं सोमसखतालकम् । 
पिबन्ति देवता विप्रा यतस्तेऽख्तभोजनाः ॥ 
ततः पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । 
अपरान्नं पितृणां स जघन्धां पय्थेपासते ॥ 
पिबन्ति हि फलं कालं शिष्टा तस्य कलातु या। 
सख्धाखतमयों पुख्ां तामिन्दोरखतास्मिकाम्॥ 
निःखतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः खधाख्तम्। 
माखढसिमवा्याग्रां पितरः सन्ति निह ताः ॥ 
न सोमस्य विनाशः स्यात् सुधा देवैस्तु पौयते। 
एवं सूयनिमित्तोऽस्य चयो ठदिख सत्तमाः ॥” 

इति कौर ४० अध्यायः ॥ ^ ॥ 
अरस्य भायापत्यानि यथा। 

सूत उवाच। 
“भ्रदितिः सुषुवे पुच्चमादिव्यं कश्यपात् प्रभुम् 
तस्यादित्यस्य चेवासोद्धाखाणान्तु चतुष्टयम् ॥ 
सन्ना रान्न प्रभा च्छाया पुत्चांस्ताखां निबोधत 
संन्ना त्वादौ तु सुषु सूर्य्ानुम नत्तमम् । 
यमञ्च यमुनाञ्चेव राज्ञो रेवन्तमेव च ॥ 
प्रमा प्रभातमादित्याच्छाया सावकिमातमजम् 
शनिश्च तपतोख् विश्टिद्धेव यथाक्रमम् ॥ 

इति कौम" २० भध्यायः॥*॥ 
तख मण्डलपरिमाणं यथा,- 

सूत उवाच । 
“सूर्व्याचन्द्रमसावेतौ रमतो यावदेव तु । 
सप्तानाच्च समुद्राणां दोपानाश्भाति विस्तरः ॥ 
विस्तारां एथिव्यास्तु भवेदन्यत्र वाद्यतः। 
पय्यौखपारिमाख्यात्त चन्द्रादित्यौ प्रकायतः ॥ 

सव्यः 

पर्ग्यासपारि माण्येस्तु बुधैस्तुख्ं दिनं स्म तम् } 
अवतो मांस््रयो लोकान् यस्मात् सूः परि- 

भ्रमात् ॥ 
अचिरात्त प्रकाथे तु ् रवनात् सरविःस्मतः॥ 
तयोभू यः प्रवच्यामि प्रमार्ं चन्द्रसूयोः ॥ 
महितत्वान्महोशब्टो यस्मिन्न निपात्यते । 
भरस्य भारतवषेस्य विष्कम्भात्तल्यविस्त॒तम् ॥ 
मण्डलं भास्करस्याथ योजनैस्तत्रिबोधत । 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारो मश्डलस्य तु ॥ 
विस्ताराच्िगुखशापि परिणाडहोऽचर मण्डले) 
विष्कम्भमण्डलाचचैव भास्करात् दगुणः शभो॥ 
तस्य गतिनिरूपख यथा, 
“मानसस्योत्तरे पृष्ठं लोकपालाखतुहिं शम् । 
खिता धमीव्यवस्थाथं लोकसंरक्षणाय च ॥ 
लोकपालोपरिष्टात्त् सर्व्वतो दक्षिणायने । 
काष्ठागतस्य सुखस्य गतिन्तस्य निबोधत ॥ 
दक्िणोपक्रमः सूः ्तिप्ेषुरिव सपंति। 
ज्योतिषां चक्रमादाय सततं परिगच्छति # 
मध्यतञ्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः। 
वैवस्ते संयमने ऊद तत्र प्रदृश्यते ॥ 
सुखायामद रारन्तु विभावस्तमेति च । 
वैवस्वते संयमने मध्याङ्क तु रवियेदा ॥ 
सुखायामथ वारुष्यासुत्तिष्ठन् स तु दृश्यते । 
विभाक्यामद रात्र माहेन्द्रामस्तमेति च । 
सुखायामथ वारुण्यां मध्या चामा यदा 
विभावयां सोमपुयां उच्िष्ठति विभावसुः ॥ 
रात्रय चामरावत्यामस्तमेति यमस्य च । 
सोमपुखां विभावा मध्या चामा यदहा॥ 
अमरावत्यां महेन्द्रस्य तद्रच्छति दिवाकरः । 
अद्रा संयमने वारुण्यामस्तमेति च ॥ 
सुशोघ्रमेव पर्येति भास्करोऽलातचक्रवत् । 
भमन् वै भ्चममाणानि ट्ताशि चरते रविः ॥ 
रेवं चतुषु पा्षु दकिणान्तेषु सर्पति । 
उदयास्तमये चासावुत्तिष्ठति पुनः पुनः ॥ 
पूर्वाह्ने चापरान तु हौ हौ देवालयौ तु सः। 
तपव्येकच्च मध्या ताभिरेव च रश्मिभिः॥ 
उदितो वदं मानाभिगीष्यः तपते रविः। 
अतः पर इसन्तोभिर्गोभिरस्तन्रियच्छति ॥ 
उदयास्तमयाभ्याच्च स्म ते पूर्वापरे तु वे। 
यावत् पुरस्तात्तपति तावत् षष्टे ऽथ पाण्योः 
यैरर्को यवर दृश्येत तैषां स उदयः ख तः। 
प्रणाशं गच्छते यच तेषामस्तः स उचयते ॥ 
सर्वेषामुत्तरे मेरर्लो कालोकशच दक्चिणे । 
विदूरभावादकंस्य भूमेरलेखागतस्य च ॥ 
भियन्ते रश्मयो यस्मात्तेन रात्रौ न दश्यते । 
ऊद शतसखडखन्तु खितस्तत्र प्रदृश्यते ॥ 
एव पुष्करमध्येन यदा भवति भाष्कदः । 
वि'शद्भागन्तु मेदिन्या सुह्ृ्तेन स गच्छति ५ 
योजनाद्यां सुहत्तस्य इमां संख्यां निबोधत । 
परे शतसहल्ाणमिकति त्त ताः स्मृताः ॥ 
पञ्चाशत सद्टस्राणि तथान्यान्यधिकानि च । 

मौहत्तिकौ गतिरेषा सूज्यस्य तु विधौयते 



सूः 
एतन गतियोगेन यदा काष्ान्तु दिशाम् । 
पर्व्यागच्छत् पतङ्गेऽसौ वामकोष्ठ ऽन्तरेऽइनि ॥ 
मध्येन पुष्करस्याथ भ्चमते द्िणायने । 
मानसोत्तरमेरोस्तु भन्तरं तिगुणन्तु तत् ॥५॥ 
सर्पतो दक्षिणायान्तु काष्ठायान्तु निबोधत । 
नवकोवीः प्रसंख्याता योजनैः परिमण्डलम् ॥ 
तथा शतसहस्राणि चत्वारिं शच्च पञ्च च । 
अहोरात्रा पतङ्गस्य गतिरेषा विधोयते # 
दरिणादिनिहत्तोऽसौ विषुवस्यो यदा रविः । 
च्ौरोदस्य समुद्रस्य उत्तरातो दिशथञ्चरन् । 
मण्डलं विषुवश्चापि योजनेस्तब्रिबोधत ॥ 
तिसः कोखस्तु संपूण विषुवस्याथ मण्डलम् । 
तथा शतखडइखाणां विंशत्येकाधिका पुनः ॥*॥ 
अवणे चोत्तरां काष्ठां चित्रभानुर्यदा भवेत् । 
गोभेदकस्य होपस्य उत्तरास्तु दिशखरन् ॥ 
उत्तरायाः प्रमाणन्तु काष्ठाया मण्डलस्य तु । 
दकिणोत्षरमध्यानि तानि विद्याद् यथाक्रमम्॥ 
खानं जरद्गवं मन्छे तथरावतसुत्तमम् । 
वैश्वानरं दक्षिणतो निदिंटमिह त्वतः ॥ 
नागवोष्य त्रा वौथो अजवोष्याञ्च दचचिणे । 
उभे भराषाढ्मूलन्तु भजवोष्युदयाख््रयः ॥ 
अभिजित् पृव्बतः खातो नागवोष्य् ्तरास््रयः। 
अश्विनो छत्तिका याम्या नागवोष्य त्तरा स्मृता! 
रोद्िष्याद्रौ खगभिरो नागवोधोरिति स्मृता । 
घ॒ष्याद्चेषा युनव्वंखोर्वीधोरेरावतो स्मृता ॥ 
तिखस्तु वोधयो दछयेता उत्तरो मागं उच्यते । 
पूर्वा उत्तरफल्गन्योमघा चंवार्षभो भवेत् ॥ 
पूर्वोत्तरे प्रोष्ठपदे गोबोधोौ रेवतौ स्मृता । 
खवणातु धनिष्ठा च वारुणश्च जरद्वम् । 

ताञ्च वायतस्तिख्लो मध्यमो गागं उच्यते ॥ 
इस्ता चिरा तथा सवातो नागवौथोरिति 

स्मता । 
विशाखमितपैचख्च नागवोधोरिडहोचपते ॥ 
मरलपूर्न्वोत्तराषादृा विथोव्वेश्वानरौ तथा । 
स्म तास्तिखस्तु वोष्यस्त। मागे वे दच्विणे बुधे 
काष्ठयोरन्तरं त्वेता वश्छन्ते योजनैः पुनः । 
एतच्छतसदहस्राण मेकचिंत्त वे स्मतम् ॥ 
शतानि त्रीणि चान्धानि वर्यख्र' शच्च योजने 
काष्ठयोरन्तरं द्चेवं योजना्रात् प्रकौत्तितम्॥ 
काष्टयोर्लेखयंाख्ंव अयने दच्िणोत्तरे । 
ते वच्छामि प्रसंख्याय योजनेस्तु निबोधत ॥ 
एकोकमन्तरन्तदं युक्लान्ये तानि ससतिः। 
ससं रतिरिक्षा च ततोऽन्धा पञ्चविंशतिः ॥ 
लेखयोः काष्टयोखं व वाद्याभ्यन्तरयोखरन् । 
अभ्यन्तर स पर्येति मण्डलान्य त्तरायणम् ॥ 
वाद्यतो दच्विणेनेव सततं सूव्धमण्डलम् । 
चरत्यसौ प्रतौचयान्तु व्ाथोतिमण्डलं शतम् ॥ 
तरखिदंचिणे तावत् क्रमते मण्डलानि तु 1 
प्रमाणं मण्डलस्यापि योजनाग्मान्निबोधत ॥ 
योजनानां सदख्ाणि दश चाष्टौ ततः खतः) 
अधिकान्यष्ट पञ्चाशत् योजनानि च वे पुनः ॥ 
विष्कम्भो मण्डलस्येतत्तिथक् स तु विधौयते । 
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सूथ्यः 
श्रहस्तु चरते नाभिं स्वयो वै मण्डलक्रमात् ॥ 
कुलालचक्रपयन्त यथा ररिः शशो तथा । 
दच्िणे चक्रवत् सूवधस्तथा शोघ्र' निवत्ते ॥ 
तस्मात् प्रकष्टां भूमिन्तु कालेनाल्पेन गच्छति 
सूर्य्यो इादशभिः शोघ्र सुहर्तैदं स्िणायने ॥ 
चयोदशारंख्कच्षाणां मध्यं चान्तरमण्डलम् । 
भुह््तस्तानि ऋर्ताण नक्तमष्टादगेशरन् ॥ 
कुलालचक्रमध्यखो यथामन्द प्रसपेति । 
उदगयने तथा सूग्धः स सर्पेत् मन्दविक्रमः ॥ 
तस्मात् दोर्वेण कालेन भूमिं सोऽल्यां प्रषप॑ति 
सूर््योऽष्टादशभि्बदो मुहत्त'रुदगायने ॥ 
वरयोदशानां मध्यं तु ऋक्षाणां चरते रविः । 
सुदत्तं स्तानि ऋक्ताणि रात्रौ इादथभि्िरम्॥ 
ततो मन्दतरं ताभ्यां चक्रन्तु भ्चमतां पुनः । 
खत्पिर्ड इश मध्यस्थो भ्रमतेऽसौ घर वस्तथा ॥ 
मुत्तं स्तावत् चिंद्धिरहोराव्रं घ्व भ्नमन्। 
उभयोः काष्टयोश्यैष्यं भ्चमते मण्डलानि तु॥ 
उत्तरे प्रक्रमेऽकस्य दिवा मन्दगतिः ख्ता। 
तस्यैव तु पुननक्षं शोघ्रा सूरस्य वे गतिः ॥ 
दच्िणे क्रमशे चापि दिवा शौघ्रं विधौयते। 
गतिः सुखस्य वे नक्त मन्दा चापि पुनः सख ता॥ 
एवं गतिविशेषेण विभजेद्रात्राहानि तु ¦ 
अजवोष्या दिशं यज्ञोकालोकस्य चोत्तरम् ॥ 
लोकघन्तानको द्य ष वेष्वानरपथाददहिः। 
बयु्टा यावत् प्रभा सौरो पुष्करात् संप्रकाशते। 
पार्भ्यो बाद्यतस्तावत् लो कालो कस्तु पव्वतः ॥ 
योजनानां सहस्राणि दशोदं चोच्छ्रितो गिरिः 
प्रकाशखचाप्रकाशश्च सव्वतः परिमण्डलः ॥ 
नक्त चन्द्रसूर्या ग्रहास्तारागणैः सह । 
श्भ्यन्तरे प्रकाशन्ते लोकालोकस्य वै गिरेः ॥ 

इति माद्छं १०१९ अध्यायः ॥ 
श्रस्य राइग्रस्तादिकारणं यथा,- 

नन्द उवाच । 
“राड्रस्तः कथं सूयन्द्रो वापि जगग्मभो ॥ 
नष्टन्द्रः कथं भाद्र चतु्थगाञ्च सितासिते । 
वेदानां जनकस्त्वञ्च कां एच्छामि त्वया विना ॥ 

ओओौभगवान् उवाच । 
खु नन्द प्रवच्छामि कथामेतां पुरातनम् । 
यां खुत्वा निष्कलङ्ञ्च तों खायो भवेत्ररः ॥ 
एकदा यमदग्निख महा कौतूडहलान्वितः। 
रेणुक।सहितस्तुष्टो जगाम नस्यदातटम् । 
निव्नंने नग्दातोरे विजहार तया सह ॥ 
चन्दनोत्तितसव्वौङ्ग' वस्त्रमाख्यधरं सुनिम्। 
मडइःरासखरसाच्यं तसुवाच भास्करः खयम् ॥ 
वेद कतत: प्रपौचस्ं ब्रह्म णख जगत्यतेः । 
चतुरव्ेदविधेधेषु सुनिष्णातः सदा शविः ॥ 
वेदप्रणिहितो धर्मो द्मध्मास्तदिखयः। 
धण्् त्यजति धम्यन्नो भ्रधम््ं ण रतः कथम् ॥ 
दिवामेधनदोषञ्च वक्ति वेदो विशेषतः । 
अदश क्यशां सातल तैन त्वां कथयामि ते॥ 
सयधस्य वचनं श्रुत्वा तत्याज मेथणं दिजः । 

सूर्यः 
उवाच सूयं रक्तास्यः कोपलव्नासमन्वितः ॥ 
शेणका लबल्निता तत्र विधाय वासौ सतो ॥ 

यम्दग्निरुवाच । 
षदा मे निच्जंनखाने रसभङ्गसत्वया क्षतः । 
मम शापात् पापदृश्यो राइग्रस्तो भविष्यति ॥ 
द्रष्टुं लां मेघगणः सर्ववे दूरौभूता भवन्ति ते । 
त्वामाच्छनब्र करिष्यन्ति वायुना प्र रितास्तथा॥ 
खतेजसा भवान् गर्वी इततेजा भविष्यति । 
मेघाच्छत्रः खल्पतेजा राइग्रस्तो भवान् भव ॥ 
ब्राह्मणस्य वचः शुत्वा भगवान् भास्करः खयम् 
चस्तः पुटाच््लिभू त्वा तुष्टाव मुनिपुङ्गवम् ॥ 

सूय छवाच। 
अहमेव त्वया शपो मया शपो भवान् भव । 

अन्यथा मां वदन्त्येवं सूयं निस्ते जसं जना: ॥ 
पराभूतः चचियेण भविष्यसि दिजैश्वरः । 
मरणं चच्ियास्त्नं ण भवतश्च भविष्यति ॥ 
सूव्धस्य वचनं शरुत्वा चुकोप ब्राष्णणः पुनः । 
तं शश्ापातिशक्षास्यः श्यना च जितो 

भवान् ॥ 
उभयोः कलहं न्नात्वा कश्यपेन सह व्रज । 
आजगाम सख्यं ब्रह्मा विधाता जगतामपि ॥ 
आगत्य ब्रह्मा संव्रस्तं बोधयामास भास्करम्। 
सुनिखेष्ठञ्च धमीन्न धम्पन्नानां गुरोगकः ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
चमस भास्कर त्वश्च साच्ताब्रारायणो भवान्। 
युाकं परिपालशाप्यवध्यो ब्राह्मणः सदा ॥ 
अहं करोनि भवतो विप्रशापान्तमुल्णम् । 
शान्तो भव सुरश्रेष्ठ साक्तौ त्वं सव्व कर्मणाम् ॥ 
कुत्रचिदिवसे ब्रह्मब्रतौ तवं कुत्रचित् चणम् । 
भविष्यसि घनाच्छनब्रः सदो मुक्तो भविष्यसि ॥ 
न्ध नातिरिक्ते वर्षे वा राग्रस्तो भविष्यसि । 

तव्राश्यश्च केषाञ्चित् पुष्यदश्यो हि कस्यचित्॥ 
अन्धथा सव्वकाले नापुख्छटृश्यो भवान् भुवि । 
त्वां इष्टा च नमस्कत्य सर्व्वे निष्यापिणो जनाः॥ 
लन्मसमाष्टरिपफाङ्चतु्े दशमे विधौ । 
लकते निधने नृणां अटश्यस् भविष्यसि ॥ 
अरस्तकाले घनाच्छत्रं मध्यादस्थ जलेऽपि वा 
भर्चोदिते च काले च पापट्यो भविष्यसि ॥ 
भा्थादुःखनिमित्तेन भाया इतुभ्रूतया । 
श्वशुरेण श्यालकेन इततेजा भविष्यसि ॥ 
अन्यथा तव तेजख संज्ञा सदहितुमच्मा । 
मालिसुमालियुद्े च शम्भना त्व पराजितः ॥ 
इत्येवमुक्ता सूश्च बोधयामास ब्राह्मणम् ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं योकछलष्णजच्छश्ड ण्डे ।०८।१-५०॥ 
ब्रह्माण्ड पुराणे ५< भरध्यायेऽप्येमेव ५ 

अथ सूव्यमन्ताः । 
“तारो णि गुः पञ्चाद्वाम कशंविभूषितः । 
वङ्याखनो मरुत् शेषः सनेत्रोऽदिसू्यपशिमः। 
अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरभिमतः परः ॥” 
ॐ इखि सव्यं रादित्य । भस्य पूजा । प्रातः 
छत्यादिप्राणायामान्तं विधाय पौठन्धासं कुयात् 

इष््रा पुगे विप्ररूपं सूयय तेज खिनं सुरम् । तव्र विशेषः । छदयस्य पूर्व्वादिदिहु मध्यं च। 



सूय्यः 
प्रभूतं विमलं सारं समाराध्यं परमसुखं 
अआकधारशक्यादि भंसूमण्डलाय दादशकला- 
सने नमः इत्यन्तं विन्यसेत्। तथा च निबन्धे । 
“पोठे क्पे च प्रथमं दिष्ध मध्यं च संयजेत्। 
प्रभूतं विमलं सारं समाराध्यमनन्तरम् ॥ 
परमादि शुखं पोटं सखविम्बान्तं प्रकस्पयेत् ॥” 
लतः केशरेषु मध्यं च वां दौपाये नमः ॥ 
एवं वीं सृच्छाये वं जयाये वै" भद्रायै वैं 
विभूत्ये वो विमलाय वौ भमोघायै वं विद्य 
ताये वः सन्वैलोसुख्ये । तथा च निबन्धे । 
“"दौष्ा च्छा जया भद्रा विभूतिर्विमला पुनः 
अमोघा विद्युता सब्बतोभुखौ पौठशश्चयः ॥ 
दौषदोपथिखठाकारान् बौोजन्धासान् विदुः 

क्रमात् । 
अक्गौवक्स्तितयसखरान् बिन्दग्निसंयुतान् ॥ 
तदुपरि ब्रह्मविष्णुशिवालकाय सौराय योग 
पौठाय नमः । यथा च शारदायाम् । 
“वदेत् पदं चतुय नतं ब्रह्मविष्छुशिवामकम् । 
सौराय योगपौढाय नमःपदमनन्तरम् ॥ 
पोठमन््ोऽयमाख्यातो दिनेशस्य जगत्पतेः ॥* 
तत ऋष्यादिन्यासः । शिरसि देवभागक्षथे 
नमः। मुखे गायन्चौच्छन्दसे नमः। दि 
आदित्याय देवतायै नमः। निबन्धे । 
“देवभागो मुनिः प्रोक्तो गायज्चच्छन्द ईरितम् 
श्रदित्यो देवता प्रोक्तो द्टाृ्टफलप्रदः ॥* 
ततः कराङ्गन्धासौ । सत्याय तेजोजालामथे 
ङ फट् खादहा अङ्गन्ाभ्यां नमः। एवं ब्रह्मणे 
१ °तच्जेनोभ्यां खवा । विष्णवे ° मध्यमाभ्यां 
वषट् । द्राय१०अनामिकाभ्यां इम् । अम्नयै 
१० कनिष्ठाभ्यां वौषट् । सर्व्वाय १० करतल 
शृष्ठाभ्यां फट्। एव हृदयादिषु । तथा च 
शारदायाम्। 
“सत्याय इदयं प्रोक्त ब्रह्मे शिर ईरितम् । 
विष्णवे स्याच्छिख्डावमी रुद्राय परिकोत्तितम्॥ 
्म्नये नेचमाख्यातं सर्व्वायास्सुदोरितम्। 
वेनोज्वालामणे छं फट् दिठान्ताः परिको- 

त्तिताः॥* 
लतो मूर्तिन्धासः। यथा शिरसि ॐ भादि 
तव्याय नमः । मुखे एं रवये । छदयै ऊं भानषे। 
गद्य ई' भास्कराय । चरणयोः भ सूर्ग्याय । 
तथा च निबन्धे । 
“भ्रादित्यं विन्यसन् दि रवि' सुखगतं न्यसेत्! 
दये भानुनामानं भास्कर गद्यदेशतः । 
सूयं चरणयोन्ध स्यदः सत्यादिपञ्चभिः ॥” 
ततो मन्न्धासः । शिरि ॐ ॐ नमः । सुखे 
ॐ छ नमः। कण्ठ ॐ चवि नमः । दि ॐ घ 
नमः। कुचौ ॐनमः नाभौॐभा 
नमः। लिङ्क ॐ दि यमः। पादयोः ॐ त्य 
नमः। तथा च। 
"मू रस्यकण्ठह्ृदयङुचिनाभिष्वजाद्धि दु । 
मन्बवर्णाश्वसेद्टौ प्रल्कं प्रवादिकान् ॥५॥ 
ततो ध्यानम् । 

माणिक्यमौलिं 
बन्धूककान्तिं विलसत्चिनेवम् ॥ 

एवं ध्यात्वा मानसः संपूज्य घेख्यापनं क्तवा 
गुङ्पंक्षिं संपूज्य पोट पूजां कुर्यात् । ततः खं 
खंसोख्काय नमः। इति मन्तरेण मूर्तिं संकल्पा 
पुनर्ध्यात्वा अवाइनादिपञ्चपुष्याच्नलिदान- 
पन्तं विधायावरणशपूजामारमेत् । तथा च 
निबन्धे । 
तारादि खं खखोल्काय मनुना मूत्तिकस्पना 

सािणं सव्वेलोकानां तस्वामावामाद् पूजयेत् 
केशरेष्वन्न्धादि कोशेषु मध्यं दि च सत्याय 
तेजोज्वालामथे छ फट् खाडहा हृदयाय नमः। 
एवं ब्रह्मणे शिरसे खाडा। विष्ण शिश्वाय 
वषट् । द्राय कवचाय छम् । अग्नये नेव्रव्रयाय। 
वौषट् । सर्व्बाय भस््नाय फट्। दिक्पत्रेषु 
पूरव्बादि ॐ श्रादित्याय, नमः । एवं ए रवये 
ऊ भानवे ई भास्कराय) विदिक्पत्रेषु 
अग््यादि ड' उषाये पं प्रन्नायै घं प्रभायै सं 
सन्ध्यायै । तथा च। 
भङ्गानि पूजयेदादौ दिक्पबेष्वकंसूत्तय 

अादित्याद्याख्चतसखोऽयाः शक्तयः कोण 
पव्रमाः ॥ 

खस््रनामादिवर्णाः स्य स्तासां बौलान्धनक्मात् 
उषा प्रत्ना प्रभा सन्ध्या यक्षयः परिकौर्तिताः 
ततः पत्रा षु ब्राद्माद्याः संपूज्य परतोऽरुणः 
मच्वयैत् । तथा च शारदायाम्। 
“पव्राग्रसंखा ब्राह्माद्या; पुरतोऽरुणम्चयेत् 
तदाच चन्द्रादौन् पूजयेत् । यथा चन्द्राय नमः 
एव मङ्गलाय बुधाय हदहस्मतये शक्राय शनख 
राय राहवे केतवे । तथा च शारदायाम्। 
“चन्द्रादौन्पूजयेत्यश्ात्ग्रहानष्टौ ततो वदहिः॥ 
ततः इन्द्रादोन् वच्वादींशच सम्यज्य धूपादि 
विसश्जं नान्तं कम समापयेत् । भस्य पुरञ्चरश- 
मष्टलकच्चजपः। तथा च । 
वसुल्ं जपेन्मन्त्रं समिद्धः चौरथाखिनाम्। 

तच्छहस' प्रजुहयात् ज्लोराक्ताभिष्नि तेन्द्रियः॥ 
वाचनिक एवाष्टसडलष्टोमः॥*। मन्त्रान्तरं यथा 
भाकाशमग्निदोर्चेनदुसंयुतं भुवनेश्वरो । 

सर्गाज्वितो शगुभानोख््रयच् रोऽयं सम्गरितः ॥ 
दौ खः। भस्य पूलाप्रयोगः। प्रातः 
छत्यादिपूव्वंमन््ोक्षपौटन्या सं व्रिधाय पूर्व्वं 
ऋष्य दिन्यासं कुर्यत् । ततो मन्बन्धासः । 
यथा भाधारादिपादपय्यन्तं छ नमः । कठा 
दाधारपयन्त कौ नमः मृद्ादिकण्ठपयन्तं 
खः नमः । शारदायाम्। 
“्रधारादिप्दायान्तः कण्ठादाधारकावकधि | |. 
मूदादिकष्डपयन्तं क्रमादहोजषयं न्यसेत् ॥” 
ततः कराङ्गन्धासौ । 1 चअङ्क्ाभ्यां नमः । 
दौ" तव्जेनोभ्यां खाहा। ह मध्यमाभ्यां वषट् 
द अनामिकाभ्यां छो कनिषठाभ्यां 

४५ 

सख्यः 
वौषट् । कः करतलष््टाभ्यां फट् । एवं छदया- 
दिषु) तथा च निबन्धे । 
“षड दौ्भाजा मध्ये न वोजेनाङ्गानि कस्पयेत्४* 
ततो ध्यानम् 

माखिक्धमोलिम सणाङ्गरुचिं विनेवरम् ॥* 
एवं ध्यात्वा मानसेः संपूज्य भर्यंश्यापनं छत्व 
ू्व्वोिक्रभेण पौटपूलां विधाय मूर्तिमन्त 
मूत्तिं सकल्पाय पुनरध्यात्वावाइनादिपश्चपुष्या 
चलिदानपयन्त' विधायावर शपूनामारमेत् 
अग्निनिच्ं तिवायुौशानेषु मध्यं दिश्चचङ्ा 
दयाय नमः इत्यादिना पूनयेत् । पत्रेषु चन्द्रा 
दोन् पूजयेत् । तत इनद्रादौन् वध्वा पूजयेत् 

भूपादिविष्व्ननान्तं कम्य समापयेत् \ 
भरस्य पुर्चरण हादशल्जपः। तथा च। 
“भानुलक्तं जपेच्छन्त्रमाज्येन च दाशतः । 
तिलेव्बा मधुरासिक्तेलु इयादिजितेन्द्रियः ४* 
मन्त्रान्तरम् । 
"शाका शमग्निपवनसत्यान्तार्घीयविन्दुमत् 
मात्त्डमैरवं नाम बौोजमेतदुदाद्तम् ॥ 
पुटित विम्बवोजेन सव्वकामफलप्रदम् ॥ 

““टान्तं दइननेव्र न्दुसदहित' तदुदाद्तम् ॥” 
दि गौड द्विम् । भरस्य पूलाप्रयोगः। ८५ 

एतन्न्ोक्तपोटठन्धासान्तं 
विधाय ऋष्यादिन्यासं कुय्यौत् । ततो सूतति- 
न्धासः। द् सूर्याय नमोऽङ्गष्टयोः । दि मास्क- 
राय नमस्तर्व्लन्योः। दुं भानवे नमः मध्य- 
मयोः। ठ रवये नमोऽनाभिक्योः। दीं 
दिवाकराय नमः कनिष्ठयोः। ततः शिरि 
वदने हदये गद्ये पाददेशेषु ताम्तत्तदोजा- 
दिका न्यसेत् । तथा च निबन्धे । 
“पञ्चङस्ाख्चबोजेन पञ्चमूर्तीः प्रविन्धसेत् 
अह््ठादि कनिष्ठान्तं अङ्लिषु क्रमादिमाः ॥ 
सूयस्तु भास्करो भानुस्ततो रषिदिवाकरौ । 
शिरोवदनद्ृद्गुद्यपाददेशेषु ताः क्रमात् ॥* 
ततः कराङ्गन्धासौ । ठं अङ्गष्टाभ्यां नमः । ढ़ं 
तच्जनोभ्यां खाहा । द्रं मध्यमाभ्यां वषट् । 
वै अनामिकाभ्यां इम् । टौ कनिष्ठाभ्यां 
वौषट् । एवं हृदयादिषु । दरों इदयाय नमः 
इत्यादि । तथा च निबन्धं । 
नदोंयुक्ञेन वौजन नेवान्ताङ्गानि विन्धेत्।* 
ततो मूलबौजेन ब्थापक्रं ज्ञत्वा ध्यायत् । तषा 



सुव्य॑का 
इस्ताग्भोजेर्टधानं § 

राम 
मार्तण्ड वज्ञभाचं मशिमयमुकुटं इारदौष 

भजामः ॥ 
रवं ध्यात्वा मानसे: सम्पुज्यारंखापन कुर्यात् 

. ततः पूर््वोलिक्रमेण पोठं संपूज्य पूर्व्वादिदिच्घ 
कणिंकायाम् । उ उषाये नमः । एवं प प्रभाये 
पं प्रन्नाये सं सन्ध्यायै इति संपूज्य मूत्तिं मूलेन 
कल्पयेत् । ततः पूरव्वादिदिच्ख सव्यं भास्करं भान् 
शविश्च पूजयेत् । कोणेषु दिवाकरम् । तत 
ूर्व्वदचिणप्चिमोदोचेयष दिक द्रां हृदयाय 
नमः । इत्यादिना पूज्ययेत् । ईशाने दों नेत्र 
बयाय वौषट् । शारदायाम् । 
“च््यीदौन् चतुरो दिचु विदिच्छन्ध समचयत 
अङ्गपूजा यथापूर्व नेतरमोयानदिग्गतम् ॥ 
ततः पृब्ववच्न्द्रादिग्रहान् पूजयेत् । ततो 

लोकपालान् पूजयेत् । तथा च निबन्धं । 
“्रन्थानष्टौ तथा वाच्च लोकपाला स्ततःपरम्॥* 
ततो धषादिविसन्जनान्तं कम्य समापयेत् । 
अस्य पुरख्चरणजपो लकच्तत्रयसंख्यः । चिमधुरो- 
पेतैः कमलेदथांद्ोमः । तथा च । 
“ल्य जपेन्छन्तौ बोजं विम्बपुटोक्तम् । 
दशांशं कमलः फञ्चज इयान्मधुरो्ितेः ॥ 
इम मन्त्रं जपन्मत्येः कान्ति पुचचान् धन 
वाक्सिदिमभितां लच्छी सौभाग्यमपि 

इति तन्वसारः # # ॥ 
अरस्य प्रकारान्तरमन्त्रध्यानपूजादिकं गरुडः 
सराणि २९ अध्याये द्रष्टव्यम् ॥ # ॥ सूर्यये वणं - 

प साधयेत् 

: ४०१ 

सू््य॑त सर्यल 
“सूकान्तिस्ता स्रवणौ भओोड्पर्व्थाय इत्यपि ४” - सनया ।)यसुना नदौ । 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ | इत्यमरः । १।१०। ३२॥ 
सुखस्य दोतिख ॥ 

सु्धकालः,पु,(सूर्ग्योपलक्धितः कालः ।)दिवसः। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सूथकालानलचक्र तौ, नरणां शभा्टभन्नाना् 
नत्तत्रघटितचक्रविशेषः। यथा,- 
“ऊद गाख््िविशूल्यग्रास्तिसखस्तिथग्बावख्िताः 
दे दे नाद्यौ खिते कोणे गङ्गयुम्म तथेकया ॥ 
मध्यविशूलदण्डादौ भानुभाद्यं भमण्डलम्। 
साभिजित्तत्र दातव्यं सव्यमा्गेण सर्व्वदा ॥ 
नाम ऋक्तं खितं यवर ज्यं तच शुभाम् । 
अघोगतेख्िनक्षतेरुदेगो वधबन्धनम् ॥ 
रेखाष्टके जयो लाभ ऋच्तषट्के तथा पुनः 
श्गयुग्मे रुजाभङ्गो खत्युः शूलत्रये स्फ्.टम् ॥ 
विवादे व्यसने शुचं रोगात्त गमने तथा 1 
सूय्येकालानलं चक्र ज्ातश्यन्तु प्रयब्नतः ॥* 

इति खरोदयः॥ 
सग्रहः, पु, (सूखधरूपो ग्रः । ) नवग्रहाणां 
प्रथमग्रः। ( सखस्य ग्रहः ग्रहणम् । ) 
सूर्ग्योपरागः! यथा, गार्ङ़ । 
“सग्रहः सूखवारेखोमे सोमग्रहो भवेत् । 
चड़ामणिरयं योगस्तव्रानन्तफलं स्म तम् ॥ 

इति तिष्वादितत््वम् ॥ 
सब्धग्रहण , दति, (सुखस्य ग्रइणम्।) सूर्यवोप 
रागः! तत्कारणं यथा, वद्िपुराथे गणभेद 
नामाध्याये। 

“सूर्यन्दो रुपरागस्तु गोलकच्छायाया भवेत् । 
नौोयानि यथा ¦ अरुणता९ रविमणिप्रकाश्ःर 
चक्रवाकप्रोतिः २ पद्मप्रकाथः४पथिकप्रोतिः५ 
कोचनप्रोतिः & तारात्तिः ७ चन्द्राप्रकाशः ८ 

अन्धोन्ययोस्तयोरेव व्यापयोरेव कारणात् ॥ 
ॐ तु जायेते तचातः पूर्वपश्चिमौ । 
तवर पष्छफलाद्ागः छतो राडोस्तु विष्छुना॥ 

दौपाप्रकाशथः 2 भोषध्यप्रकाथः १० पेच- 
कार्तिः११तमोऽमावः १२ चौरा्तिः १२ कुमु- 
दातिः १४ कुलटार्तिः १५। इति कविकल्य 
खलता ॥ ̀ 
सूकान्तः, पुं, ( सखः कान्तो यस्य । सूगस्य 
कान्तः प्रियोवा।) स्फटिकः! इति इलाः 
युधः ४ मणिविशेषः ( यथा, रघुवंशे । ११। 
२११ 

““ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात् 
सूयधकान्त इव ताडकान्तकः ॥” ) 

तत्पर्यायः । सुमणिः २ सुर्य्थाश्मा३ द हनो- 
पमः8 । इति डेमचन्द्रः॥लपनम खिः५ तापनः६ 
रविकान्तः ७ दौ्तोपलः ८ अग्निगभः€ ज्वल 
नाश्रु १० भर्कपि्ः ११। अस्य गुणाः । 
उष्णत्वम् । निखलत्वम् । रसायनत्वम् । वात- 
खेञरहइरतवम् । मेध्यलम् । पूजनाद्रवितुषटिदतलवच्च 
इति राजनिर्घण्टः ॥ युष्यहच्चविशेषः। तत्- 
पयायः । समद्र पुष्यरक्ञः३पचत्पुटः ४। 
इति शब्दचन्द्रिका ने: 

सूथकान्तिः, खो, ( सूखस्येव कान्तिर्यस्य; । ) 
युष्यविथेषः । यथा,- 

ष. 101. 

अन्यत् ग्रहणशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 
८८५० प,(सूरव्यात् जायते इति । जन + डः ।) 
सुग्रोववानरः। इति जटाधरः ॥ शनिग्ः । 

। ( यथा, बृदव्स हितायाम् । १०४ । ४४। 
“गच्छत्यष्वानः सप्तमे चाष्टमे च 
होन: स्नोपुच्ैः सुरज दौनचेष्टः ॥* 

यमः । मनुः । वन्तः । कणश ख ॥ ) 
सूज, स्रो, (सूर्यात् जायते इति । जन + डः। 

टाप् । ) यमुना नदौ । इति हेमचन्द्रः ॥ 
सूव्यतनयः, पुं, ( सूस्य तनयः ।) शने र ग्रहः। 
यमः। ( सावखिमनुः। रेवन्तः । ) यथा, 
तस्य पन्नौव्रयन्तदत् सन्ना रान्न प्रभा तथा। 

रेवतस्य सुता रान्न रेवन्तं सुषुवे सतम् ।२। 
प्रभा प्रभातं श्षुवे त्वाष्रौ संज्ञा तथा मनुम् । 
यमञ्च यसुना चेव यमलौ तु बभूवतुः ॥ ३ ॥ 
जनयामास तस्यान्तु युच्चच्च मनुरूपिणम् । 
सवणेत्वाच्च साविंर्मनोर्वैवखतस्य च ॥ ८॥ 
ततः निच तपतीं विरिश्चेव क्रभेण तु । 
छायायां जनयामास संश्न यमिति भास्करः॥"९ 

इति मात््यं ११ भध्वायः + 
( वानरराज: शभरौवः। कणञ्च ॥ ) 

, पं, ( सूय इव तौच पत्रमस्य । ) 
भादित्यपवः । इति राजनिघण्टः ॥ 

› पु, ख्यस्य युचः ।) वरुणः । शनिः । 
इति केचित् ॥ ( यथा, महाभारते ।६।२।१३। 
“मघाखङ्गारको वक्रः वशे च वृहस्पतिः । 
भाग्यः नत्तत्रमाक्रम्य सूय पुच्चे् पौश्यते ॥” ) 
यमः । यथा, 
“घनीराज नमस्तुभ्य' नमस्ते यसुनाग्रज । 
पाहि मां किङ्रेः साद सूखपुचच नमोऽस्तु ते॥ 

इति तिष्यादित्ठम् ॥ 
( अश्िनोकुमारौ । यथा, महाभारते । १३। 
१४५७ १९ । 

“पिवैतामश्विनौ सोमं भवद्धिः सदितावुभौ । 
उभावेतावपि सुरौ सूव्यपुन्चौ सुरेश्वर ! ५" ) 

सूय्यं तनयशष्दे दर्व्यम् ॥ 
यषु्ौ.स््ो, (सू्स्य पुश्च ।) यमुना । यथा, 

महाभारते 
“यमश्छसनंमस्तेऽस्तु यसुने लोकपूजिते । 
वरदा भव मे नित्य सयपुचि नमोऽस्तु ते ४" 

शति तिध्वादिक्छ्छम् ॥ 
| । इति केचित् ॥ 

फ क्तो, सब्वकायश्भाशभन्नापक- 
। यथा, 

“सप्तविंशतिभान्यत्र पड क्तियुक्षया क्रमेण तु । 
वयन्तारव्रान्तरे वेधः फणिचक्र विनाडिकम्॥ 
यत्र ऋचे खितो भातुर्मेदादौ गण्य धः। 
नाम ऋत्तं खित यत ज्ञ यं तवर शभाशुभम् ॥ 
ङुरव्यौ क त्यश्च रोग नाडोवेधगत शाम् । 
वश्व येत् सव्वं कायेषु युदकाले विशेषतः ॥ 

ध्यस्थं यस्य नाम प्रजायते । 
सिध्यन्ति सब्बकार््याणि संग्रामे च जयो भवेत्॥” 

इति सखरोदयः ४ 
पु,( सूरस्य भक्तः प्रियः । ) बन्धूक 

पुष्यहच्चः । सूये पूजक, तरि । इति मेदिनो ४ 
, ए, (सूयधभक्त एव । खार्थे कन् ।) 

बन्धूकपुष्यहचः । इति शब्दमाला ॥ सब्ये- 
पूजकं, वि ॥ 

[सय्यमणिः, पं,(सूवयप्रियो मणिः ।) संब्धकान्त- 
मखिः। इति हेमचन्द्रः ॥ पुष्यहक्चविशेषः । 
यथा, शब्द चन्द्रिकायाम् । 
सूयकान्तः सूम; पृष्यरक्षः पचत्यटः ॥ 
१,५५.८५ क्तौ, (ख्यस्य मख्डलम् । ) खुग्ध 
सत्रिधिवेष्टनम् । तस्परय्ायः। परिषेशःरपरिधिः 
२ उपसुग्यंकम् मण्डलम् ५। इत्यमरः ।१। 
३।३२॥ यथा.- 
“सायाङ्क शिवरूपाश्च ठद्ां ठषमवाडिनोम्। 
खओमण्डलमध्यखां सामवेद समायुताम् ॥” 

दत्थाश्िकतस्वम् ॥ 
, खौ, ( सव्यप्रिया लता ।) षादित्- 

भक्षा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 



सर 
सूय लोकः,पु,(सूग्य स्व लोकः ।) सौरभुवनम् । 
यथा,-- 
^विनौषपैर्विना वेदैविना पथ्यपरिग्रहेः। 
कालेन निधनं प्राप्य सूर्यं लोके मह्ोयते॥* 

इति काशौ खण्डे सूर्ग्याध्य दानफलम् ॥ 
प्रपि च। 

“सौर लोकमधावाप्य क्षणेन स विमानगः। 
यया कदम्बकुसुम किच्ञल्क : सव्वतोदतम् ॥ 
देदौप्यमान हि तथा समन्ता्भानुभानुभिः। 
दूराद्रविं स विज्ञाय ्टततामरसदयम् ॥ 
नवभिर्ययोजनानाच्च सदसे : सश्थितेन च । 
विचिक्रेणेकचक्र ण सप्तसपिगुतेन च ॥ 
अ्नरुणाधिषठितेन सव्वतो छतरश्िना । 
अष्छरोमुनिगन्धव्वसखपग्राम णिनि तः ॥ 
स्यन्दनेनातिजविना प्रणनाम ज्लताच्लिः । 

तस्य प्रणाम देवोऽपि भ्चूभङ्गेनानुमन्य च । 
अतिदूर नभोवत्मं प्रतिचक्राम स चणात.॥ 
प्रक्रान्ते द्युमणौ दूर' शिवशम्प्तिशम्परवान् । 
प्रोवाच भगवदृशधत्यौ कथं लभ्य रवे; पदम् ॥ 
इति स्कन्दपुराणे काशौ खण्डे सूर्य लो कवन 
नाम € श्रध्यायः॥ 

सव्य वंशः,प्,(सूय्य स्य वंशः )) सूय्य स्य सन्तानः 
तदिवरणं यथा। परमेश्वरात् ब्रह्मा जातः। 
तस्य पुच्चो मरौविः। तस्य कश्यपः! तस्य 
सर्य : । तस्व वैदख्रतो मनुः सत्ययुग मनु- 
रेव राजासोत.। वेतायुगे तस्य पत्तः इचाकुः 
अयोध्यायां राजासोत । अस्मिन् युगे श्रति- 
दोर्वायुषो राजानो बड़कालं राज्यं छतवन्तः। 
चेताहापरयोः सन्धौ योरामचन्द्रो दशरथसुत- 
रूपेण भवतोः । इापरयुगस्य प्रथमे तस्य 
युचः कुशो जातः । तद शः सुमिव्रान्तः कलेः 

सहस्रवषंपय्यं न्त' राज्यं कतवन्तः एतत्पय्यं न्त 
खय्यं वंशरविशान्तिः। पुनः सत्ययुगे मरुः नष्टं 
सव्यं वंशं भावयिष्यति। यः यःगसिहः सन् 
कलापग्रामे भास्ते। इति ओौभागवतमतम् ॥ 
वंशवर्णनविस्तारस्तु मद्यपुराणे ११ अध्या- 
यादौ गङ्ड्पुराणे १४२ अध्याये च द्रटव्यः॥ 
य्य वज्ञो,खो,(सूर््यं प्रिया वज्ञ । ) ् रकंपुष्पि- 
काठत्तः। इति रब्रमाला ॥ 

सय्यं संन्न, कौ, ( सूग्य स्य संन्ना सन्ना यस्य । ) 
कुङ्मम् । इति चिकार्डगेषः ॥(पु,अ कंठच्चः । 
इत्यमरे अर्काद्न इति दशनात् । २।४।८०। ) 

सूग्य सारथिः,पु,(सूव्य स्य सारधिः।)भरुणः।इति 
ओब्द्रब्रावलो॥ (यदुक्तं महाभारते ।१।१६।२३। 
श्ररुणो दश्वते ब्रह्मन् प्रभातसमये सदा । 

भ्रादित्वरथमध्यास्ते सारष्य' समकल्पयत् ॥") 
सव्यदृदयं, क्रो,(सूय्व स्य द्रदयमिव ।) स्यस्व 
स्तव विश्चेषः । यथा, 
“श्रयो पतिष्ठ दादित्वमुदयन्त' समाहितः । 
मन्त्रस्तु विविषैः सौरे गयजुःसाम सम्भवैः ॥ 
उपशाय महायोगं देवदेव दिवाकरम् । 
कुर्व्वीत प्रणति भूमौ सूमन नित्यञ्च मन्तः ॥ 

४०२ 

सव्य 
ॐ खं खसोल्काय शान्ताय कारणत्रये तवे । 
निषेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ 
कचित् पुस्तके खखोल्कायेति च पाटः 
नमस्ते एटणिने तुभ्य सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 
त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतौ रसोऽख्तम् ॥ 
भरूभवः खस्त्वमोडइारः सव्वं रद्राः सनातनाः। 
पुरुषः षश््रहोऽतसवां प्रणमामि कपरटिनम् ॥ 
त्वमेव विश्वं बहुधा जातं वे जायते च न। 
नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः ॥ 
प्रचेतसे नमस्तुभ्यसुमायाः पतये नमः। 
नमो नमस्ते स्द्राय त्वामद्धं शरणं गतः ॥ 
हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिर ख्यपतये नमः । 
अम्बिकापतये तुभ्यसुमायाः पतये नमः ॥ 
नमस्तं नौलकण्डाय नमस्तुभ्य पिनाकिने । 
विलोहिताय भर्गाय सहल्लाक्षाय ते नमः ॥ 
नमो हंसाय ते नित्यं ्रादित्याय नमोऽस्तु ते। 
प्रपद्ये तवां बिरूपाच्त महतं परमेश्वरम् ॥ 
हिरण्मये ्छद्े गुप्तमात्मानं सव्वदेहिनाम् । 
नमस्यामि परं ज्योतिन्र याणं त्वां पराखतम् ॥ 
विश्वं पशपतिं भोमं नरनारौशरोौरिणम् । 
नमः सूर्याय रुद्राय भाखते परमेष्ठिने ॥ 
उग्राय सव्वेभक्ताय तवां प्रपद्ये सदेव हि ॥ 
एत्वे सूर्यं हदयं जघ्षा स्तवमनुत्तमम् । 
प्रातःकालेऽथ मध्याङ्क नमस्कुरययादिवाकरम् ॥ 
इदं युच्चाय शिष्याय धा्चिकाय दिजातये। 
प्रदेयं सूय दयं ब्रह्मणा तु प्रदशितस् ॥ 
सव्वपापप्रशमनं वेदसारं समुह. तम् । 
बराह्मणानां हितं पुर्वं ऋ षिसङ्धेरनिभवितम् ॥ 
यस्तु नित्यं पठेदौ मान् प्र चत्रादित्यमर्डलम् । 
भडापातकयुक्तोऽपि पूयते नाच संशयः ॥ 
्यापस्मारकुष्टा दयं व्थाधिभिः पौडितोऽपि सन् 
ज्वा शतगुणं स्तोत्रं स ञ्चाष्यो भवति दतम् ॥ | 
भूतग्रहपिशाचातिबोजव्यसनकर्षिंभिः। 
स्तुवन् ध्यात्वा हरिं विप्रो सुते महतो भयात्॥ 
इति कूश्य पुराणे उपविभागी १७ अध्यायः ॥ 
गारुडे ५* अध्याये चेतद्रशव्यम् ॥ ( भविष्यो- 
तरोक्रष्टवद्ृदयन्तु बहुभिः समाद्रियते पवयते 
च ्रतस्तत् सप्रक्रियमुच्यते। भथ च्रादिव्वहृदय. 
प्रारम्भः भ्राचम्य देशकालौ संकोत्य ममा- 
रोम्यावाप्तये ओरौसवितासूव्य नारायणप्रौ त्यथ 
दादशनमस्काराख्यं क्म करिष्ये। अथ ध्यानम् 

“ध्य यः सदा सविठमण्डलमध्यवर््तो 
नारायख्ः सरसिजासनसत्निविष्टः। 
कैयुरवान् मकरकुण्डलवान् किरौटौ 
हारो हिरर्मयवपुष्टं तश चक्रः ॥ 

एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः । 
स मे भवतु सपरत: पद्महस्तो दिवाकरः ॥ 
मित्राय नमः। रवये नमः। सूर्याय नमः। 
भानवे नमः खमाय नमः। पूष्णे नमः। 
हिरण्यगर्भाय नमः। मरौ चये नमः श्रादि- 
त्वाय नमः। सवित्रे नमः। भर्काय नमः । 
भास्कराय न्नः! 

€ 

सुव्यद् 
“नमः सवित्र जगदेक चच्चुषे 
जगद्प्रस्रतिखितिना शदे तवे । 
तयोमयाय िगुणात्मधारिशे 
विरिञिनारायणशङ्रात्मने ॥ 
नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये 
सहसखरशाखाज्वितसन्भवात्मने । 
सहस्रयोगोडवभावभागिने 
सदखसहयायुगधारिणे नमः॥ 

श्रादित्यस्य नमस्कारं ये कुव्वन्ति दिने दिने) 
जन्प्रान्तरसदहसलेषु दारिद्रय नोपजायते ॥ 

इति नमस्काराः ॥ 
शतानिखं उवाच । 

“कथधमादित्यमुदन्तसुपतिष्ठ दिजोत्तमः \ 
एतम्म ब्रूहि विप्र न्द्र प्रपद्ये शरणं तव ॥ 

सुमन्तुरुवाच । 
इदमेव पुरा षष्टः शंखचक्रगदाधरः। 
प्रणस्य शिरसा देवमल्न् नेन महासना # 
कुरुचेत्रे महाराज निहत्ते भारते रथे । 
छष्णनाथं समासाद्य प्राथयित्वात्रवोदिदम् ॥ 

अञ्ज न उवाच । 
ज्ञानञ्च धममशास्तराणां गुद्यादटुगुद्यतरं तथा । 
मया छष्ण परिजन्नातं वाद्यं सचराचरम् ॥ 
सूखस्तुतिमयं न्यासं वक्तमदहंसि माघ्व। 
भक्तया च्छामि देवेश कथयख प्रसादतः ॥ 
सब्भक्ति करिष्यामि कथ ख्य प्रपूजयेत् । 

` तदहं ओोतुमिच्छामि त्वग्रसादेन यादव ॥ 
खौभगवानुवाच । 

श्द्रादिदेवतः सः एष्ट न कथितं मया। 
वच्छ ऽहं सव्य विन्यासं खण पाण्डव यन्नतः ॥ 
अस्माकं यत्तया षृष्टमेकचित्तो भवान् न । 
तदहं सम्प्रवच्छामि आदिमध्यावसानकम् ॥ 

अञ्न न उवाच । 
नारायण सुरेष्ठ एृच्छामि त्वां महायशाः। 
कथमादित्यसुद्यन्तसुपतिष्ठ त् सनातनम् ॥ 

खौभगवानुवाच । 
साधु पाथं महावाहो बहिमानसि पाण्डव । 
यन्मां एृच्छस्यपरानं तत् पविनव्र विभावसोः ॥ 
सव्बमङ्लमाङ्गल्यं सव्व पापप्रणाशनम् | 

सव्व रोगभ्रशमनमायुव्वं इनमुत्तमम् ॥ 
अमित्रदमनं पाथ संग्रामे जयवद्वनम् । 
वैनं धनपुच्चाणामादिव्वद्ृदयं खणु॥ 
यच्छ त्वा सव्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः । 
विषु लोकेषु विख्यातं निःखेयसकरं परम् ॥ 
देवदेवं नमसछत्य प्रातरूलधाय चान्न न । 
विन्नान्यनेकरूपाणि नश्यन्ति स्ररणादपि ॥ 
तस्मात् खव्वप्रयन्न न सूयय मावाइयेत् सदा । 

आदित्वद्रदयं नित्यं जाप्य तच्छृणु पाण्डव ॥ 
यच्नपा ऋच्छते जन्तुदारिद्रयादाश दुस्तरात् । 
लभते च महासिद्धिं कुष्टव्याधिविनाशिनोम् ॥ 
अस्मिन् मन्ते ऋषिच्छन्दोदेवताशक्तिरेव च । 

महावाहो कथयामि तवाश्रतः॥ 
मया तै मोपितं नासं सब्दंशाद्लप्रयोधितम्। ` 



सूचय 
श्रध तै कथयिष्यामि उत्तमं मन््मेव च ॥” 
ॐभ्रस्य भ्रादित्यहदयस्तो्रमन्वस्य | ओोकष्ण 
ऋषिः ओोर््यात्मा विुवनेश्वरो देवता । 
अनुष्टप् कन्दः। इरितद्यरथं दिवाकरं 
छणिरिति बोजम् । ॐ नमो भगवते जित- 
वैश्वानरजातवेदसे इति शक्तिः! ॐ नमो 
भगवते आदित्याय नम इति कोलकम् ॥ 
ॐ अग्निगर्भदेवता इति मन्तः ॥ ॐ नमो 
भगवते तुभ्यमर्दित्याय नमो नमः । ओौसूयय 
नारायणप्रौत्य्थे जपे विनियोगः । भथ न्धासः । 
ॐ ङं अङ्ग्ाभ्यां नमः। ॐ ङी तच्जनोभ्यां 
नमः। ॐ इः मध्यमाभ्यां नम: । ॐ ङ ् रना- 

` मिक्ाभ्यां नमः। ॐ डो कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
ॐ ङः करतलकरण््ठाभ्यां नमः। ॐङां 
दयाय नमः । ॐ कों शिरसे खडा । ऊकः 
शिखायै वषट् । ॐ ङ कवचाय इम् । ॐ 
नेतव्रयाय वौषट् । ॐ कः भ्रसत्राय फट् । 
ॐ ङ छो हः, इति दिग्बन्धः ॥ 
अथ ध्यानम्। ` 
“भाखद्रनाग्यमौलिं स्फ्.रदघररुचा रचितं 

चारुकेशं 
भाखन्तं दिव्यतेजः करकमलयुतं खण व्- 

प्रभाभिः 
विखाकःशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति 

यश्चोदयाद्रौ 
सर्वानन्दप्रदाता इरिइरनमितः पातु मां 

विश्वचच्चुः ॥ 
पृव्वमष्टदलं प्च प्रणवादि प्रतिष्ठितम्। 
मायाबोजं दलाष्टा्रे यन््रसुद्धारयेदिति ४ 
आदिल्यं भास्करं भान् रविं सव्य दिवाकरम् । 
मात्तण्डं तपनं चेति दलेष्वष्टसु योजयेत् ॥ 
दोषा खच्छा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा 1 
अमोघा विद्यता चेति मध्ये खोः सव्वतोमुखो॥ 
सव्वंन्नः सरव्वगञ्ं व सव्व कारणदेवता ¦ 
सर्वेशं सव्वद्ृदयं नमामि सव्वसाच्िणम् ॥ 
सव्वात्मः सर्व्वकर्ता च ष्टिजोवनपालकः। 
डितः खगापवग श्च भास्करेश नमोऽस्तु ते ॥* 

इति प्रार्थना ॥ 
“नमो नमस्तेऽस्तु सदा विभावसो 
सर्व्वात्मने सप्तइयाय भानवे । 
अनन्तशक्तिसणिभूषणेन 
ददसर भुक्तिं मम मुक्तिमव्ययाम् ॥ 

कन्तु मून्ि विन्यस्य ललाटे तु रविं न्यसेत् । 
विन्यसेत्रेचयोः खूव्यं कणयोश्च दिवाकरम् ॥ 
नासिकायां न्यसेदधानुं सुखे वे भास्कर न्यसेत् 
ज्ज न्यमोष्ठयोशं व तोच्छं जिह्व! न्तरं न्धसेत्॥ 
सुवणंरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिम्मतेजसम् । 
बान्नोस्तु पूषणश्च व मित्रं वे एृष्टतो न्धसेत् ॥ 
वङ्णं टच्चिखे इस्ते त्वष्टारं वामतः करे । ` 
इस्तावुष्ण करः पातु दयं प।तु भानुमान् ॥ 
दरे तु यमं विन्दयादादित्यं नाभिमण्डले । 
कत्धां तु विन्धसेदसं इद्रमूर्व्वोस्तु विन्धसेत् ॥ 

४०३ 

सुव्य्ध 
जान्वोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारन्तु जङ्घयोः, 
पादयोश्च विवखन्त गुल्फयोश्च दिवाकरम् ॥ 
बाद्यतस्तु तमोध्वं सं भगमभ्यन्तरे न्यसेत् । 
सर्ज्ाङ्ग षु सहस्रं श दिग्विदिक्त भगं न्धसेत्॥* 

इति दिग्बन्धः ॥ 
^“एष ्रादित्यविन्धासो देवानामपि दुलमः। 
इमं भक्तया न्यसेत् पाथ सयाति परमां गतिम् 
कामक्रोधक्षतात् पापात् सुच्यते नात्र संशयः। 
सपादपि भयं नेव संग्रामेषु पथिष्वपि ॥ 
रिपुसंघटकालेषु तथा चोरसमागमे । 
विसन्य जपतो न्यासं महापातकनाशनम् ॥ 
विस्फोट कसमुत्पन्न तोव्रज्वरससुद्धवम् । 
शिरोरोगं नेवरोगं सव्वव्याधिविनाश्नम् ॥ 
कुषटव्य धिस्तथा ददहुरोगाख विविधाञ ये। 
जपमानस्य नश्यन्ति गु भक्तया तदज्ञन॥ 
अादित्यो मन््रसयुक्त अादित्यो भुवनेश्वरः ॥ 
अदित्यान्नापरो देवो छ्यादित्यः परमेश्वरः ॥ 
आदित्यमचयेद् ब्रह्मा शिव ्रादित्यमश्चंयेत् । 
यटादित्यमयं सेजो मम तेजस्तदजन ॥ 
श्रादित्ये मन््संयुक्तमादित्यं भुवनेश्वरम् । 

रादित्य ये प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशयः ॥ 
विसन््यमच् येत् सुखं स्मरेद्भक्तयातुयो नरः 
नस प्रश्यति दारिद्रय जन्मजन्मनि चाजन 
एतत्ते कथितं पाथ भ्रादिव्यद्ृदयं मया ॥ 
गन्म क्ता च पापेभ्यः सूय्य-लोके महोयते । 
ॐनमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। 
आदित्यः सविता सूयः खगः पुषा गभस्तिमान् 
सुवणः स्फटिको भानुः स्फ्.रितो विश्वताप्रनः। 
रविव्विश्लो महातेजाः सुवणः सुप्रबोधकः ॥ 
हिरखछगभस्िशिरास्तपनो भास्करो रविः। 
मात्तं ण्डो गोपतिः खौ मान् कतन्न् प्रता 
तमिखहा भगो इंसो नासत्यञ्च तमोनुदः । 
शदो विरोचनः'केशो सहसरं महा प्रु; ॥ 
विवस्ान् पूषणो खत्यमिंहिरो जामदम््यजित् 
धम्यरश्मिः पतङ्गश्च शरण्योऽमिवडा तपः॥ 
दुच्िन्न यगति; शूरस्तं जो राभि हायशाः। 
शम्भरधि व्ाङ्गदः सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकः ॥ 
श्रंश्ठमानुत्तमो देव ऋग्यजुः साम एव च । 
इरिदण्वस्तमोदारः सपषसिमरोचिमान् ॥ 
अग्निगर्भोऽदितेः पुचः शब्भरस्तिमिरनाशनः । 
पूषा विश्वश्चरो मिवः सुवणः सुप्रतापवान् ॥ 
भातपो मर्डलो भाखान् तपनः सव्वेतापनः। 
छत विश्वो महातेजाः सव्र ब्रमयोड्धवः ॥ 
अत्तरश्च च्षरश्यं व प्रभाकरविभाकरौ । 
चन्द्रशन्दराङ्दः सौम्यो इव्यकव्य प्रदायकः ॥ 
श्रङ्गारकोऽ ङ्गदोऽगस्ती रक्ताङ्ग्चाङ्गवद्व नः । 
बहो बद्धासनो बदिबडात्मा बुद्िवर्दनः ॥ , 
बृहदवानुवृङ्भासो बृहद्धामा बृहस्मतिः । 
शुज्ञस्त्व शुक्तरेतासत्व एक्ताङ्गः शक्तभ्रूषणः ॥ 
शनिमान् शनिरूपस्त्वं थने गच्छसि सर्व्वदा । 
भ्रनादिरादिरादित्वस्तं जोराशि्हातपाः ॥ 
अनादिरादिरूपस्तमादिल्यो दिक्पतिय्य मः 
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भानुमान् भानुरूपसत्व खर्भानुभानुदौपिमान् ॥ 
धूमकेतुर्यहाकेतुः सव्वकेतुरनुत्तमः। 
तिमिरावरणः शन्धुः खष्टा मात्तंण्ड एव च ॥ 
नमः पूरव्वाय गिरये पञ्चिमाय नमो नमः। 
नमोत्तराय गिरये दक्िशाय नमो नमः॥ 
नमो नमः सहखांशो च्यादिल्याय नमो नमः । 
नमः पद्मप्रबोधाय नमस्ते इादशातमने ॥ 
नमो विश्वप्रबोधाय नमो ्चाजिष्णुजिष्णवै। 
च्योतिषे च नमस्तुभ्य ज्ानार्काय नमो नमः॥ 
प्रदोष्ाय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः। 
नमस्ते होढ पतये एथिवोपतये नमः ॥ 
नमोह्धार वषट्कार स्व्ययन्न नमोऽस्तु तै । 
ऋगवैदादि यजुर्वेद सामवेद नमोऽस्तु ते ॥ 
नमो इाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः। 
जयाय जयभद्राय इरिदण्वाय ते नमः ॥ 
दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पतये नमः । 
नमस्ते चये नित्यं नमः कुर कुलात्मने ॥ 
नमस्रेलोकयनाधाय भूतानां पतथ नमः । 
नमः कैवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे ॥ 
त्वं ज्योतिस  दतिन्र छया तव  विष्णुख्ठ प्रजापतिः 
त्वमेव द्रो द्रासमा वायुरग्निस््वभेव च ॥ 
योजनानां सदस्ने इं हे शते है च योजने । 
एकेन निमिषा न क्रममाण नमोऽस्तु ते ॥ 
नवयोजनलच्ाणि सडस्दिशत)नि च । 
यावहटौप्रमाशेन क्रममाण नमोस्तु ते॥ 
अग्रतख नमस्तुम्य इत सदा गमः 
पाष्वतख नमस्तुभ्य नमस्ते चास्तु सब्वदा ॥ 
नमः सुरारिदन्तरे च सोमसूर्य्याग्निचिशुषे । 
नमो दिव्याय व्योमाय सर्व्बतन्वमयाय च ॥ 
नमो बेदान्तवैद्यःय सन्वेकर्ममादिसाचिणे । 
नमो इरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः # 
अरुणो माघमासे तु सूर्यो वे फाल्गुने तथा । 
चेचमासेतु वेदाङ्गो भानुर्वंशाखतापनः ॥ 
ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र ्राषाढ़ृ तप्तै रविः॥ 
गभस्तिः खावशे मासि यमो भाद्रपदे तथा ॥ 
इषे सुवशंरेताख कार्तिके च दिवाकरः ॥ 
मागंशों तपेश्मित्रः पौषे विष्णुः सनातनः ॥ 
पुरुषसत्वधिकै मासे मासाधिक्ये तु कल्पयेत् । 
इत्येते दादशादित्याः काश्यपेयाः प्रको्तिताः॥ 
उग्ररूपा मडात्मानस्तपन्ते विष्डुरूपिशः । 

धदधकाममोक्ताणां प्रस्फुटा हेतवो प ॥ 
सव्वपापहइर शचवमःदित्यं संप्रपूजयेत् । 
रुकधा दशधा चेव शतधा च सहस्रधा ॥ 
तपन्ते विश्वरूपेण खजन्ति संहरन्ति च । 
एष विष्णुः थिव्यं व ब्रह्मा चेव प्रजापतिः ॥ 
महेन्द्रञ्ंव कालश्च यसो वरूण एव च। `. 
नन्नव्रग्रहताराणाम्धिपो विष्ठतापनः ॥ 
वायुरम्नि्धनाध्यत्तो भूतकर्ता स्वयं प्रमुः। 
एष देवो हि देवानां सब्वमाप्यायते जगत् ॥ 
एष कर्ता डि भूतानां संहर्ता रचकस्तया । 
एष लोकानुलोकख सपदोपाखच सागराः ५ 
एष पाताङषख्यो देत्यदानवराचखा; \ 



सुय 
एष धाता विधाता च बौज' चेत्र प्रजापतिः॥ 
रुष एव प्रजा नित्यं संव यति रभ्मिभिः। 
एष यन्नः खधा खाडा डौः यख पुरुषोत्तमः 
एष भूतातक्षो देवः सच्छो व्यक्तः सनातनः । 
ईश्वरः सर्व्वभूतानां परमष्टौ प्रजापतिः ॥ 
कालासा सन्वभूताला वेदात्मा विश्वतोमुख 
जश्मरत्यजराव्याधिसं छारभयनाशनः ॥ 
दारिद्राव्यसनध्वंसौ ओोमान् देवो दिवाकरः। 
विकत्तनो विवष्ांख मात्तण्डो भास्करो रविः 
लोकप्रकाशकः ओोमाज्ञोकचन्ुग्ेश्वरः। 
लोकसाच्तौ वरिलोकेशः कर्ता उत्ता तमिखहा ॥ 
तपनस्तापनखेव शुचिः सपःश्बवाइनः । 
गभस्तिडस्तो ब्रह्मण्यः सब्वदेवनमस्छतः ॥ 
श्रायुरारो.म्यमेश्वये नरा नाथख्च मन्दिरे। 
यस्य प्रसाद्-त् सन्तुष्टिरादित्यद्ृदयं जपेत् ५ 
इत्येतेर्नामभिः पाथं भादित्यं स्तौति नित्यशः। 
प्रातस्लथाय कौन्तेय तस्य रोगभयं न इहि ॥ 
पातकाच्ुखते पाय व्याधिभ्यश्च न संशयः । 
एकसन्ध्य दिसन्ध्य' वा स््व॑पापैः प्रमुच्यते ॥ 
विखन्ध्य' जपमानस्तु पश्ये परम पदम् ॥ 
यदहः कुरुते पापं तद; प्रतिसुच्चते ॥ ` 
यद्राव्राः कुरुते पाप तद्रात्राः प्रतिसुख्ते । 
ददुस्फोटकङ््ानि मण्डलानि विषूचिका 
सबव्वव्याधिमडारोगभूतवाधास्तथेव च ॥ 
डाकिनो शाकिनौ चेव महारोगभयं कुतः ॥ 
ये चान्धं दुष्टरोगा् ज्वरातौसारकादयः। 
जपमानस्य नश्यन्ति जवे शरदां शतम् ॥ 
संवक्छरेण भरणं यदा तस्य ध्रव भषेत् । 
अआशौषां पण्यति दायामदहोराव' धनच्छय ॥ 
यस्विद पठते भक्तया भानुवारे महान्; । 
प्रातःखाने छते पाथं एकायक्लतमानसः ॥ 
सुवणं चचचुभवति न चान्धस्तु प्रजायते । 
युचचवान् धनसम्य्ञो जायते चारुजः सुखौ ॥ 
सव्वं सिदहिमवाभ्नोति सव्वं वर विजयौ भवेत् । 
्रादित्यहृदयं पुख्ड सूखनामविभूषितम् ॥ 
शत्वा चे निखिलं पाथं सव्वपापः प्रमुच्यते । 
शअरतःपरतर नास्ति सिदिकामस्य पाण्डव ॥ 
पतज्जपस्त कौन्तेय येन ओरं यो छवापस्यसि । 
अ्दित्य्दयं नित्यं यः पटेत् सुमाडितः॥ 
भ्नृणहा मुच्यते पापात् कतन्नो ब्रह्मघातकः । 
गाघ्रः सुरापो दुर्भगो दुष्यति्रहकार कः.॥ 
पातकानि च सर्व्वाणि दहत्येव न संशयः । 
य इद् णुयाच्चित्यं जपेदपि समइतः ॥ 
सव्वपापविशदाला सूर्यलोके म्चौयते। 
अपुच्चो लभते पुचान् निर्धनो धनमाघ्र यात् ॥ 
रोगौ मुच्यत रोगाद्भक्त्या यः पठत खदा । 
यस््वादित्यदिने पार्थं नाभिम! बजने खितः ॥ 
उद् याचलमारूद्' भास्करं प्रणतः खितः । 
जपते मानवो भक्तया खणुयादापि भक्तितः ॥ 
संयाति परम स्थानं यवर टेवो दिवाकरः । 
अमिवरदमनं पाथे यदा कर्तु समारभत् ॥ 
तद्1 प्रतिक्तिं कत्वा शत्रोश्च रणपांशभिः। 
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राक्रम्य वामपादेन भादित्यद्कदयं जपेत् ॥ 
एतन्न समाहय सब्वसिदिकरं परम् ॥” 
ॐ छ़ं हिमालोढ' खाहा । ॐ डो निलोद' 
स्वाहा । ॐ कीं मालोढं खाहा । इति मन्तः। 
“जिभिञख् रोगौ भवति ज्वरौ भवति पञ्चभिः। 
जपस्तु सप्तभिः पाथ राच्चसीं तनुमाविथेत् ॥ 
रा्सेनाभिभूतस्य विकारान् शृणु पाण्डव । 
गौयते कृत्यते नग्न श्रास्फोटयति धावति ५ 
शिवारुतञ्च कुरुते इससे क्रन्दते पुनः । 
एवं संपौच्यते पार्थ यद्यपि स्याग््हे श्वरः ॥ 
किं पुनर्मानुषः कथिच्छौचाचार विवर्जितः । 
पौडतस्य न संदेहो ज्वरो भवति दाश्णः ॥ 
यदा चानुग्रहं तस्य कन्तुमिच्छेच्छभङ्करम् 
तदा सलिलमादाय जपेन्मन्वमिमम्ब घः ॥ 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। 
जयाय जयभद्राय इरिदश्वाय ते नमः ॥ 
खापयेत्तेन मन्तरेण शुभ भवति नान्धथा ॥ 
भअन्धथा च भवेदोषो नश्यते नात्र संशयः ॥ 
अतस्ते निखिलः परोक्षः पूजाद्चैव निवोध मे । 
उपलित्तं शुचौ देशे नियतो वाग्यतः शुचिः ॥ 
हत्त वा चतुरस वा लिभूमौ लिखेच्छचिः। 
जिधा तवर लिखेत् पञ्चमष्टपत्रं सकणिकम् ॥ 
अष्टपत्रं लिखेत् पद्मं लिप्तगोमयमण्डले। 
पूष्वपव्रं लिखेत् सूग्य माग्ने य्थान्तु रविं न्छसैत् 
याम्यायाच्च विवस्वन्त- नेच त्वान्तु भगं न्धसेत्। 
प्रतोच्धां वरणं विन्द्याहायब्यां मिवभेव च ॥ 
भदित्यसुत्तरे पत्रं ईशान्यां विष्छुमेव च । 
मध्यं तु भास्करं विन्द्यात् क्रमेखेव 
अतः परतर नास्ति सिदहिकामस्य पाण्डव । 

त्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणीं सओेत्॥ 
मन्त्रपूतं गुडाकेशं चायं दद्याद्रभस्तये । 
खायुधं सरथश्व, स्यं मावाहयाम्यहम् ॥* 
खागतो भव । सुप्रतिष्ठो भव । स(ब्रधो भव। 
सव्रिहितो भव। सद्यो भव । इति | 
स्फ टयित्वायेत् सूयं भुक्तिं सुक्षि लभे्ररः॥ 
ॐ ओं विद्यां किलिकिलि कटकष्टषरव्टा्थसा- 
धनाय सराहा । ॐ यीँ कां जीं इः हंसः सूर्याय 
नमः खाहा अगोंकांडींकङक्शङोङ 
सूग्यं मूत्तये खाहा । ॐ यीं ं  खे खः लोकाय 
सव्वमूत्तये खाइ । ॐ क मात्तख्डाय खाडा। 

देवाधिदेवाय नमो नमस्ते # 
नमो भगंवते तुभ्य नमस्त जातबैदश् । 
दत्तमध्व ̀  मया मानां लं हा नमोऽस्तु ते 
एहि सूर्यं सहस्रं शो तेजोराशे जगतपते । 

ॐ विश्वमूर्तये 

अनुकम्पय मां देव ग्टहाणाष्यं ̀  नमोऽस्तु ते॥ 

सुच्येध 
नमो भगवते तुभ्य नमस्ते जातवैदसे ॥ 
मभेदम्यं' ज्ज तवं देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
सरव्वदेवाय देवाय भ्राधिव्याधिविनाथिने। 
ददं ग्टहाण मे देव सरव्वव्याधिर्विनण्यतु # 
नमः सूर्याय शान्ताय सर्व्वरोगविनाशिने । 
ममेष्ठितं फलं दक्वा प्रसोद परमेश्वर ॥” 
ॐ नमो भगवते सूर्य्याय खाहा । ॐ शिवाय 
खाहा। ॐ सर्व्वात्मने सूर्याय नमः खाहा । 
ॐ अ ्तय्यतेजसे नमः खाडा। 
“सर्व्वसकषटदारिद्रं शत्र नाशय नाथय । 
सव्वलोकेषु विष्वा सर्व्वाता सर्व्वदश्रकः ॥ 
नमो भगवते सय्य कुष्टरोगान् विश्वख्डय । 
अआायुरारोम्बमेग्ब्य' देहि देव नमोऽस्तु ते॥ . 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः प 
ॐ अच्तय्यतेजसे नमः। ॐ सूर्याय . नमः । 

नमः| 
“श्आादित्यश्च चिवं 
उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च ॥ 
एतदि च्छाम्बहं रोतु पुरुषो वे दिवाकरः । 
उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याङ्क तु महेण्वरः ॥ 
अस्तमाने खयं विष्छुस्िमू्तिख दिवाकरः । 
नमो भगवते तुभ्य विष्णवे प्रमविच्छवे॥ 

ममेदम्यं प्रति्टज्न देव 
देवाधिदेवाय नमो नमस्ते ॥ 

सूर्याय साङ्गाय सप्ररिवाराय ओौस्य्य 
नारावणशायेदमष्यम्। 
हिमन्नाय तमोन्नाय रच्ोन्नाय च ते नमः। 
छतच्न्नाय सत्याय तख सत्यान नमः ॥ 
जयो जयञ्च विजयो जितप्राणो जितशमः। 
मनोजवो जितक्रोधो वालिनः सप्त कौर्तिताः ॥ 

प्रतिदिनसुदयं 
शर णशसुपेमि हिरण्यरेतसम् ॥ 

न तं व्यालाः प्रवाघन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत् 
न नागेभ्यो भयश्ेव न च भूतभयं क्रचित् ॥ 
अग्निशत् भयं नास्ति पाथिवेभ्यस्तयेव च । 
दुगतिं तरते चोरा प्राञ्च लभते पशून् ॥ 
सिहिकामो लमेत् सिदि कन्धाकामस्तु 

` कन्यकाम् । 
एतत्पटेख्छ कौन्तेय भक्तिगुक्तोन चेतसा ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयश्तस्छ च । 
कन्धाकोटिखस्स्य दत्तस्य फलमाप्र यात् ॥ 
इदमादित्वहृदयं योऽधोते सततं नरः । 
सब्देपापविश्दाला सृव्येलोके महोयते ॥ 
नाख्यादित्यसमो देवो नाकयादिष्यसमा गतिः 
प्रत्यत्चो भगवान् विष्डुर्येन विन्डं प्रतिष्ठितम् ॥ ` 
नवतिर्योजनं लक्लं सहस्राणि शतानि च । 
यावद्टौप्रमाथेन तावश्चरति भाष्करः ॥ 
गवां शतसडल्लस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलम् । 
तत् फलं लभते विदान् ् ान्ताला क 

। ॥ 



` ऋ 
योऽधौते दओद्रदयं सकलं सफलं भवेत् । 
अष्टानां ब्राञ्जणानाख्च लेखयित्वा समर्पयेत् ॥ 
ब्रद्मलोकक्छषोणाञ्च जायते मानुषोऽपि वा। 
जातिख्मरत्वमाप्रोति शाता नात्र संथयः॥ 

महालने मोक्षपदाय नित्यं 
नमोस्तु ते वासरकारणाय ॥ 

आदित्वश्चाचितो देव भादित्यः परमं पदम् । 
आदित्यो माढको भूत्वा भादित्यो वाञ्मयं जगत् 
श्रादित्यं पश्यते भक्ष्या मां पश्यति धरुवं नरः । 
नादित्यं पश्यते भक्ष्या न स पश्यति मां नरः॥ 
विगुणश्च चितत्चश्च वयो वेदास्रयोऽग्नयः। 
बयाणाख्च त्रिमूर्तिखव तुरोयस्त्रं नमोऽस्तु तै॥ 

नमः खविव्रं जगदेकचन्ुषे 
जगद्यस्तिख्ितिनाशङेतवे । 
लयमयाय चिरुष्णाढमधारिशे 
विरिखिनारायणशङ्रपत्मने ॥ 
यस्योदये नेह जगत्प्रबहयते 
प्रवर्तते चाखिलक््मसिदये । 
बह्न्द्रनारायणरद्रवन्दिति 
सनः सद्ा यच्छतु मङ्गलं रविः ॥ 
नमोऽस्तु सुर्याय सहस्ररश्मये 

सहस्रसं ख्यायुगधारिणे नमः ५ 

विप्रः स्तुतं भावनमुकिकोविदम्। 
तं ठेवदेवं प्रणमामि 

४०४ 

सूय्थ् 
प्रकाशितं थेन च भूभुवः खः 
पुनातु मां तस्छवितुर्वरे्डम् ॥ 
यन्मष्डलं वेदविदो वदन्ति 
गायन्ति यञ्ारणसिद्दसद्ाः । 
यद्योगिनो योगजुषाख् सदाः 
पुनातु मां तस्छवितुर्वरेख्म् ॥ 
य्मण्डलं सर्व्वजनेषु पूजितं 
श्योतिख कुर्यादिह मत्यलोकै । 
यत्कालकालादिमनादिरूपं 
पुनातु मां तस वितुवेरेख्छम् ॥ 
यश्य्रण्डलं विष्छुचतुम् खाख्यं 
यदक्षरं पापडरं जनानाम् । 
यत्कालकल्यक्चेयकारणच्च 
पुनातु मां तव्छवितुवरेष्यम् ॥ 
यक्मच्डलं विश्वख्जं प्रसिद्द- 
मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगस्मम् । 
यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिल्च 
पनातु मां त्छवितुवरेष्यम् ॥ 
यन्मण्डलं सव्वग तस्य विष्णो 
रात्ना परं धाम विशतस्वम् । 
सच्छा 1न्तरेर्योगपथानुगम्यं 
पुनातु मां तस्छवितुवेरेष्यम् ॥ 
यश्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति 
गायन्ति यच्चारणसिदसङ्काः । 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति 
पुनातु मां तस्छवितुरवरेख्यम् ॥ 
यन्मण्डलं बेदविदोपगोतं 
यद्योगिमां योगप्रथानुगम्बम् । 
तत् सव्वंवेदं प्रणमामि स्ये 
पुनातु मां तश्छवितुर्वरेष्यम् ॥ 

मङ्गलाष्टमिदं पुष्यं यः पठेत् सतते नरः । 
सव्वंपापविश्चद्यालमा सूर्यलोके महोयते ॥ 

ध्येयः रदा सविढमग्डलमध्यवर्तीं 
नारायणः सरसिजासनसब्धिविष्टः। 

एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयस तपोधनाः । 
कोत्तयन्ति सुरयंष्ठ देवं नारायणं विभुम् ॥ 
वैदबेदाङ्क्थारोरं दिव्यदोतिकरं परम् । 
रछोत्नं रक्चवणंश्च खर्टिसंइारकारकम् ॥ 
एकचक्र रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः। 
ख भे भवतु सृप्रोतः पञ्चहस्तो दिवाकरः ॥ 
शादित्यः प्रथमं नाम दितौयन्तु दिवाकरः । 
तोयं भास्करः प्रोकं चतुर्धन्तु प्रभाकरः ॥ 
पञ्चमन्तु खलं शः षष्श्धेव चिलोचनः। 
सप्तमं इरिदग्वश्च अ्टमख्च विभावसुः ॥ 
मवम दिनक्ञत् प्रोक्ष दशमं इादशालकः। 
एकादशं वयोमूत्तिं ददं चग्य एव च ॥ 

सूरय्याष्यं 
प्रातःकाले पठेच्ररः । 

दुःख्रनाशनच्ेव सब्वदुःखश्च नश्यति ॥ 
दक दारिद्रग इरते रवम् \ 

प्रदश्चं व सव्वकामप्रवदेनम् ॥ 
यः पठेत् .प्रातसश्ल्याय भक्षय नित्यमिदं नरः । 
सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोत्तमेव च ॥ 
अरग्निमौले नमस्तुभ्यमिषेत्वोर्जख्सरूपिणे । 
श्रम्न भ्रायाहि वोतस्त्व नमस्तं ज्योतिषां पते। 
शन्नोदेवो नमस्तुभ्य जगचच्चुनेमोऽस्तु ते । 

. पञ्चमायोपवेदाय नमस्तुभ्य नसो नमः ॥ 
पञ्चासनः पश्मकरः पञ्मगभसमद्यतिः । 
सपाश्वरथद्नंयुक्तो दिभुजः स्यात् सदा रविः ॥ 
भ्रादित्यस्व नमस्कारं ये कुव्वन्ति दिने दिने। 
जग््ान्तरसहक्ल षु दारिद्रय नोपजायते ॥ 

डदयगिरिसुपेतं भास्करं पद्महस्तः 
निखिलभुवननेव्र भक्षरब्नोपभेयम् । 
तिमिरकरिखगेन्द्रं बोधकं पञ्चिनोनां 
शुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्ववन्द्यम् ॥ 

इति योभविष्थोत्तरपुराणे योकछलष्णाचजुं नसंवादे 
अआदित्यद्ृदयस्तोवं संपूरम् १५॥ ) 

(सूर्या, सो,(सूखस्य भार्यया । टाप् 1) सुव्यभार 
सन्ना इति शब्दरब्रावलौ ॥ इन्द्रवाङयो । 
इति राजनिधेष्टः । नवोढा । इति शब्दरब्रा- 
वलौ ॥ यथा, ओओभागवते। १०।.१।२९ ¦ 
“तस्यां हि कर्हि वच्छौरिव्वंसदेवः छतोदष्ः। 
देवक्या सूवधया साह प्रयाखे रथमाक्इत् ॥ 
(वाक्। इति निघण्टः । १।११। “सत्तः 
गत्यर्थात् सुवतेर्व्वा प्रेरथार्थात् राजसूय- 
सूर्व्ेत्यादिना निपातनात् कपि सरतेरूतवं 
सुवतेव्वो रड़ागमः ! सरति गच्छति स्होतून् 
प्रति, कणशंशष्कुलिं वा सुवति प्र रयति चोदना- 
शूपा पुरुषादौनिदं कुष्विंति। बदा, सुपूरव्वा 
दौरतेः छत्यश्यटो बहुलम् ति कमणि कपि 
निपातनादूपसिदिः। सष दयते उशचाय्यते इति 
सूर्या । यदा, षु प्रं रणेशुसधोग्डधिभ्यः करन्इति 
क्रन्-परत्ययः । परते उारणकाले प्राणेन खश 
न्दसि खाध इति यतुप्रत्ययः सूयय । यहा, 
रयो मेधाविनः तानति छन्दसि च,इति यत् 

प्रत्ययः । यदा, सूरिषु साधः । तवर साष्ठः इति 
यत् ।* इति तद्धोकायां देवराजयजञ्वा ॥) 

सूव्याष्यै, करौ,(सूखाय देयमष्येम् ।) खबधसम्ब्र 
दानकाष्येम् + शक्जिपूजायां भच्छिद्रावधार 
णाये सूर्गथाष्यंदानम् । यथा, 
“ततो भास्करबौजेन सहितेनासुना पुनः । 
मन्बे्ठ भास्करायाध्वं मच््छिद्रा्थे निवेदयेत् ॥ 
नमो विवख्छते ब्रह्मन् भासते विष्ुतेजसे । 
जलगच्सवित्े शचये सविव्र कण्छंदायिने ॥ 
ततः कताच्लिभूला पटित्वा मश्व मौरितम् । 
एकाग्रममसा वाग्भिरच्छिद्रमवधारयेत् ॥ 
यच्रच्छिद्रः तपन्िदर' यच्छिद्र पूजभेमम 
श्यै वदच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः ॥ 

बति कालिकापुराणे ५६ अध्यायः ॥५। 
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सूय्याव 
रोमादिश्ान्त्यधं' सूर्यं स्य इंसादिसप्ततिनाममि 
सप्तिधाष्य प्रदानप्रमाशं यथा, 
हंसो भानुः खलं शस्तपनस्तापनो रविः । 

विकन्तनो विवखांख विण्ठकर्म्रा विभावसुः ॥ 
दिग्बरूपो विश्वकर्ता मात्त षो निदहिरोऽ"शः 

मान् । 
श्रादित्य्ोष्णगुः सूर्व्योऽयमा व्रध्ो दिवा- 

करः ॥ 
इादश्ात्ा सप्तयो भास्करोऽहस्करः खगः । 
सूरः प्रभाकरः चोमान् लोकचक्षग्र हेष्वरः ॥ 
विलोकेथो लोकसाच्चौ तमोऽरि ५५. 

॥ 
गभस्तिहस्तस्तौव्रां शस्तरणिः सुमष्ोरणिः ॥ 
द्युमखिदंरिदश्डोऽर्को भानुमान् भयनाशनः । 
छन्दोऽश्वो वेदवेद्य भाख््ान् पूषा हषाकपिः॥ 
एकचक्ररथो भिव्रो मन्दं इारिस्तमिखहा । 
देव्या पापश्ता च प्रकाशकः ॥ 
हेलिकथितभानुख कलिश्रस्ता च्छं वाहनः । 
दिक्पतिः पञ्चिनौनाथः कुथेशयकरो इरिः॥ 
धर्यरण्जिदु निरोचचष्ड) एः कश्यपालजः। 
एभिः खषतिसंख्याकेः पुश्य: सूथथस्य नामभिः॥ 
प्रणवादिचतुधगन्ते मस्कारसमन्वितेः। 
परत्येकमु्चरब्राम दृष्टा दद्रा दिवाकरम् ॥ 
विष्डद् पाशियुग्मे न तास््रपातरं सुनिरलम्। 
जानुभ्यामवनीं गत्वा परिपूर्य जलेन च ॥ 
करवोरादिङुसुमे रक्ष चन्दनमिखितेः। 
दुव डः रेर चते निःचितिः पात्रमध्यतः ॥ 
दद्यादष्यं मनर्ष्घाय सवितवे ध्यानपूरव्वंकम् । 
छपमौलिसमानौोय तत्याचं नान्धटृश्चना 
मतिमग्छं नमस्कूर््यादुदयास्तमधे रविम् । 
अनया नाम सप्तत्या महामन््रहस्यया ॥ ॥ 
णवं कुर्व्ववरो जातु न दरिद्रो न दुःखभाक् । 
ग्याधिभि्य चते धोरेरपि जग्धा ग्तराज्नितेः ॥ 
दिनौषधे््विना वैदोव्विना पथापरिगरहेः। 
कालेन निधनं प्राप्य सग्यं लोके महोयते ॥ 

इति स्कन्दपुरारे काशोखण्डे < ध्यायः ॥ 
सू्ग्यलोकः, पु , (सूयय स्य भ्रालोकः।) भ्रातपः। 
इति राजनिर्चर्टः ॥ 

सूर्य्यावत्तं :, पु, (सूय इव भ्रावत्तते ष्ति। ा+ 
इत् + अच् ।) चुपविथेषः । इङडइङ्या इति 
भाषा । अस्य गुखः । विबन्धन्नः। 
इति राजवङ्ञभः ॥ ाकविशेषः। सुलचिया 
इति भाषा । तत्यर््यायः। 
““पाव्वतेयख करभो विरः कपिपिष्यलो 
लामातासौ कचित् प्रोक्ष; सखावत्त ; सितो- 

$परः ॥ 
इति रब्रमाला ॥ 

“"वराइकालो कथितः सूावत्तस्तु याष्ट्कः॥ 
इति इारावलो ॥ 

सूखावर्ता.स्तो, (सृ इव भ्रावत्तते या भा+ 
हत् + अच् । टाप् । ) भादित्यभक्ञा। इति 
राजनिघष्टः ॥. 

४०६ 
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[न्] प, ( ख्यप्रियोऽश्मा प्रस्तरः । } 
सूवधयकान्तमणखिः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

, पु, ( सय्यस्य अश्वः । ) सूखघोटकः । 
तत्पर्य्यायः । वाताटः २ इरितः ३) इति 
जिकाण्डशेषः ॥ 
व्यस्तं, क्री, (सस्य शस्तम् ।) स्खधस्यास्ताः 
चलगमनम् । यथा, 
“निशोथादध इत्यनेन अद रात्रपूव्वेकालत्वेन 
सूर्ग्यास्तमयकालस्यापि लाभात् ॥" इति 
तिष्यादितक्वम् ॥ 
पूर्वया , ज्गौ, ( स्यस्व ् राद्वा भाद्वा यस्य । ) 
तासम् । इति विकाण्डशेषः ॥ सूयय नामके, 
बि॥ 
घ्या ः, पु, . ( सू््यैस्य भाद्वा भराद्वा यस्य । ) 
अकठच्तः। इति राजनिघण्टः ॥ 

्र्ययेन्दु सङ्गमः, य, ( सूय्ये'ण सदह इन्दोः सङ्गम 
एकराश्यवस्थानरूपमेलनं यत्र ।) भमावास्या। 

इत्यमरः। १।४।८॥ सूय चन्द्रमेलनञ्ख ॥ 

ूर््योद्ःपु, (सव्य ऊढ़ोऽस्तगमतो यच ।) सूर्या 
स्तकालप्रापघोऽतिधिः। यथा, 
सूर्ग्योदृस्तु स सम्प्रासो यः सूर्खऽस्तं गते- 

$तिधिः॥ 
ति हेमचन्द्रः ॥ 

यथा, विष्णुपुराणम् । 
“दिवातिथौ तु विमुखे गते यत् पातकं भवेत् 
तदेवाष्टगुणं विद्यात् सूर्ग्योढ़ विमुखे मते ॥” 

इत्याड्किकाचारतत्वम् ॥ 
्ग्योदयः,पु, (सखस्य उदयः) स्वस्य प्रकाशः । 
यथा, विष्णुधर्मोत्तरे । 
सावने च तथा मासि विंशतसूर्ययोदयाः ख्मता 

भादित्यराथिभोगेन सौरो मासः प्रकौर्तितः॥ 
इति मलमासतच्छम् ॥ 

तवर शयननिषेधो यथा,-- 
“सूर्योदये चास्तमिते च शायिनं 
विमुञ्चति खौ रपि चक्रपाणिनम् #” 

इति ल्छो चरितम् ॥ * ॥ 
तत्काले खरानादेः कत्त व्यता यथा,-- 

इति प्रायशित्ततच्वम् ॥ 
प्रवे । इति कविकल्पटुमः ॥ (भ्वा*पर०- 

।) षष्ठस्सरो । सूषति । इति दुमा 
दासः ॥ 

„ गतौ । इति कविकश्यदूमः ॥ (भ्वा०-पर- 
सक ०-भ्रनिट्! ) सरति । नालानं करिणा 
सले इति रघौ कर्म कत्त त्वादिति रमानाथः 1 
चिन्त्य कत्त खयभावधातूनां तन्निषेधात् । 
वस्तुलस्तु गणक्ततानित्यत्वादात्नेपदम्। ना- 
लानेरिति वा पां तत्र कर्प्राविक्तायां भावे 
प्रत्ययः । इति दुर्गादासः ॥ 
क गतौ। स्ततौ। इति कविकल्पदुम: # 
(च्रा०-पर०-सक०-सेट् । ) क, सारयति। 
इति दुर्गादाखः ॥ 

“सूर्योदयं विना नैव ख्ञानदानादिका; क्रियाः 

स्टक्त 
ख, र लि गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (्ः०- 
पर०-सक०-भनिट्।) र, वैदिकः लि, 
ससर्ति । इति दुर्गादासः ॥ 

[ज्] पु, ( ख्जतोति। ख्ज् + क्किप् ) 
रुशिकर्ता । तस्य रूपान्तराणि ¦ खग् । खट । 

। इति सिदान्तकौसुदौ ॥ 
खकः, पं, ( सरतोति। छ गतौ + 'खहभूशषि 
मुषिभ्यः कक् ।"उणा० ३।४१। इति कक्। 
कंरवः। बाणः। इत्यनादिकोषः ॥ पद्म् । 
वायुः । इति सिदान्तकौमुदासुणादिहत्तिः ॥ 
( वच्छ: । इति निघण्टुः । २।२० ॥ सरणश्चौले 
वि । यथा, ऋग्वेदे । १०।१८० । २। 

“कं संशाय पविभिन्द्रतिग्मम् ॥* 
कं सरणशोलम् ।” इति तद्धाष्यम् ॥) 

:, स्त्रो, करण्ड रोगः! इति शब्द्रद्नावलो 
[खकाल प, गालः । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
; [न्] क्लौ,(खूजति लालादौनिति । खज् + 
बाइलकात् कनिन् ।) खक्णो । इति सुभूतिः॥ 
इत्यमरटो कायां भरतः ॥ (यथा, महाभारते । 
३।१२५।२। 
“"भयाङस्तम्भितभुजः छक्र णो लेलिदगम् हः॥") 

क्तौ, खकणो । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 
( यथा, सुशुते । २।१६। 

“जन्तवश्चाव्र मू च्छन्ति खङ्षस्योभयतोसुखात्॥") 
ख्कणो, सो, भोष्टयोः :प्रान्तभावः । इति 
पाणिनिः । इत्यमरटौकायां भरतः ॥ ( यधा, 
सुते । ६ । ६० । 

“भूमौ यः प्रसरति सपंवत् कदाचित् 
कर्यो विलिडति जिह्वया प्रसक्तम् ॥*)} 

।खक्ति,को.खुकणो । इत्यङुणः । इत्यमरटोकायां 
भरतः ॥ 

[न्] ज्ञौ, (रजति लालादौनिति । खज + 
वनिप् । ) भरोष्ठप्रान्तमागः 1 यथा, 

प्रान्तावोष्ठस्य क्वणो । 
इत्यमरः ॥ 

“श्ओोष्टयोर्व्वामदकिणौ प्रान्तौ क्षणौ उचेयते 
श्रोष्ठस्येति जातावेकल्वम् । खजतो लालादि 
कणो व्रासुसिति क्निप् निपातनात् कड् । 
क्षणा कणे तिप्रयोमात् वसंयोगः। अन्यथा 
टायां सदानोऽज्ञोप इत्यज्ञोपः स्यात् । 
'महाषक्गाय शोभितो दृलसिंडनखराग्रवत् ।› 
इति शेषात् ककारदयसंयोगोऽपि । खक नान्तं 
क्लोवं क्षणो क्रोवे इति भूतिः! प्रान्तावोष्ठस्य 
ख्कणो क्रौवकाण्डऽमरदत्तञ्च। ईवन्तापि 
ख्कणो । क्यौ विलिहति जिह्वया तयैवेति 
रुग्विनि्यः। 

“ख खक्षणोप्रान्तमदकप्रदिग्धं 
प्रलेलिदानो इरिणा विरुचैः ।* 

इति पाणिनिः ॥ 
क्ति क्रौवभिदन्तच्च सक्ध्यखिनो दधि सरक 
तथा वारिः स्यादित्यरुणः। कं क्रोवमदन्तञ्च ` 
खक दे चैव विन्न ये चत्वारिंशच्च वक्गजाः ।” 



र्णी 
इृत्यक्तेः। वाम लिन् खकमरण्यपूणं इति 
वसन्तराजप्रयोगाच्च ।” इति भरतः ॥ 

खक, क्तो, ्रोष्ठप्रान्तभागः। इति वसन्तराज- 
प्रयोगः । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

खक्रणो.स्तो,ग्रो्प्रान्तभागः। कस इति भासा। 
इति पाणिनिः । इत्यमरटौ कायां भरतः । २। 
६।९१॥ 

क्ति, कौ, श्रोष्ठयोः प्रान्तभागः। इत्यरुणः। 
इत्यमरटौकायां भरतः । २।६।९१॥ 
शकि, सतो, श्रोष्ठयोरन्तरम्। इति राज- 
निर्घर्टः ॥ 
खगः, पु, (सरतोति । ख + वाइलकात् गक् ।) 
भिन्दिपालः । इत्यमरः । २।८।९१॥ 

सटगालः;पं,(ख्जति मायामिति । खज + बाडह- 
लकात् कालन् । न्यङ्कादित्वात् कुत्वम्।)जम्ब॒कः। 
इति शब्द्रन्नावलो।देत्यविशेषः। इति केचित्॥ 

खड, स््नो.शब्दवतो रन्रमयौ माला। यथा, 
“तमनव्रवोत् प्रौयमाणो महात्मा 
वरं तवेहाद्य ददामि भरयः। 
तवैव नास्ना भवितायमग्निः 
खङ्गं चेमामनेकरूपां खडाण ॥* 

इति कठोपनिषदि प्रथमा वज्ञो ॥ 
“ङ्गां शब्दवती रतरमयीं मालां इमामनेक- 
ङ्पां विचितां ख्हाण स्ौङुरु | ख्ङ्ां वाकुत्- 
सितां गति कर्ममयीं गहाण। अन्यदपि 
कमी विन्नानमनेकड्ेतुत्वात् खो कुव्वित्यथंः ।* 
इत्यादि शाङ्रभाष्यम् ॥ 

खज, भौ श विसे । इति कविकल्यदुमः॥(तुद° 
पर०-सक०-्रनिट्। ) भौ, भक्नात्तोत्। श, 
जति । इति दुगौदासः ॥ 

ख्ज,यङ्भ्रौ विसर्गे। इति कविकल्पदुम: ॥ 
(दिवा०-भरात०-सक०-भनिट् )य ङ,ख्ज्यते । 
श्रौ, ष्टा सरोषज्यते। विसगसत्यागः । 
त्यागो ब्युद्धां पर एव भ्रन्यव्र करोतोत्य्थः। 
यथा। उपासनमित्य पितुः स्म ज्यते इति 
नेषधम् ॥ संपूर्व्वोऽयमकम्यकः। यथा । सं 
ज्यते सरसिजेररुणां एभिन्नैः निशापरिणाम- 
वायुरिति रषुः। इति दुर्गादासः 

ख्जकाक्तारः, पुं, सतन्निकाच्तारः 
टौकायां रमानाथः ॥ 

खणिः,पु(सरतोति । + “खविषिभ्यां कित्” 
उषा 8। ४९) इतिनिः। सच कित्। 
णत्व्च । ) शत, । इति शब्दमाला ॥ 

खणिः, स्त्रो, ( ख-+निः। णत्वद्च । ) अडः शः। 
इत्यमरः । २। ८।४१॥ (खणिदियोरित्य णादि 
ठत्तौ उञ््वलदत्तः ॥ तथा च शिशुपालवध । 
५।१५। 

“श्रारक्तमग्नमवमत्य ख्णि सिताग्र- 
मेकः पलायत जवेन कतात्तनादः ॥* ) 

खणिका, स्त्रो, लाला। इत्यमरः । २। ६।६०॥ 
खणो, स्रो, ( ख्णि +कदिकारादिति डप् ।) 
रङग । इत्यमरः । २।८।४१॥ 

२३८२ 

इत्यमर- 
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र स्त्ोलाला । इत्यमरटो कायां रामा- 
शमः। २।६।६७॥ 

खतः, वि, ( ख + क्तः । ) गतः। ( यथा, महा- 
भारते। ९ ।२३ । २८ । 

“गान्धारराजस्तु युनर्वाक्यमाह ततो बलो । 
निवत्तध्वमध्न्ना युध्यध्वं किं नेन वः ॥* ) 

तिः, स्तरो, (ख + क्तिन् । ) गमनम् । मागेः। 
इति मेदिनो ॥ ( यथा, गोतायाम्। ८ । २७। 
नैते खतो पाथं जानन् योगौ सुद्यति कञ्चन । 

तस्मात् सर्व्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाज्जुन्॥”४ 
जन्म । इति खामो ॥ वथा, भागवते । १० । 
०। 8३। 

स्यान्मे तवाद्धि वरणं खतिभिश्च मन्या 
यो वे भजन्तसुपयात्यदतापवगः ॥ 

निम्धाणम् । यथा, भागवते । ३।२। १२। 
“कात् ख {न चाद्येह गतं विधातु- 
र्व्वाक्टतौ कौशलमित्यमन्यत ॥* 

निरमाणे वा।” इति तहका ॥ ) 

नशजिसन्तिभ्यः करप्।” ३।२।१६२। इति 
क्रप् । ) गमनकर्ता । धातोः चुरपूप्रत्यये 

खत्वरो,स्तौ,(ख + करप । ख + कनिप् । ङोप्) 

कार्ची। इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 
खल्वा, [न्]पु.( गतौ + “गोङ्क्र् गो रद्ोति । 
उणा० 8।११२। इति कनिप् । ) विसर्पः 
हदः । प्रजापतिः। इति संक्िप्तसारोणादि- 
वत्तिः ॥ 

ख्दरः, पुं, (दृ विदारणे + ^कछदरादयञ्च ।* 
उण।० ५। ४१। इति श्रच्प्रत्ययेन निपा- 
तनात् साुः।) सपं; । इति बिदहास्तकौसुद्या- 
सुणादिषत्तिः ॥ 

ङः, पु, ( सरतोति । ख + “सक्तदुक् च । 
उणा०३। ७८। इति काङदु गागमञ्च । ) 
वायुः । वचम् । अग्निः । प्रतिसूययकः। इति 
मेदिनो।खगः। इति संच्तिप्तसारोणादिहठत्तिः॥ 

ख्दाङ्ः. स्नो,(खरतोति । गतौ + काङ्कदुगा- 
गमश्च । ) नदौ । इत्युणादिकोषः ॥ 

पर०-सक०-अनिर्। ) ङ,अष्पत् । भस्य र- 
दित्वेऽपि कछषषदशस्मश इति विशेषविधानात् 
पचे चां सिः तेन भरसार्प्रोत् भखाष्ठोत् 
इत्यपि । श्रौ, सर्पा । इति दुर्गादासः ॥ 

टः, पुं, ख्पाटौ । इति स््रपुंलिङ्गसंग्रह- 
टीकायां भरतः।३।५।३८॥ 

खपाटिका, स्तो, चञ्चः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
खपाटो, सनो, (खूपाट + मौर'दित्वात् ङोष् । ) 
परिमाणमेदः। इति स््ोपंलिङ्गसंग्रहटोकायां 
भरतः। ३।५।२८॥ रक्षघ्ारा। इति तच्र व 
गोवदनः 

^भर्व्वाकखतौ अर्व्वाचोनसंसारनि्ाते मनुष्य- 

त्वरः, वि,(खरति तच्छौलः । ङ गतौ + “इन्- 

तनागमेन निष्यन्रः । इति सुग्धबोधव्याकर णम्॥ 

माता । इति संज्िष्तसारोणादिठत्तिः ॥ गमन- | 

खप,ट भ्रौ गत्याम् । इति कवि कल्पदुमः॥(म्बा०- 

खष्टिः 

पु, (शप गतौ + ^स्फायितच्चिवञ्चोति । 
उणशा० २।१३। इति रक्! ) चन्द्रः । इत्य 
शादिकोषः ॥ 
फ, हिंसे । इति कविकल्यदुमः ॥(भ्बा०-पर- 
सकण-सेट्। क्रावैट्।) सप्तमश्रो। उ, 
स्भित्वा खशा) इति दुर्गादासः ॥ 

मरः, पु,(सरति तच्छौलः। ख गतौ +- “खच 
स्यदः कारच् ।“ २।२।१६०। इति कारच् । ) 
पशविशेषः । इत्यमरः । २।५।११॥ बाल- 
खगः। इति केचित् ॥ ( यथा, रामायणे । २। 
१०३।४२। 
“वरा हखगसिं हाञ्च महिषाः खमरास्तथा । 
व्याघ्रगोकणंगवया विवेसुः पृषतैः सह ॥” 

वि, (खज् + कः । ) चिभ्पितम् । युक्तम् । ` 
निशितम् । बलम् । इति मेदिनो ॥ भूषितम्। 
इत्यजयः ॥ त्यक्तम् । ( यथा, रामायणे । २। 

३५। १५। 
"महाब्रह्मषिंृष्टा वा ज्वलन्तो भौमद्शनाः । 
धिक्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रत्राजने 

खिताम् ॥* 
रुरिः स्तो,(ख्ज + क्तिन् )निभ्ितिः । खभावः। . 
इति मेदिनो ॥ निगुण: इति शब्ट्रत्रावलो॥ 
ब्रह्मारणडश्टियथा । ष्टः पूव्व' मनश्चत्तुरादयय- 
गोचरो भगवान् एक णएवासोत् । यदास 
स््ेच्छया द्रष्टा सन् दृश्यं नापश्यत् तदा 

। विगुणमयीं मायां प्रकाशयामास । ततो भग- 
वान् खांशेन पुरुषरूप कत्वा तस्यां मायायां 
स्वो चैतन्य आधत्त । सा समष्टिजोवरूपं 
महत्त्व जनयमास । त्यात् तिविधोऽह 
छ्गारो जातः तत्र सालिका डइङ्ारात् मनडन्द्रि 
याधिष्टाढदेवताञ्च जाताः । राजसादङ्गारात् 
दशेन्द्रियाणि जातानि । तामषाहङ्ारात् पञ्च 
महाभूतानि तैषां पञ्च गुणाञ्च जाताः। एव 

प्रक्त्यादिभिरेतेश्चतुवि शतितच्ं ब्र ह्माख्डनिग्ाय 

भगवान् तस्मित्रेकेनां शेन प्रविश्य गर्भोदकसंन्ञकं 
जलं ससज । तव्नलमध्यं योगनिद्रया सहस्र 
गुगमितं कालं खितवान् । तदन्ते उलाय खय- 
मंशेन ब्रह्मा भूत्वा सव्वन् रुष्टा नानावता- 
रान् कत्वा पालयति । कल्पान्तं रद्ररूपेण 
संहरति च। इति ओओभामवतमते संचेप- 
खष्टिः ॥ * ॥ अपि च। 
"स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्मंखतु- 

विधाः । 
नद्मणः कुव्वेतः ष्टं जज्निरे मानसौस्तु ताः॥ 
ततो देवासुरपिद्ट,न् मनुष्यांश्च चतुष्टयम् । 
सिन्ञरम्भांस्येतानि खमात्मानमयुयुजत् ॥ 
युक्षाकनस्तमोमावा उरद्विक्गाभरत् प्रजापतेः । 
सिद ्लोजंवनात् पूव्वंमसुरा जन्निरे ततः ॥ 
उत्मसजं ततस्तान्तु तमोमाचातस्मिकां तनुम् । 
सातु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रे याभरदिभावरो ॥ 
स्खक्रन्यदेस्थः प्रोतिमाप ततः सुराः। 

। स्वोद्रिक्ताः समुद्भूता सुखतो ब्रह्मणो दिज ५ 



रुष्टः 

त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्प्रायमभूदिनम् । 
लतो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा॥ 
मत्तमात्रास्मिकामेव ततोऽन्यां जगहे तनुम् । 
पिदवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य ज्धिरे ॥ 
खत्समज्न ततस्तान्तु पितन् खष्टापि स प्रभुः । 

सा चोत्ृष्टाभवत् सन्ध्यादिननक्तान्तरखितिः। 
रजोमाव्रासिकामन्यां जग्रह स तनुः ततः। 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्धा दिजसत्तम ॥ 
तामप्याशु स तत्याज तनुमाद्यः प्रजापतिः । 
ज्योत्खा समभवत् सापि प्राकसन्या याभिधौ- 

यते ॥ 
ज्योस्रोद्रमे तु बलिनो मनुष्ाः पितरस्तथा । 
मैत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति वै ॥ 
ज्योत्स्ना राव्राहनो सन्ध्या चत्वार्येतानि वै 

प्रभोः। 
ब्रह्मणस्तु शरोराणि चिगुणोपाश्चयाणि तु ॥ 
रजोमाच्रालिकामेव ततोऽन्यां जग्टहे तनुम् । 
ततः च्ुुब्रह्मणो जाता जज्ञं कोपस्तया ततः। 
चत् त्तामाननधकारेऽथ सोऽख्जङ्गगवां स्ततः । 
विरूपाः श्मश्रुला जातास्तेऽभ्यधावन्त तं 

प्रभुम् ॥ 
मेवं भो रच्ततामेष ये रुक्त रात्षसास्तु ते। 
ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्तास्तु यच्तणात्॥ 
अप्रियेणाथ तान् हृष्टा केशाः शोयन्त वेधसः। 
छोनाश्च शिरसो भूयः समःरोदन्त ते शिरः ॥ 
मपणात्व भवन् सर्पा होनत्वादहयः स्म,ताः। 
ततः क्र दो जगत्खष्टा क्रोधात्मानो विनिश्यमे॥ 
वर्णेन कपिशेनोग्राः भूतास्ते पिशिताशनाः । 
धयन्तो गां समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य ततक्तणात् 
पिबन्तो जच्चिरे वाच गन्धर्वास्तेन ते हिज । 
एतानि ष्टा भगवान् ब्रह्मा तच्छक्तिचोदितः। 
ततः खच्छन्दतोऽन्यानि वयांसि वथसोऽखजत् 
अवयो वन्तसश्क्र सुखतोऽजाः स ्ष्टवान् ॥ 
खष्टवानुदराद्राश्च पाश्ब॑भ्याच्च प्रजापतिः । 
पद्भयां चाश्वान् समातङ्गान् रासभान् गवयान् 

खगान् ॥ 
उष्ानश्वतरांखव न्यङ् न्यां जातयः । 
ओषध्यः फलमूलानि रोमभ्यस्तस्य जज्निरे ॥ 
बेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्यस्यादौ दिजोत्तम। 
ख्या पश्लौपधोः सम्यक् युयोज स तदाध्वरे॥ 
गौरजो पौरुषो मेषो अण्वाश्वतरगरईभाः । 
णतान् ग्राम्यपशनाहइरारयांख निबोध मे॥ 
श्वापदो दिखुरो हस्तो वानरः पत्तिपञ्चमः। 
पौदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरोखपाः॥ 
गायचच्च ऋचं व व्रहत्सामरयन्तरम् । 

णद 

सेकिमं 

उच्चावचानि भूतानि गात्र भ्यस्तस्य जन्निरे । 
देवासुरपित्न् ष्टा मनुष्यांख प्रजापतिः ॥ 
ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पात् स पितामहः। 
यत्तान् पिशाचान् गन्धर्व्वान् तथेवाष्छरसां 

गणान् ॥ 
नरकिब्नररक्तांसि वयःपशुखगोरगान् । 
अव्ययञ्च व्ययच्छव यदिदं खाणुजङ्गमम् । 
तत् सखजं तद् ब्रह्मा भगवानादिक्लत् प्रभुः ॥ 
तेषो यै यानि कम्यराणि प्राक्षष्टयां प्रतिपेदिरे 
तान्धंव ते प्रपद्यन्ते ङज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
हिला खटदुक्र.रे धमाधम ताद्ते। 
तद्धाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरोरेषु च स प्रभुः । 
नानात्व विनियोगच्च धातेव व्यखजत् खयम् ॥ 
नाम रूपञ्च भूतानां कछत्यानाच्च प्रपञ्चनम् । 
वेद शब्देभ्य एवादौ देवादोनां चकार सः ॥ 

| 

सेतुः 
सेक्ता, [ऋ], (सिञ्चति रेतः । सिच् + ठच् । ) 
भर्ता । इति हेमचन्द्रः ॥ सेचनकत्तरि, ति ॥ 
(यथा, ऋम्बेदे । ३ । २२।१५। 

“सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्यै ॥*) 
सेक्त, क्रो, (सिञ्चत्यनेनेति । सिच् + “दाश्ोशसयु 
युजेति ।* ३।२। १८२ । इति करणे न् । ) 
सेकपाव्रम् । इति सिदान्तकौसुदो ॥ 

सेचकः, प॒, (सिञ्चतोति । सिच् + खल् ।) मेघः । 
सेककत्तरि, ति । इति मेदिनो ॥ 

सेचनं, क्तो, (सिच त्षरणे +स्यट् । ) तच्षरणम् । 
सैकः । (यथा, माकंण्डये । ३१।१३ । 
“भुक्ता चाचामतां यच्च जलं यच्चाङ्िसेचने । 
ब्राह्मणानां तथेवान्ये तेन ढरिं प्रयान्ति वे ॥*) 
नौकायाः सेकभाजनम्। इति मेदिनो ॥ 
(अभिषेकः । यथा, महानिर्व्वाणे । २।११५। 
“तदशांशेन हवनं तपंणं तहां शतः । 

ऋषोणां नामधेयानि यथा वैदश्ुतानि वै। 
तथा नियोगयोग्बानि श्रन्यं घामपि सोऽकरोत्॥ 
यथार््ताहतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयय । 

प्र+दा+कः।) गभेदात्ोत्तुपः। इति राज- 
निष्ट: ॥ 

स, गि दिंसे। इति कविकल्यदुमः ॥ (क्राा०- 
पर°-सक०-अनिट्। ) दन्यादिवकारोपध 
तद्रहितोऽपोति केचित् । गि,सृणाति । सौरं 
सोरथिः। इति दुर्गादासः ॥ 

सेक, ऋ ङ मत्याम् । इति कविकल्पदुम ॥ 
(भ्वा०-्ात°-सक०-सेट् ¦ ) ऋ, ्रसिसेकत्। 
डः, सैकते ! इति दुर्गादासः ॥ 

सेचनं तदशांओेन तदशांशेन सुन्दरि ! ॥”) 
सेटः, पु, फलविशेषः । तरसुज् इति भाषा । तत्- 
| पर्यायः । चेलानः२ चि त्रफलम् २ सुखाशः ४ 

श्यन्ते तानि तान्य ब तथा भावा युगादिषु ॥ राजतेमिषः ५ लतापनसः & नाटास्रः ७ । 
करोल्येवंविधां खष्टिं कल्यादौ स पुनः पुनः। | इति िकार्डशेषः जटाधरख ॥ 
सिखच्वाशक्तियुक्तोऽसौ खज्यशक्तिप्रचोदितः ॥” सेतिका, स्तरो, भयोध्या । इति भूतशहितन्तरम् ॥ 

इति विष्ण पुराणे। १।५। २७--६५॥ सितुः, पु, (सिनोति वश्नाति जलमिति । सि.ज 
खृष्िप्रदा.स््रो,(खष्टि तदं तुभूतगभ प्रददादो ति। वन्धने + “सितनिगमिमसोति ।” उणा० १। 

७० । इति तुन् । चेचादेरालिः। इत्यमरः । 
२।१।१४ ॥ ठत्पर्व्यायः। भरालो २। इति 
भरतः॥ पूरणः ३ पिर्डलः ४। इति हाराः 
वलो ॥ पङ्कार: ५ जङ्गालः £ सञ्चरः ७ । इति 
जटाधरः ॥ पिख्डिलः ८ । इति शब्द्रत्रावलो॥ 
धरणः ९ । इति त्रिकाण्डशेषः ॥*॥ तदइानादि- 
फलं यधा,- 

““सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानवः । 
प्रपाप्रदानादरुणलो कस प्रो त्य संशयम् ॥ 

सेकः, प, ( सिच् + घञ । ) सेचनम् । तत् 
पयायः । चारः २। इति ईेमचन्द्रः ॥ (यथा, 
रघुः । १।५९१। 
“सेकान्ते सुनिकन्याभिस्तत्चणोज्फितहक्त- 

कम्। 

लधास्य गुणाः| 
“सकः खमन्नोऽनिलष्टद्गग्नसश्धिप्रसाधकः। 
त्ताग्निदग्धाभिहतविष्टष्टानां सुजापडहः ॥ 

जलसिक्तस्य वदन्तं यथा मूलेऽङ् रास्तरोः। 
तथा धातुविहदिहि खरं हसिक्तास्य जायते ॥ 

इति सुशुते चिकित्सास्थाने २४ अध्याये ॥) 
अग्निषटोमञ्च यज्ञानां निमममे प्रथमयन्म् खात्॥ › क्तो, ( सेकाय पात्रम् ) जलसेचना- 
यजंपि चंष्णुभं छन्दः स्तोम पञ्चदश तथा । 
छहत्साम तथोकथच्च दक्तिणादख्ज खात् ॥ 
मामानि जगतो च्छन्दः स्तोम सप्तदश तथा । 
वरूपमतिरावच्च प्िमाददजक् खात् ॥ 
एकविंशमथव्वाणमाप्रोयामाणमेव च 1 

धारः। सिंडनो इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
सेचनम् ३ । इत्यमरः । १।१०। १३॥ 

सेकिमं,क्रौ,(चेकेन नि तमिति । सेक + “भाव 
प्रत्ययान्तादिमप् वक्तव्यः ।” ४।४।२०। इत्यस्य 
वात्तिं कोक्ता इमप् । ) मूलकम् । इति हेम- 

अनुष्टभं स वेराजमुत्तरादद्टजन्मर खात् ॥ चन्द्रः ॥ ( सेकनिह त्त, ति ॥) 

विश्वासाय विहङ्गानामालबालाम्ब् पायिनाम्॥ 

संक्रमाणान्तु यः कर््तास खगं तरते नरः। 
खगलोके च निवकेदि्टकासेतुक्लत् सदा ॥* 

इति मटठादिप्रतिष्टातत्छम् ॥‰॥ 
वरुणशदत्तः। इति मेदिनो राजनिघण्टञ्च ॥ 
(अस्य पयायो गुणाच यथा,- 
“वरूणो वराणः सेतुस्तिक्तशाकोऽग्निदौपनः। 
वरुणः पित्तलो मेदो च्र मल्लच्कर!श्ममा रतान् ॥ 
निहन्ति गुल्मवाताखक्रिमों खोष्णोऽग्निदो पनः । 
कषायो मधुरस्तिक्तः कटको रक्षको लघुः ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वंखर्ड प्रथमे भागे ॥) 

प्रणवः । इति तन्तरसादः ॥ अपि च। 
"मन्त्राणां प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणवः स्मतः 

सवत्यनों क्तं पूर्व्व' परस्ता विशोयते ॥ 
नमस्कारो महामन्त्रो देव इत्यच्यते सुरः । 
दिजातौनामयं मन्त्रः शूद्राणां सर्व्वकर्णि ॥ 
भकारच्चाप्यकारच्च मकारञ्च प्रजापतिः। 
वैदव्रयात् ससुदत्य प्रणवं निमे पुरा ॥ 
स उदात्तो दिजातौनां रान्नां स्यादनुदात्तकः। 
सखरितचोरुजातानां मनसापि तधा स्रत ॥ 



सेतु 
चतुहृशस्वरो योऽसौ सेतुरौकारसंज्नकः 
स चानुखारचन्द्राभ्यां शूद्राणां सेतुरुच्यते ॥ 
निःसेतुञ्च यथा तोयं ल्षणाच्धिन्रं प्रसपति। 
मन्वस्तथेव निःसेतुः च्षण।त॒ चरति यज्वनाम्॥ 
तस्मात् सव्व॑षु मन्तेषु चतुर्व्वणा हिजादयः। 
पाष्लयोः सेतुमादाय जपकन समारभेत् ॥ 
शूद्राणामादिसेतर्व्वा दिते तुब यथेच्छतः। 
डे सेत् वः समाख्याताः स्व्वदैव हिजातयः ॥” 

इति कालिकापुराणे ५५ भ्रष्यायः॥ 
सेतुकः.पु ,(सेतुरेव । खाधे कन् । ) वर्णत्तः । 
इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

सेतुबन्धः,पु ,(सेतोबेन्धः ।)लङ्गगमनार्थोराम- 
कतसमुद्रबन्धनसेतुः । तत्पर्य्यायः । समुद्रारः२। 
इति जटाधरः ॥ तददिवरणं यथा, - 
ततोऽब्रवोद्रघुखेष्ठ सागरो विनयान्वितः । 

नलः सेतं करोत्वस्मिन् जले मे विग्वकमःणः ॥ 
मुतो धोमान् समर्धोऽस्मिन् काय्ये' लब्धवरो 

इरिः। 
कीतिं गायन्तु तै लोकाः सर्व्वलोकमलापदाम्॥ 
इत्यक्घा राघवं नत्वा ययौ सिन्धुरृश्यताम् । 
ततौरामस्तु सुग्रौवलच्छणाभ्यां समन्वितः । 
नलमान्नापयच्छघ्र' वानरे सेतुबन्धने ॥ 

ततोऽतिद्ृष्टः भ्रवगन्द्रयथप- 
महगएनगैन्द्रप्रतिमंयतो नलः। 

बबन्ध सेतु शतयाजनायत 

सुविस्लर पव्वतपादपैदट्म् ॥ 
इति ओौमदध्याकरामायणे लङ्गा काण्डे २अः॥ 
“सेतुमारभ्यमाणस्तु तत्र रामेश्वर शिवम् । 
सङ्ल्यनियतो गत्वा पुरो वाराणसों नरः ॥ 
श्रानाय गङ्ासलिल रामेशमभिषिष्य च। 

चिप्ना समुद्रं दारि ब्रह्य प्राप्नोत्यसंशयः ॥ 
छतानि प्रथमेनाद्ा धोजननां चतुद श। 
दितौयैन तथा चदा योजनानाञ्च विंशतिः ५ 
तोयेन तथा चाद्धा योजनान्चं कर्विंशतिः। 
चतुधन तथा चाद्धा हारविंर्शात तथा क्तम् ॥ 
पञ्चमेन व्रयोविंगयोाजननां समन्ततः । 
बवन्ध सागरे सेतु नलो वानरसत्तमः॥ 
तनव जम्म्,; कपयो याजनानां अत द्रुतम्। 
असंख्याताः सुवैलाद्रिः रुरुः प्रवगोत्तमाः ॥ 

आरद मारुतिं रामो लच्छसाऽप्यङ्गदं तथा । 
दिदटत्त राघवो लङ्कां नानाचिव्रध्वजाकुलाम्॥ 

इति तत्र व ४ अध्यायः॥ 

(चेव्रादेरालिबन्धनम् । यथा, महाभारत । 
91 ८४ ।रे। 
“गतोदकं सेतुबन्धो याट्क् तादटटगयं तब । 
विलाप्रौ निष्फला राजन् मा शुचा भरतषभ॥” 

सेतुमेदौ, [न्] पु, (सेतु भिनत्तोति । भिद् + 
णिनिः) टन्तौडच्तः। इति शब्दवन्द्रिका ॥ 

सतुहचः, पु.(सतुनामको हत्त: !) वस्णठक्तः । 

दलि शब्दमाला राजनिघण्टश्च॥ (भस्य 
पर्व्याया यथा, वेद्यकरनब्रमालायाम्। 
“वर्णस्तिक्तयाकेश सेतुठचाऽग्भसां प्रतिः ॥") 

४; 10 , ८८५ 

४०६. 

सेनाप 

| क्ली, ( सौयतेऽनेनेति। विज् बन्धने + 
“दान्नोशसयुयुजेति ।* २।२।१८२। इति 
ष्टन् ') निगडः । इति सिदान्तकौमुदौ ॥ बैडो 
इति भाषा ॥ 
ना, खनौ, चतुविविशतिहत्ताहंन्मातृणां ढतोया 
माता। इति हेमचन्द्रः॥ इनेन प्रभुणा सह 
वत्तते या । (यदा, सिनोति शतमिति । षिञ् 
बन्धने + “कठजषोति ।* उखा०३) १०। 
इतिनः। सच नित्। टाप् ।) चतुरङ्गवलम्। 
फौज इति पारस्यभाषा । (यथा, रघः ।१।१९। 
“सेना परि च्छदस्तस्य इयमेवाय साधनम् । 

तत्पर्य्यायः । ध्वजिनी २ वादिनौ ३ एतना ४ 
भअनोकिनो ५ चमूः ६ वरूथिनो 9 बलम् ट 
सेन्यम् < चक्रम् १० अनोकम् ११। इत्य- 
मरः। २।८1 ७८ ॥ वाहना १२ पूतना १३ 
गुल्दिनौ९४ वरचन्तुः१५। इति शब्दरन्नावलो॥ 
केचित्त ध्वजिन्यादि सपक सेनायाम् । बलादि 
चतुष्कं सेनाङ्गे इत्याहः । अतएव ध्वजिन्धादि 
सप्तकं सामान्यं न सेनायाम् । बलादि चतुष्कन्तु 
< सेनायां सेनाङ्् च इति मतम् ॥ 
इति भरतः॥ 

ङ्ग, क्तौ, ( सेनाया अङ्गम् । ) इसूयण्वरथः 
पदातौनां समूहः । यथा,-- १ 
इसत्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याचचष्टयम् ॥ 

इत्यमरः । २।८।२३॥ 
( यथा, हत् संहितायाम् । २१। ४२। 
““सेनाद्गेषु पाणां ग्टहतरगैलेषु चापि 

टे्ानाम् ॥* ) 

सेनाचरः, वि, ( सेनायां चरतोति। चर+ 
“भिन्नासेनादायेषु ।* ३।२।१७ इति टः) 
सैन्यानुगामो। सेनया सह गन्ता। इति 
केचित् ॥ ( यथा, महाभारते । १। १३२०।१४। 
"सृगयाञ्चरतो रान्न: शन्तनोश्च यदटच्छया । 
कञ्चित् सेनाचरोऽरय मिथुनं तदपश्यत ॥*) 

सिनानोः, प, (सनां नयतोति । नो + ""सत्सूहि- 
षेति ।*२।२।६१। इति किप् । ) कात्ति- 

केयः । इत्यमरः । १।१।४२॥(यथा,र घु; ।२।२० 
“अघे नमद्रे स्तनवा शुशोच 
सेनान्यमालोदमिवासुरास्तं : ॥* ) 

वाहिनोपतिः । इति चामरः । २। ८। ६२ ॥ 
( यथा, महाभारते । 8।२।६। 
“सतु कामाग्निसंतपतः सुटेष्णामभिगम्य वै। 
प्रहसत्रिव सेनानोरिद' वचनमत्रवोत् ॥* ) 

मेनापतिः, पु, ८ सेनायाः पतिः । ) कार्तिकेयः 
( कचित् वाच्यलिङ्ग ऽपि दृग्यते। यथा, महा- 
निव्वाणतन्तरे १। १४। 
“ज्िमुखते महाप्राज्ञं कथ्यतां प्राणवज्ञमे । 
यद कथ्य` गणेेऽपि स्कन्दं सेनापतःवपि ॥* ) | 
अनोकाधिपतिः। इति 
पर्य्यायः । सेनानोः २ वाहिनोपतिः ३। इत्य- 
मरः; । २।८। ६२ ॥ सेनापतिलक्तणं वथा,- 

शास्तरेष्वकुख्छठिता बुद्धिर्मौ्वीं धनुषि चातता॥”) 

सैवं 

*कुलोनः शौलसम्यन्नो धनुर्वेद विशारदः । 
इस्तिशिक्षाखशित्तासु कुशलः शच्ण भाषण; ॥ 
-निभित्ते शकुनन्नाने वेत्ता चेव चिकित्सिते । 
कतन्नः कम्यणां शूरस्तथा क्रीशसदो ऋजुः ॥ 
ब्युदतत्वविधाननज्ञः फलगुसार विशेषवित् । 
राज्ञा केनापपिः कार्ययो ब्राह्मणः चचियो- 

ऽथवा ॥* 

इति मातस्यं राजधम््ः। २१५। ८-१०॥ 
सेनापतौ वरनोयानि यथा,- 
“सेनापतिल्नितावासः खामिभक्तः सुधौरभोः। 
अरभ्यासौ वाइने शस्त्र शास्रं च विजयो रणे॥” 
इति कविकल्पलतायाम् १ स्तवके वण्यं खिति- 
नाम २ कुसुमम् ॥ 
र सुखम् ।)पत्तिच्रयः। सतु 
सेनासङ्धयविशेषः। तद्यथा । स्तो ३ रथः र 
अश्वः < पदातिः १५ समुदायेन वि'शत् २०। 
इत्यमरः । २।८।८१॥ (यथाच महा 
भारते। १।२।१९। 

“एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः । 
त्रयश्च तुरगास्तजन्नं : पत्तिरित्यभिधोयते ॥ 
पत्तिन्तु विगुणामेतामाइः सेनामुखं बधाः 1”) 
पुरदारसंमु खहत्तिपथः। इति केचित् ५ 

सेनारत्तः, पु, (सेनां रत्ततोति । रत्त + अण् ।) 
सेनारक्तकप्रहरिकादिः। तत्पर्व्यायः। सेनिकः२ 
इत्यमरः । २।८। ६१॥ 

सेफः, पु, शेफः । इति जटाधरः ॥ 

सेमन्तौ,स््ो,पुष्यविथेषः । से उतो इति भाषा । 
यथ।, नारसिंहं ५२ अध्याये। 
“चम्पकानां युष्पशतादशोकं पुष्यसुत्तमम् | 

अशोकानां सहखरादि सेमन्तो पुष्यमुत्तमम् ॥* 
सेराहः,पु ,पोयुषवर्णाश्वः। स तु दुग्धवच्छो तवणंः 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सेरः, व्रि, (षि ज् बन्धने + ““दाधैटसिशदसदो 
स्: ।* ३।२। १५८ । इति सः!) बन्धन- 
कर्ता । इति मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

सेल,ऋ चालगव्योः । इति कविकल्पदुमः॥(ञ्बा 

पर०-सक° सेट् । ) ऋ, भ्रसिसेलत् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

सेलुः पु, शेलुहक्तः। सतु श्चेरातकः। इति 
भरतदिरूपकोषः ॥ 

सेव,ज ङ ऋ सेवन । इति कविकल्पदुमः॥(ञ्वा ° - 
उभ०-अ्रातम०-च-सक०-सेट्।) अ, सेवति 
सेवते। ङ, सेवते । ऋ, अरसिसेवत् । सेवनं 
श्राराधनं उपभोगः आश्रयणच्च । विष्ण सेवते। 

सुखं सेवते । तोधं सेवते साधुः । अन्धे तस्मात् 
परस्मेपदममन्यमानाः । नोचं सख्चमपि सेवति 
नोच एव । खाधौने विभवेऽप्यद्ो नरपतिः 
सेवन्ति किं मानिनः॥ इत्यादौ गणक्षतानित्व- 
त्वमाइः । इति दुर्गादासः ॥ 

मेदिनो ॥ अस्य |सेवं,को, (सेव्यते यादिति । सेव + घञ् ।) सेवि- 
फलम् । इति राजनिषंरटः ॥ ( भस पर्यायो 
गुणाञ्च यथा.-- 



सवनो 
“मुिप्रमाणं वदरं सेवं सिवितिकाफलम् । 
सवं समोग्पित्तघ्न ह दणं कफक्लद्गुसः 
रसे पाके च मधुरं शिशिरं रुचिश्क्रङत् ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूव्व खण्डे प्रमे भागी ॥) 

सेवकः, प, ( सेवते इति । सेव + खल् । ) प्रसे 
वकः । इति मेदिनो ॥ 

सेवकः, वि, (सेवतं इति । सेह सेवने + रल् ।) 

अनुजोवो । त्यः । इति मेदिनो शब्दरब्नावल्यौ 
(यथा, हडइत् संहितायाम । ५ । २४। 

परव्वेण सलिलपूणां करोति वसुधां समागतो 
देत्यः। 

पश्चात् कषंकसेवकवोजविनाथाय निर्हि ष्टः॥*) 
तस्य प्रभुसत्निधौ प्रश्रकरणक्तमत्व यथा,-- 
“किङ्करः किङ्करो वापि सव्वधा प्रष्् मोश्वरः। 
यो यस्य सेवानिरतः स कं एच्छति ते विना॥” 
इति ब्रह्मवैवत्तं योलछष्णजन्भमखण्डे १ रअध्यायः॥ 
(्राश्रयिता । यथा, भागवते । ४।१६।१६। 
“"टृट्त्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो उदसेवकः । 
शरण्यः सर्व्वभूतानां मानदो दौनवव्छलः ॥*) 

सेवकालुः, पु, निशाभङ्गान्चः । दुग्धपेया इति 
ख्यातः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सेवतो, स्तो, युष्यविशेषः। से उतो इति भाषा । 
तत्प्व्ययिगुणाः । 
““शतपन्रो तर्ष्यक्ता कर्णिका चारुकेसरा । 
मडाकुमारो गन्धाख्या लक्तपुष्यःतिमच््न ला ॥ 
शतपच्ौ हिमा हृद्या ग्राहिणो शुक्रला लघ 
दोषच्याखजिदर्या तिक्ता कटौ च पाचनो॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सेवधिः,पु ,(सेवः सेवनं धोयतेऽस्मित्रिति । सेवां 
विना निधिलाभाभावादित्यधेः। धा+किः।) 
निधिः। इत्यमरटौ कायां भरतः ॥ तालब्य- 
शकारादिरप्ययम् ॥ 

सेवन, क्तो,(सिव तन्तुसन्ताने + ल्युट् । ) सुच्या- 
दिना वस््रादिसोवनम् । देदःई इति सेयासो 
इति च भाषा । तत्पर्यायः । सोवनम् २ सूति 
३। इत्यमरः ।३।२।५॥ ऊतिः 8 व्यति; ५। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ [ यधा, सुशुते । १।८। 

सूच्यः सेवने। इत्यष्टविधे कम्यीख्युपयोग 
शस्त्राणां व्याख्यातः १४॥ सेठ सेवने + ल्युट् ।) 

उपास्तिः । उपासना । इति मेदिनो ॥ (वधा, 
भागवते। ४।१९ । १६। 

““तमन्वोयुभागवता ये च ततृक्ेवनोत्सुकाः॥ 
श्राखयः। यथा, भागवते । ७ । १२।२०। 
सत्यादृतच्च वाणिज्यं श्वहत्तिर्नोचसेवनम् । 

वज्नयेत् तां सदा विप्रो राजन्यश्च | 
उपभोगः । यथा, मनुः । ११ । १७९ । 

यत् करोत्येकरात्रेण ठषलौसेवनात् दिजः । 
तद्ध च्यभुग् जपन्नित्यं वरिभिव्वर्वेव्यपोहति ॥* ) 

सेवनो, स्त्रो, ( सोव्यत्यनयेति। सिव + ल्यट् । 
ङोप् । ) संचो । इति हेमचन्द्रः ॥ शरोरा- 
वयवसंयोगविशेषः। यथा, 

“सवन्धः सप्र तासान्तु भवैयुः पञ्च मस्तके । 

४१० 

सेवा 

एका शेफसि जिङ्।यामेको विन्न ताः कचित्॥ 

(यथा च माधवकरसंग्टहोतरुग्बिनिश्चयेऽश्बय्य- 
धिकारे। 

“सामान्यलिङ्ग रुङ्ाभिसेवनोवस्तिमूदस्॥“) 
सेवा, स्त्रो, ( सेद सेवने + “गुरोख इलः।* ३। 
३।१०३। इत्यः । टाप् । ) सेवनम् । तत्प- 
यायः । खहत्तिः २ । इत्यमरः ।२।९ । २॥ 
( यथा, मनुः। ४।६। 

“सत्याकृतञ्च बाणिज्यं तेन चैव!पि जोव्यते । 
सेवाश्वहत्तिराख्याता तस्मात् तां परिवव्जयेत्॥*) 
श्राराधना। उपभोगः । अाखयणम् ॥ इति 

. सेवधात्वथद शनात् ॥ ( यथा, मनुः । १२।८अ। 
“वेधाभ्यासस्तपो ज्नानमिन्द्रियााच्च संयमः । 
अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥* ) 
अथ माघादिडहादशमासेषु विष्णुसेवाविधिस्तत् 
फलच्च । यथा,- 

व्यास उवाच । 
“विप्र इादशमासेषु माघादिषु सनातनः । 
पूजितव्यो विधानैश्च णु तानि वदाम्यहम् ॥ 
माघे मासि समायाते सव्वमासोत्तमे शुभे । 
आमिषं मथनच्चेव वज्जने ष्णवो जनः ॥ 

सेवा 

” स्थापयेत्निशि निर्व्वाति देशे च वैष्णवो जनः ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ | न प्राप्रोति यथा शोतं देवदेवो जगदगुः। 

शक्लोः पविवरर्दिवयैस्तं वस्त राच्छ!दयेह धः ॥ 
रातनः कुरुते मर्त्यो यधा भोतनिवारणम् । 
तथा शोतच्तयं कुब्धादं वदेवस्य चक्रिणः ॥ 
चोरेण स्रापयेद्यस्तु माते मासि जना नम् । 
तस्ते देवोत्तमो विष्णुः सन्तुष्टो न ददाति किम्॥ 
यः पूजयेत् सक्न्माघे स्नापयित्वा जनादइनम् । 
नारिकेलोदकं रधं: फलं तस्य वद] म्यहम् ॥ 
नरकान्धौ मव्नमानान् दुस्तरे खेन कमणा) 
उदुत्य कोटिपुरुषान् मन्दिर याति चक्रिणः॥ 
माघे मासि च शक्तायां पञ्चम्यां हिजसत्तम । 
एकादश्याञ्च सप्तम्यां हरिः पज्ो विशेषतः ५ 
दातव्यो देवदेवाय सपञ्चाय मुरारये । 
पायसोऽपूपसहितो माघे मासि दिने दिने ॥ 
श्रपूपं पायसं यस्तु माघे यच्छति चक्रिणे 
तस्य पुणखम हं वचमि गु वेष्णव जेमिने॥ 
भरन्ते विष्णुपुर गत्वा मन्वन्तर चतुष्टयम् । 

सुङक्त मनोरथान् भोगान् प्रसादाञ्चक्रपाणिनः। 
पुनरागत्य धरणीं चक्रवत्तो पो भवेत्। 
भुङ्क्तं भोगच्च सुचिरं तो याति इरेग हम् 
पञ्चम्याञ्चव सप्तम्यामेकादश्याच्च जे मने । 

| 

प्रातः्रायो भवेन्नित्यं तैलान्यपि च वर्जयेत् । 
दिर्भोजनं परान्नञ्च माघे मासि परित्यजेत् ॥ 
प्रातः शुक्ञाम्बरधरः कतपञ्चम हाध्वरः । 

ईषदुष्णजलदिव्येः स्राप्रयेदिष्णुमव्ययम्। 
श्रतिश्चच्णं ्न्दनं्च विष्णोर ङ्च्च ले पयेत् ॥ 
पूजञाये जगदोशस्य देवदेवस्य चक्रिणः । 
प्रक्षालितानि पात्राणि जलदोनानि कारयेत्॥ 
ख्रापयित्वा जगन्राथमोषदुष्णजलेस्ततः ; 
प्रोञ्कितव्य तच्ून्ैर दिव्यवस्त्रं ण यत्रतः ॥ 
सलिलेरोषदुष्णं शच यः ख़) पयति कौशवम्। 
माघे मासि दिजयेष्ठ फलं तस्य मयोचयते ॥ 
विसुक्षः पातकेः सरववेच्नअमजन्मान्तराज्नितैः। 
इ भुक्ता सुखं सव्वं शेषे याति इरेग्टं हम् ॥ 
यब्नात् प्र्ालय पात्राणि क्त्वा होनानि 

वारिभिः। 
यः पूजयेव्नगनब्राथं तस्य पुण्यं निशामय ॥ 
इह भुक्ता वरान् भोगान् रोगशोकविवज्नितः। 
अन्तेयुगसदस्राणि तिष्ठं त् केशवमन्दिरे ॥ 
प्रभातेऽपि च सन्ध्यायां पुरतश्चक्र पाणिनः । 
ज्वलन्तं ख्थापयेदङ्क निधेमं वेष्णवो जनः ॥ 
शोतस्यावरणार्थाय प्रातः सायञ्च यो जनः। 
माघे विष्ण ग्रतो वद्धि ज्वालयेत्तत्फलं शशु ॥ 
इह भुक्ताखिलान् भोगान् पुच्तपौतच्त समन्वितः 
अन्ते विष्णुपुर याति देवतेरपि दुलभम् ॥ 
यथेवात्मा तथा विषुः सन्द हो नात्र विद्यते । 
तस्मादा तसानुमानेन विश्शुसेवा विधोयतै ॥ 
प्रभाते रौद्रदेे च पवित्रे खापयेदरिम् । 
न भुनक्ति हिजश्रे्ठ यावत् शौतं सुदुःसहम् ॥ 
खपन्तं देवदेवेशं परञङ्गोपरि कै शवम् । 

। शुक्तपक्तं तिथिष्वास दद्यादन्र मुरारये ॥ 
सपर्व्यामारभेदिष्णोः खिरतत्तो हि वैष्णवः ॥ | 

। अ्रशक्तया वेष्णवो दद्यात् परमान्र मुरारये ॥ 
कशपक्ताहिजयेष्ठ शुक्तपन्ञा विशिष्यत । 

एकाहमपि यो माघे विष्णवे देत्यजिष्णब । 
। सापूपं पायसं दव्यात्र तस्य दुज्ञभो हरिः ॥ 
यतकिञ्चित् विष्णुढक्षपथे माघे मास प्रदोयते। 

। तदत्तय भवेत् सव्व कोऽपि नाख्यत्र संशयः ॥ 
माघे मासि क्तं कम्य शुभं वाशुभमेव च । 

। तस्य नास्ति ्षयं विप्र मन्वन्तर शतेरपि ॥ 
। माघे चम्यकपुष्येण योऽयेत. कमलापतिम् । 
स गच्छेत परमं धाम विमुक्तः सव्वपातकं; ॥ 
यावन्ति खणं पुष्पाणि दौयन्ते चक्रपाणये । 
तावत युगसखहस्राणि स्थोयते विष्णुमन्दिरे ॥ 
मेरुतुल्यदुवणीनि दच्छा भवति यत् फलम् । 
एकेन सखवणपुष्येण दत्वा भवति तत फलम् ॥ 
सुवणं पुष्यं विप्रेन्द्र सर्व्वदा केशवप्रियम् । 
माघ मासि विशेषेण पविते केशवोपमे ॥ 
सुवणंकु सुमे व्ेयंन नाराधितो इरिः। 
रन्न हीनः सुवणः स भवेव्नन्मजन्मनि ॥” 
इति पाञ्च क्रियायोगसारे ९।१० भ्रध्यायौ॥५॥ 

व्या उवाच । 
फाल्गुने ब्राह्मणे योक्लष्णं सुरवन्दितम्। 

पूजयेदधक्रिभा वेन प्रत्यहं वैष्णवो जनः ॥ 
फालगुने ख्रापयेद्यस्तु सपिंषा देवको सुतम् । 
फलं तस्य प्रवच्छामि मत्तः सम्यक् निशामय ॥ 
सव्बयन्नफलं प्राप्य सव्वंदानफल तथा । 
अन्ते याति इरेः खान सव्वंपापविवल्निंतः॥ 
युगकोरिसहस्लाणि भुक्ता भोग इहरेगडह । 
ततैव मोक्तमाग्रोति संप्राप्य ज्ञानमुत्तमम् ॥ 
| यस्तु यच्छति छष्णाय गिरे गोपमूत्तये ॥ 



सेवा 

तिलानां मोदकं दिव्यं स गच्छेहरिमन्दिरम् ॥ | 
यो दुग्धलडड्कं दद्यात् केशवाय महातने। 
स पिबैदख्तं खात्वा मन्वन्तरशतावधि ॥ 
हरये ललितं खण्डं यस्तु यच्छति जैमिने । 
तस्य विष्णुः प्रसन्राका छि त्रत्ति भवबन्धनम् ॥ 
विचि्रफाणितं यस्तु दद्याद्भगवते दिज । 
अन्ते शक्रपुरं गत्वा स भवेत् सुरवन्दितिः॥ 
निममलां शकंरां यच्छेद्यस्तु कृष्णाय भक्तिमान् 
सक्िंन लभते विप्र वासदेवप्रसादतः॥ 

` खुपक्त फाल्गुने मासि मधुरं बरदोफलम् । 
यस्तु यच्छति कष्णाय फलं तस्य मयो चते ॥ 
इह भुङ्कलो सुखं सव्व पुतच्तपौ चसमन्वितः । 
अन्ते इरेगृहं याति रथमारुष शोभनम् ॥ 
न दद्याद् गुडसंयुक्तं हरये बदरोफलम् । 
अन्ञानादुन्राह्मणस्रेष्ठ द द्याचचेन्रारकी भवेत् ॥ 
फालगुने मासि यो दद्यादरये दाडिमोफलम्। 
सुपक्त तत्फलंविप्र वदतो मे निशामय ॥ 
तत्र यावन्ति बोजानि तिष्ठन्ति दाडिमफले । 
तावन्छन्वन्तरं विष्णोगृदधे तिष्ठति वेष्णवः ॥ 
फाल्गुने मासि यो दद्याहरये गुडपिष्टकम् । 
सविज्ञ यो दिजगरेष्ठ वाजिमेधसहस्क्त् ॥*॥ 
चेतरे मासि दिजघरेष्ठ मधुना मधुसूदनम् । 
ख पयेल्लभते मल्यस्तदिष्णोः परमं पदम् ॥ 
मधघना च्रापयेत् यस्तु नारायणमनामयम् । 
न चवा क्रियते तस्य कदाचिद्रविसनुना ॥ 
चेते किंशकपुष्पं ण योऽयेत् कमलापतिम् । 
तन्नाम चित्रगुप्तेन पच्िकायां न लिख्यते ॥ 
चेत्रिके जगतामौशं कष्ण तिलकपुष्यकंः । 
यजतो नास्ति वै जन्् पुनरस्मिन् महोतले ॥ 
कष्ण वच्छुलपुष्येण सव्वदेवशिरोमणिम् । 
पूजयेन्मनुजो विप्र लभते नापदं कचित् ॥ 
वासन्तोभिः सुगन्धाभिव्वसन्ते यस्तु पूजयेत् । 
भगवन्त परात्मानं स टेवरपि पूज्यते ॥ 
जयाकिशलयेदिव्येरख ण्डर्याऽचंयेदरिम् । 
तं वदन्ते सुखाय खयं पोटाद््यमोऽपि च ॥ 
धाचोपत्रैनेवोने्च कोमलंहरिमर्चयन् । 
अचिरेरौव लभते सकलं वाच्छितं जनः॥ 
भार्डिल्याखण्डपते घुस्त.रेधाकंपुष्यकः । 
योऽ्खपेदिष्णुमोशच्च स संसराञ्िपारगः॥ 
यो दद्यादिष्णवे विप्र कदलोफलमुत्तमम्। 
शक्राद्याल्लिदशाः सव्वं वदन्ते तमह्निं गम् । 
यो दद्याचचैविके मासि भक्तया गोपालरूपिे। 
गोधूमपिष्टकं विप्र सव्वंपापेः प्रसुचते ॥ * ॥ 
भ्रायाते माधवे मासि पवित्र माध्वप्मिये। 
आमिषं मेथुनं तलं विष्णुभक्तः परित्यजेत् ॥ 
प्रातः समाचरेत् स्नानं माधवे मासि वैष्णवः। 
परित्यजेत् परात्रञ्च न च कुर्यात दिभोजनम्॥ 
प्रभाते पूजयेदिष्णु पूर्वोक्तविधिना हिजः। 
वशथाखे ख्राप्येदिष्णु पुष्पवासितवारिणा ॥ 
खरापयेत् थौततोयेन सन््यापययन्तमचपरतम् । 
विसन्य पूजयेद्धक्तया ने विदयेव्विविषेः प्रभुम् ॥ 
वेशाखे चामलक्ग्भिलंच्छो पतिरलङ्खतः 
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नकिंददातिःविप्र्षे प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ 
वेशाखे मासियो दद्यात् यवाव्रं चक्रपाणये । 
तस्य पुण्यानि संख्यातुं कः समर्थोऽस्ति पण्डित 
यत्किञ्चिन्माधवे मासि माधवप्रोतिहेतक। 
दौयते मानवेच्विप्र तत् सव्वमत्तयं भवेत् । 
यदन्यत् सुक्रतं कम क्रियते मासि माधे । 
माधवप्रोतये विप्र चयं तस्य न विद्यते ॥ 
वैशाखो दन्न भो मासः सव्वंकामफल प्रदः । 
पूजितव्यो इरिस्तच हित्वा कायशतान्यपि ॥ 
एकाहमपि यः पूजां वेशाखे कुरुत हरेः । 
शतवष हरिं यडा यत् फलं लंभते स तत् ॥ 
वेशाखे मासि यः कुय्थौत् प्रपां माघवतुष्टये । 
दिने दिनेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्रोति मानवः ॥ 
वेशाखे सिद्धयेन्नित्यं विष्णुमश्बलयरूपि णम् । 
चतुव्वंगफलावापि हेतवे वेष्णवो जनः ॥ 
गर्डुषमाव्रतोयेन कुर्या द्योऽश्वलसेचनम् । 
सोऽपि याति परं खानं विमुक्तः पाप- 

कोटिभिः॥ 
व्यास उवाच । 

साक्ताेवः खयं विष्णुरण्वत्योऽखिलविश्वरार् । 
तद्धक्तिं कुव्वतः पंसो विद्यते नाशुभं कचित् ॥ 
श्र्वल्यं सेवते वस्तु विष्ण कया नरोत्तमः । 
तस्य प्रसन्नो भगवान् ददाति परमं पदम् ॥” 
दति पाद्मं क्रियायोगसारे ११ अध्यायः ॥*॥ 

व्यास उवाच । ` 
“ज्येष्ठं मासि इिजश्रेष्ठ भगवन्तं जनाद नम्। 
पूजयेद्क्तिभा वैन जलेः संख्थाप्य शोतलेः ॥ 
उदत्तनञ्च दातव्यं सुगन्धामलकीं तथा । 
तेलं गन्धं इर्ये ग्रोपरकाले दिने दिने॥ 
सुवासिते शोतले च मन्दिरेऽतिमनाइरे । 
प्रत्यहं कमलाकान्त सखा पयेत् जलमख्डपे ॥ 
न रीद्रदशे विप्रेन्द्र सधमे रन्धनालये । 
न सूतिकाग्टहे चेव स्थ।एयेत् कसला पतिम् ॥ 
चामरर्वीजितः श्वेतैः सुदौर्चैः कमलापतिः 
ज्येष्ठं मासि दिजख्रेष्ठ सुप्रोतः किं न यच्छति॥ 
मयुर पुच्छव्यजनेनिदाघे पूजितो इरि 
ददात्यभिमतं सव्वं अचिरेणव सत्तम ॥ 

तालन्तकवातेन पविच्रःम्बरवायुना। 
वर्मी वोज्यते विष्ण स्त सवे खर्गगामिनः ॥ 
यो गावल्लेपनं कुवात् सुवन्धेयेन्तकद् मैः । 
ग्रोष्मं हरेशन्दनेख स विशेन्मधवां तनुम् ॥ 
गन्धे गमदाद्येश्च यो लिग्ये्।धवों तनुम् । 
उष्मागमे दिजखष्ठससुक्तो नात्र संशयः॥ 
प्रफूह्नकुसुदोदययाने तुससो कानने तथा । 
सन्ध्यायां खापयेद्िष्ण देशे धौरसमौरणे ॥ 
खग्भिः पाटलिपुष्पाणां यैन विष्ण रलङ्घतः। 

ज्येष्ठं मासिस विज्ञयो वाजिभेधसहसक्तत् ॥ 
यस्तु मुक्तावलीं दद्यात् ग्रौं योपतये जनः। 
भूपालत्व' इरिस्तस्मं यच्छेव्नन्मनि जन्मनि ॥ 
यस्तु मण्डयति रोषं ओक्ष्णं मणिमालया । 
तस्य पुखफलं विप्र वदतो मे निशामय ॥ 
यावदुत्रह्मा जल्येतत् जैमिने सकलं जगत् । 

सेवा 
तावद्िष्णुपुरे तिष्ठ अणिमाला विभूषितः ॥ 
सुवर्णाभरणे्यस्तु रज ताभरणेस्तया। 
कष्ण मण्डयति ग्रो सोऽपि तत्फलमाप्र यात् 
विचित्रं यस्तु पथ्धङ् सगरडकं प्रयच्छति । 
रये देवदेवाय न स्यादृदुःखो कदापि सः ॥ 
ग्रोरकालेन देयानि गुरूणि वसनानि च। 
इरये ब्राह्मणश्रेष्ठ देयं तन्व शूकं श्चि ॥ 
यस्तु चतफलेदिव्येः सुपक्तः पूजयेदरिम् । 
अन्ते शक्रपुरं गत्वा स पिवैदखतं मुदा ॥ 
पियालानां फलेः पक्क योऽर्चयेत् कमलापतिम् 
सोऽपि तत्फलमःप्रोति किमन्धं ब्ब इभाषितः॥ 
निदाघे हरये दद्याद्यवागमतिभोतलाम् । 
नानाव्यच्नसंयुक्तां खहया वेष्णवो जनः ॥*॥ 
अ्राषाढे मासि विप्रेन्द्र देवदेवं जगत्पतिम् | 
दधिभिः खापयित्वा तु पूजयेद्धक्ितो बुधः ॥ 
दधिभिः ख्रापयेद्यस्तु भगवन्तं जनादहेनम् । 
मातुः पयोधरपथः पुनस्तेन न पोयते ॥ 
चनागने घनश्यामं कदम्बकुसुम ईरम् । 
आराध्य यान्ति विप्रे पापिनोऽपिपरां 

गतिम् ॥ 
कटम्बपुष्पमालाभिमयण्डयत्यज लोचनम् । 
यस्तस्य ब्राद्मणश्रेष्ठ पु्यं वच्मि निशामय ॥ 
तस्यां यावन्ति मालायां तिष्ठन्ति कुसुमानिव। 

प्रतिपुष्ये दिजश्रेष्ठ वाजिमेधफलं लभेत् ॥ ` 
सुगन्धः केतको पुष्पं : पूजितः कमले चणः। 
सव्व दुःखं हरत्येष मानवानां दिजोत्तम ॥ 
पनसानां फलदिव्येः सुपक् घुतमिच्धितेः । 
पूजितो भगवान् विष्णु दात्येश्वयसुत्तमम् ॥ 
अ्राषादृ मासि दध्यत्र इरये प्रतिवासरम् । 
खया वष्णवो दद्याकाक्तिमिच्छदिजोत्तम ॥ 
छष्णाय नवनोतं यो ददाति वैशवो जनः । 
तस्य पुख्यं न संख्यातु शक्रोम्यब्दट्शत रपि ॥ 
हेयङ्कवोनं यो दद्याद्रापालाय महात्मने । 
्रामिक्तां सगुडाञ्चव स महात्मा इरेः प्रियः॥ 
सशकंराणि दग्धानि क्ष्णाय यस्तु यच्छति । 
तस्य प्रसन्नो भगवान् ददात्यभिमत फलम् ॥*॥ 

खावणे मासि विप्रेन्द्र देवकौनन्दनं प्रमुम् । 
स्रापयेत्निग्प्रलेस्तोयेः शदः कलुषवञ्जिं तं : ॥ 
मल्िकाकुसुमेविष्ण योऽ येद् वेष्णवो जनः। 
विभुक्तः सकले; पापेत्रद्मलोकं स गच्छति ॥ 
शेफालिकाप्रसनेश्च युथिकाकुसुमस्तथा । 
अच्चयन् कमलाकान्तं मनुजो नावसौदति ॥ 
सुगन्धे स्तगरेः पुष्येः सप्तलाकुसुमस्तथा ¦ 
योऽ येत् कमलाकान्तं तस्य वश्यं जगच्चयम् ॥ 
प्रफलञमप्रालतोपुष्यं : सुगन्धं योऽद धेदरिम् । 
तत्पुखवं नास्ति तत्त्यो येन स्याद्भुवि 

मानवः ॥ 

कुन्दपुष्य च बन्धू कंव्जगदन्धु जनाद नम् । 
्र्चयन् सकलं काममाप्रोति भुवि मानवः॥ 
मदासडाप्रसूनेख तथा कुरुवकंडरिम् । 

कुरण्टकः पूजयेद्यस्तस्य तुष्टः सदा इरिः ॥ 
शेरौषङ सुमे विष प्रखपुष्यं च योऽच् येत् । 
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करवोरप्रसूनेख स याति हरिसत्रिधिम् ॥ 
चावरे मासियो दद्यात् लाजान् इतसम- 

ज्वितान् । 
हरये लस्य विप्रे न विपत्तिष्ट हे भवेत् ॥ 
ग्राव पिष्टकं यस्तु इरे सुद्गपूरकम् । 
ददाति तस्य विप्रघं ष्टहे योनि खला भवेत् ॥*॥ 
भाद्र मासि दिजखेष्ठ नारायणमनामयम् । 
अद्या पूजयेत् प्राज्नखतुव्बगफलप्रदम् ॥ 
निवोड़ं नतनागारे सर्व्वोपिद्रववज्जिते। 
स्थ पयेत् पुर्डरोकात्तं भगवन्त' जनाह नम् ॥ 
दंगे मसकेशेव प्रकोणंमचिकादिभिः। 
इरि पुरातनागारे खापयेन्र हि भक्तिमान् ॥ 
सकदमे पतददारि गलन्ती खे तधा। 
इरिंन खापयेत् प्रज्ञो वर्षासु परमेश्वरम् ॥ 
विष्ण.1लये दि जशे्ठ व्नौयाद्यस्तु भानवः । 
चन्द्रातपं विचिच्रञ्च चन्द्रलोकं ख गच्छति ॥, 
रातौ नानाविधैर पैन्मन्दिरे जगतोपतेः। 
द शाञ्च मशकांसचेव वर्षाकाले निवारयेत् ॥ 
मसारिकाभिः प्रहत्य मद्धशायनमच्यतम्। 
प्राव्षि खापयैदिष्णं निशायां दिव्यमन्दिरे ॥ 
कदा रपत्रदं बेशं सुगन्ध नृतन स्तथा । 
मुमुचुः पूजयेन्मर्त्यो भाद्र मासि दिने दिने।॥ 
न भाद्रं केतकोपुष्पं : पूजितव्यो जनादनः। 
यदो भाद्रपदे मासि केतको स्यात् सुरासमा ॥ 
प्रकस्तालफल ६ व्रयो; चं येद्यद्नन्दनम्। | 
गभवाखमहादुःखं स भूयो लभतेनदहि॥ 
सगुक्षं इतदुग्धाभ्यां पक्रतालं भुररये। 

या दद्यात् दया मत्यः ख गच्छे न्मन्दिरं इरेः ॥ 
भाद्र मासि दिजच्ष्ठ हरये तालपिष्कम् । | 
स्तं वष्णवो दद्यात् केवल्यप्राभिहेतवे ॥ 
मासि भाद्रपदे विप्र न कुर्य्याच्छाकभकच्तणम् । | 
न रात्रौ भोजनं कुखान्मुसुक्र्वैष्टवो जन; ॥*॥ | 
अश्विनं मासि वि्रन्द्र केशवं क्ते शना शनम् । 
वृजयेडक्रिभावेन पूर्वोक्तविधिना जनः॥ 
पुज एष्व पूजयेद्यस्तु भक्षय लच्छोपतिं हरिम 
व्शिपूजाफलं विप्र सम्पण तेन लभ्यते ॥ 
यत्तोयं दौयते विप्र पूर्व्बाह्धं हरये जनं : । 
पौगुषमिव तत्तोयं खह्वाति कमलापतिः ॥ 
मध्ये दोयते यञ्च सलिलं चक्रपाणये । 
तोयं तोयमिव खामो तद्ग्टङ्काति दिजोत्तम।॥ 
अपराद्धं तु यत्तोयं गोविन्दाय प्रदौयत । 
तक्तोयं रक्चतुख्ं स्यान्र खह्वाति यतो इरि: ॥ 
चतपव दिजयेष् पूर्वाह्न इरिमच येत् । 
सकलं लभते कामं केशवस्यानुकम्यया ॥ 
एक्वद् स विप्रेन्द्र न कुात् पूजनं इरेः । 
कुग्य!इ!पि तद् पूजां तां न षटद्वाति केशवः ॥ 
श्र्धातन च वद््ण या पूजा कमलापतेः 
ज्फिलासाचपूजास्यान्र च विष्णः; प्रसोदति 
यक्त्ववइरगिष्ठः पूजां चक्रिणः कुरुते जनः। 
पूजाफलं न चापुोति भनिर््ाद्या च सा भवेत् ॥ 
श्रमस्छतब्टहे पूजा क्रियते या जगत्यतैः। 

¦ जन्मजन्मनि विप्रेन्द्र स भवेत् म्राम्यशूकरः॥ 
| दिर्भाजनं परान्नञ्च तेलच्च वेष्णवो जनः । 
। आयाते कात्तिक मास यत्नादपि परित्यजेत् ॥ 

। ब्रह्महत्यादिभिः पापैव्विमुक्तः क्तेशदायकेः । 

| 

| कार्तिके वकपुष्येण इरिपूजनक्लत्ररः । 

स पूजाब्राह्मणश्र्ठ भरनिर््राद्या भवेत् खलु॥ 

४१२ 
सेवा 

खानं टेवाचचनद्चेव दानच्च पिढत्पणम् । 
तिलकेन विना विप्रन च कुयादिचचणः॥ 
तिलकानब्र दोत्वा यत् पुखकग विधोयते । | 
भस्मौभवति तत् सव्व कर्ता च नारकी भवेत् 
शङ्चक्रगदापद्मेरङ्धितं यस्य दृश्यते । 
शरोर ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्नेयः सोऽ तः खयम् ॥* 

इत्यादि ॥ 
“व्रिपत्रोक्तदूर्व्वाभिराश्वने योऽ्येदरिम् । 
ूर्वेव सन्ततिस्तस्य अविच््छित्रा प्रवत्तते ॥ 
अआश्डिने मासि यो दद्यादइरये कक्कटोफलम् । 
शोको न जायते तस्य कदाचिद दय हिज ॥*॥ 
कात्तिके तु समायाते सव्वम। सोत्तमे शुभे । 
दामोदरं देवदेवं भक्तया प्राज्ञः प्रपूजयेत् ॥ 
कात्तिक मासि विप्रेन्द्र विष्ण् प्रौणनदेतवे। 
यथोक्विधिना प्राज्ञः प्रातःक्ञानं समाचरेत् ॥ 
आमिषं मथ॒नञ्चव कात्तिके मासि यस्त्यजेत् । 
जन्मान्तराज्नितेः पापेश्युक्तो याति परां गतिम्॥ 
तुलाराशिगते सूर्यये प्रातःखानं इिजोत्तम। 
इविय्यंब्रह्मचयच्च महापातकनानम् ॥ 
श्रामिषं मेथनच्चेव काल्तिके यस्तु न त्यजेत । 

दामोदराय नभसि प्रदोपं यम्तु यच्छति । 
फलं तस्य प्रवच्छामि समासेन शशु दिज॥ 

दामोदरपुरं गल्वा तिष्ठं त् कोटियुगावधि ॥ 
दोपं ज्वलन्तं नभसि विदशा वासवादयः । 
विलोक्व इषिता: स्वे वदन्तोति परस्परम् ॥ 
्रसौ पुख्ात्मनां यं ठः केशवादनतत्परः । 
प्रदोपं का्तिकं मासि यतो यच्छति चक्रिणे ।॥ 
गमिष्यति पुखात्मा कदायं विदिवं प्रति। 

करिष्यामि कदा मख्यमनन इरि विना ॥ 
सुह्ृत्मपि यी दद्यादोपं नभसि चक्रिे। 
कार्तिकं मासि विप्रन्द्र तस्य तुष्टः सदा इरिः॥ 
दद्यादक्तवदोपं यः कात्तिक इरिमन्दिरे। 
दिन दिनऽश्मेधस्य फलं प्राप्रोति मानवः ॥ 
तुलसो दललक्तेयः कात्ति के पूजयेद्रिम् । 
लकते कवाजिमेधस्य मानवो लभते फलम् ॥ 
विल्च्छदनलकच्तण योऽ येत_ विष्ण मव्ययम् । 
कार्तिके शङ्रं वापि लभते सोऽपि तत फलम् 

परमं मोच्तमाघ्नोति प्रसादाव्नगतोपतेः॥ 
यक्किञ्खित कात्तिक्रे मासि विष्ण मुद्दिश्य दौयते 
तदक्षयं भवेत सव्वं सत्यमेतन्मयो चते ॥ 
छताक्तं शूरणाच्रं यः कात्ति के विष्णुवे नरः । 
दद्यादिने दिने विप्र तस्य बिष्ण पुरे खितिः॥ 
प्रणञ्ञपद्मपुष्येण सितनाप्यसितन वा । 
योऽञ्च येत कमलाकान्तं तस्व किं भुवि दुलभम् 
कमले: कार्तिके मासि सिते्व्वा लोहितेस्तथा । 
संपृज्य पद्मिनं मर्त्यो लभते परम पदम् ॥ 
प्रदत्त कात्तिक मासि इरये येन पङ्जम् । 

सेवा 

न दत्तं तेन किं विप्र विष्णव देत्यजिष्णवे ॥ 
एकमेवाम्ब जः यस्तु ददाति कंटभारये। 
तस्म किं भगवान् विष्णुन ददाति खयः पतिः॥ 
कमलेः कात्तिके मासि येन नाराधितो इरि) 
जनजन्मनि तद्रीहे कमलान डि तिष्ठति॥ 
पद्यबोजानि यो दद्यात् केशवाय मडालने। ` 
स जायते विप्रकुले शुद्धे च प्रतिजन्मनि ॥ 
ब्राह्मणस्य कुले जातः स चतुर्ववेदविद्धवेत । 
धनवान् वहपुचय कुटम्बानाञ्च पोषकः ॥ 
नास्ति पञ्मसमं पुष्यं जेभिनै सत्यमु ते । 
येन संपूज्य गोविन्दं पापात्मापि च मोक्तभाक्॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव मयोच्यते । 

कमले हंरिमभ्यच्चा लभते परम' पदम् ॥ 
एकमेवारविन्द यः प्रददाति मुरारये 
तस्य नास्ति पुनज ससारेऽस्मिन् सुभेरवे ॥” 
इति पाद्म क्रियायोगसारे १२ अध्यायः ॥ *॥ 

व्यास उवाच । 
“मार्ग शोषे हिज ठ महालच्छया समन्वितम् 
पूजयेदव्ययं विष्ण भक्तिभावेन वेष्णवः ॥ 
उच्छष्टटेशे विप्रेन्द्र तथव पतितालये । 
दु गन्धश्च परिव्याप्ते स्थानं विष्ण' न पूजयेत ॥ 
पाषण्डानां समोपे तु महापातकिनां तधा । 
असत्यभाषिणाञ्चेव न कुर्य्यादिष्णुपूजनम् ॥ 
तस्मादेकमना भूत्वा भक्तिख्रहासमन्वितः । 
पूजयेत कमलाकान्त चतुब्बगं फल। प्रये ॥ 
शाल्यत्र स्तच्च व सुद्गपूपसमन्बितम् । 
सवास्तुकादिगाकंञ्च दद्यात् सदधि विष्णवे॥ 
नागरदफलं दिव्यं सुपक्घं यस्तु यच्छति। 
केशवाय दिजश्रष्ठ सोऽस्ममाभिरपि पूज्यते ॥ 
यद्यन्य न्लन' वस्तु प्रिय भगवतो इरेः । 
तदेवाग्रहायशे मासि भक्तया ददानम् रारये ॥*॥ 
पौषे मासि समायाते खोक्लष्ण वरदः प्रमुम्। 
निन्मिन्ुरमेर्दिष्थ; खःप्यहं ष्ठो जनः॥ 
यः स्नापयति विप्रेन्द्र विष्णुमिद्धरसेः प्रभुम् । 
इह भुङक्ते सुखं सव्वं खतो यातौ्लुसागरम् ॥ 
यो दद्यादिक्षनेवेद्यं देवदेवाय विष्णवे । 
सोऽपि ततफलमःप्राति किमन्य बहुभाषितः ॥ 
सदुग्ध पृथुकं पौषे दधिभिव्वां समन्वितम् । 
दत्वा मुरारये मत्ताः सर्व्वान् कामानवान्न यात् 
सव्वं पुरातन वस्र दूरोक्षत्य मुरारये । 
शोतस्य वारणार्थाय द द्यादस््र्च नृतनम् ॥ 
पौषे संक्रमणे विप्र सलद्स्मो कःय विष्णवे । 
दद्ाग्ममुन्ञशप्रनुजो दशवणशञ्च पिटकम् ॥ 
यस्तु शङ्ध्वनिं कुबयात् संपूज्य कमरापतिम्। 
तस्य पुखयफलं वच् मि अणु वत्स समाहितः ॥ 
श्रगस्यागमनाच्चैव विसुक्तः सव्दप।तकैः। 
शेषै विष्शुपुर' गत्वा विष्णुना सद मादते ॥ 
वेनतेयाच्चितां घण्टां यस्तु वादयते इरः । 
पूजाकाले इिजश्र्ट तस्य पुण्य वद) म्यहम् ॥ 
अरभक्तभच्तणाच्चव मुक्तः पपं सुदाङ्णेः। 
प्रयाति मन्दिर विष्णो रथमारुह्य शोभनम् ॥ 
तवर भुक्राखिलं भोग कन्पकोटिश्रतावधि, 



पुनरागत्य धरणो चतुववंदौ दिजो भवेत् ॥` 
तच भुक्ता सुखं सव्वे शोकदुःखविवर््नि तः । 
यनब्विष्णुपुरं गत्वा मोक्तं प्राप्रोत्यतुत्तमम् ॥ 
बोणां वादयते यस्तु पूजाकाले जगत्पतेः । 
पर्डितानामग्रणोः स्यात् प्रतिजन्मनि जन्मनि॥ 
खदङ्गवादाकषद्यस्तु पूजायां कटभदिष्रः। 
लस्य प्रसन्न देवेशो ददात्यभिभ्रतं फलम् ॥ 
डमुर डिषण्छिमञ्चव भभ रीं मधरीं तथा। 
पटहं दुन्दुभिच्धेव काहलं सिन्धुवादनम् ॥ 
कस्यञ्च करतालद्ध वेणु वादयते च यः। 
पुजाकाले महाविष्णोस्तस्य पुख्यं निशामय ॥ 
स्तयादयैः पातन क्तो मन्दिरं याति चक्रिणः। 
परमं खथानमासाद्य तत्रेव परिमुचखते॥ 
करशब्दच्च य: कुर्ग्यात. पृजाकाले जगद्गुरो 
मुखवाद्यञ्च विप्र न्द्र तस्य पुख्यं मयोचते ॥ 
कोटिकोरिङ्खलेयु क्तः प्रयाति हरिमन्दिरम्। 
ज्नानमासाद्य त्रैव मोच्तमच्तयमघ्रुयात् ॥ 
विष्णोरायतने यस्तु भक्तियुक्तः प्रदरत्यति । 
स्याति ब्राह्मणश्च तदिष्णोः परमं पदम् ॥ 
यस्तु गायति गोतानि भक्तया नारायणाग्रतः। 
स नत्तेकत्वमाप्रोति गन्धर्वाणां पुरेषु च ॥ 
स्तौति स्तोत्रं जगत्राथं यो भक्तया वैष्णवो जनः। 
लस्य प्रसत्त भगवान् सर्व्वान् कामान् प्रयच्छति 
मासे मासे इरि यस्तु विधिनानेन पजयेत् । 
अचिरेणंव विप्रे प्रसादयति सोऽच्रतम् ॥ 
जगदुदधिभिमं ये तक्तःमिच्छन्ति मत्या 
प्रचरतरगभोरं सब्वंद्ःखप्रदञ्च । 
परमपुरुषपादाम्भोजयुग्म मनोज्ञं 
चिदशनिवहसेब्य' ते तु सब्बे यजन्तु ॥“ 
इति पाञ्च क्रियायोगसारे १२ भ्रध्यायः॥*॥ 

अथ हाविंश्षत् सेवापराधाः। भगवद्धक्तानां 
चच्ियसिद्ात्रभोजनम् ९ भनिषिददिने दन्त 

, धावनमञ्लत्वा विष्णोरुपसपखम् २ मथुनं 
कछल्वाज्ञात्वा विष्णोकुपसयणम् २ खतं नरं 
सषृष्टाख्रात्ा विष्ुकमीकरणम् 8 रजसखलां 
स्पृष्टा विष्णुष्ट्प्रवेशनम् ५ मानवं शवं स्पृष्टा 
खात्वा विष्णु सत्रिधावख्यानम्£ विच्छ सखरशतः 
पायुवायुप्रयोगः 9 विष्णोः कमय कुब्वतः पुरोष- 
त्यागः ८ विष्णुशास््रमनादत्व शास््रान्तर 
प्रशंसा € अ्रतिमलिनं वासः परिधाय विष्णु 
कर्प्राचरणम् १० अविधानेनाचम्य दिष्णोरुप- 
सपणम् ११ विष्णोरपराध क्त्वा विष्णो सुप- 
मपंणम् ९२क्र दस्य विष्ण स्पर्शनम् १२निषिद- 
पष्य ण विष्ण च्च नम् १४ रक्तं वाखः परिधाय 
विष्णो रुपसपणम् १५ अन्धकारे दोपेन विना 
विष्णोश्च खअशनम्१६ छष्णवस्तर परिधाय विष्णोः 
कम्प्राचरणम् १७ वायसोदुतवासः परिधाय 
विष्णोः कम्प्राचरणम् १ ८विष्णवे कुकर रोच्छि्ट- 
दानम् १९ वराहमांसं भुक्ता विष्णोरुप 
सपणम् २० इसजालपदसरारिमां सं भुक्ता 
विष्योरुपख्पंणम् २९दोपं सृष्टा इस्तमप्रक्ताल्य 
विष्णोः समशनं कर्मकरणं वा २२ श्मशानं 
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४१३ 

सेवा 

गत्वाखरात्वा विष्ण पसप शम्२२ पिश्याकं भुक्ता 
विष्णोरुपसपणम् २४ विष्णवे वराहमांस 
निवेदनम् २५ मद्यमादाय पोलावा सृष्टा 
विष्णुग्टहप्रवेशनम् २६ परकोयेणाशुचिना 
वस्तं ण परिशितेन विष्णुकम्प्राचरणम् २७ 
विष्णवे नवात्रमप्रदाय तद्धोजनम् २८ गन्ध- 
प॒ष्ये ऽप्रदाय धूपदौ पदानम्र<डपानडावारुद्य 
विण्णुस्थानप्रवे शनम्३ ° मेरोशब्देन विना विष्णु- 
प्रबोधनम् २९ अ्रजोर्णे सति विष्शुस्पमशंनम्२२) 
एतदु पलच्षणम् । इत्याङ्क काचार तत्त्वम् ॥ #॥ 
अपिच। 

धरण्युवाच) 
तवापराधात् देवेश व्यन् यान् वैष्णवेन च। 

निरापराधो मनुजः सापराधश्च जायते ॥ 
कम्यणाचरणे येन करणेन जुगुएसितम् । 
तच्च पूजाफलं सव्व जायते तदस मे ॥ 

वराद उवाच । 
कम्परणा मनसा वाचा ये पापरुचयो जनाः। 
भक्तणं टन्तकाष्टस्य राजाद्रस्य तु भोजनम् ॥ 
मेधनं शवसंस्पशे पुरोषोत्सगमेव च । 
सूतक्यदक्छाः पणं स्पमशनं मेहनं तथा ॥ 
अभाष्यभाषणं कोपं पिणाकस्य च भक्तणम् । 
रक्तपएरक्यमलिनं वस्त्र धारित्वनो लिजम् ॥ 
गुरोखालोकनिन्ब न्ध पतितात्नस्य भक्तणम्। 
अभच्यमक्तणञ्चेव तर्डलेोयविभोतकम् 4 
अदानंतु वरान्रस्य जालपादवराकयोः। 
भणं देवतागारे सोपानत्कोपरूपं णम् ॥ 
तथैव देवपूजाजां निषिदङु सुमा नम् । 
श्रनुत्ताय च निग्राख्यं पूजा जौरण॑न्धकारयोः॥ 
पानं खुराया देवस्य अन्धकारे प्रवोधनम्। 
वातकरं ने विष्णोरनमस्करणं तथा ॥ 
अपराधासरयस्ि' शत् समाख्याता मया धरे । 
एभियुक्तस्तु पुरुषो विष्णुः नेव प्रपश्यति ॥ 

दूरस्थो न नमस्कारं कुर्यात् पूजा तु रात्तसो॥ 
तव्रायच्ित्तं यथा, 
एकरात्रं दिराव्रं वा विरात्र ख्लानमेव च। 
खवासाः पञ्चगध्याथो मलवस्तान्तिकं क्रमात्॥ 
नोलोरङ्गपनोदारथं' गोमयेन प्रघषं णम् । 
प्राजापत्येन शदिः स्यात् नोलोवस््रस्य धार- 

शात् । 
चान्द्रायणदयं कुर्य्यात् गुरोः ्षमितसुत्तमम् । 
चान्द्रायणं पराकञ्च प्रतितात्रस्य भक्तात् ॥ 
चान्द्रायणं पराकाञ्च प्राजापत्यं तथेव च । 
गोप्रदानच्च भोज्यच्च भभच्यस्य च भक्तणे ॥ 
उपवासस्तु पञ्चाहं पञ्चगव्येन शुध्यति । 
सोपानत्कश्चरेत् पादं कचस्य दिरभोजनम् ॥ 
पुष्याभाषेऽचं नं खान देवस्पश्च कारयेत् । 
अनिर्मराल्ये नमस्कारं ज्ञान पञ्चाख्तेन तु॥ 
सुरापाने दिजातोनां चान्द्रायणचतुष्टयम् । 
तेव हादशाष्टौ तु प्राजापत्यव्रयं चरेत् ॥ 
जद्मकूचचन शुद्धिः स्यात् गोप्रदानव्रयेण च। 
तयाशामेकरात्रं ए पञ्चा्तनिषरैवणात् ॥ 

सेव्यं 

मुच्यते त्वपराैस्तु तया विष्णोः स्तवं पठन् । 
एतत्त कथितं गुद्य किमन्यत् ओोतुमिच्छसि॥ 

 धरस्ट् वाच। 
भ्रस्ति कचिदुपायोऽव्र येन त्व कषु तष्यसि। 
पूजितः सफल्ासि अपराधविशोधनः॥ 

वराद उवाच। 
संवत्सरस्य मध्यं तु तों सौकरवे मम । 
कछतोपवासः खानेन गङ्गायां शुहिमाप्र यात्) 
मधरायां तथाप्यं वं सापराधः शुचिभवेत् ॥ 
भ्रनयोस्तोर्थयोरेव यः सेवेत सकछलब्ररः । 
सडहस्रजन्मजनि तानपराघान् जहाति सः। 
खानात् पानात् तथा ध्यानात् कत्तं नादा- 

रणात्तया । 
खवणान्मननाच्ेव दर्शनाद् याति पातकम् ॥ 
इति वाराहपुराणे ्रपराधप्रायखित्तनामः- 
ध्यायः॥ 

सेवि, क्तौ, ( सेव्यते लोकोरिति । सेव +न् ¦ } 
फलविशेषः । सेभ्रो इति हिन्द भाषा । तत्व- 
यायः । वदरम् २ सिञ्चितिकाफलम् ३ मुि- 
प्रमाणम् ४ सेवितम् ५ सेवम् ६ । चस्य 
गुणाः । वातपित्त्रत्वम्। गुरुत्वम् । बु इ- 
णत्वम् । कफकरत्वम् । हष्यत्वम् । पाके खाद्- 
रसत्वम् । हितत्वच्च । दति राजनिर्घण्टः ॥ 

सेविका, स्वो, मिष्टात्रविशेषः । सेभरोयाजि इति 
| भाषा । यथा- 

*समितावत्तिं काः कत्वा सुखच्छा यवसच्िभाः। 
शुष्काः चोरेण संसाध्या भोज्या एतसिता- 

चिताः ॥" 
अस्या गुणाः। 
“सेविका तपंणौ बल्या गुर्वीं पित्तानिलापदा 

ग्राहिणो सन्धिकछदु्या तां खादेन्नातिमाव्रयदा” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

( दासौ । भुजिष्या । इति केचित् ॥ ) 
ध + क्तः ।) समुपासितगुष्वादिः। 

तत्पर्य्यायः! वरिवस्ितः २ वरिवस्यितः ३ 
उपासितः ४ उपचरितः ५। इति शब्द्रल्ना- 
वलौ ॥ आआररधितः। उपभुक्तः। भितः 
इति सेदधात्व्टशेनात् ॥ (यया,महाभारते। 
१।१७। € । 
(व चित्रं देवगन्धर्व्वदेवितम् ॥*) 
विफले, क्ती । इति राजनिघंख्टः ॥ 
व्य क्ञी, (सेव्यते इति । सेव + खत् ।) वौरण- 
मूलम् । इत्यमरः । २।४।१६४ ॥ (भरस्य 
प्रायो यथा. 
“वौरणस्य तु मूल स्वादुभौरं नलदश्च तत् । 
श्रदणालच्च सेव्यञ्च समगन्धिकमित्यपि ॥ 

इति भावप्रकाशे पूव्वखर्डे १ भागी ॥ ` 
लामञ्जकम् । उशोरवत्पौतच्छविटणविशेषः ! 
तत्पथायो यथा, 
“लामल्नकं सुनालं स्वादख्शालं लयं लघुः । 
इष्ट कापथकं सेव्य नलदच्चावदातकम् ॥" 
इति च भावपरकाशस्य पूर्वखण्डे प्रथमे भारी ॥ 



सेकतः 
“स्यादुशोरं खणालख्च सेव्य' लामललकन्तथा |” 

इति गार्ड़ २०८ अध्यायः ॥) 
सेव्यः, पु", (शचव्यते इति । सेव + श्यत्) अश्वल 
ठतच्तः। इति राजनिर्घण्टः ॥ हिव्नलह क्तः । 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

सेव्यः, वि, ( सह सेवने + खत् । ) सेवां : । ह 
इति मेदिनो ॥ (यथा, कथासरिख्ागरे । ५२। 
१३७। 
“अहं तं सेव्यमन्धेषां करिष्थामोश्वरं चणात् । 
तत्त इणौष्व भर्तारं यदि ते पु्ि रोचते ॥”) 

मेव्या, सनौ. (सेव + त् । टाप ।) वन्दाहक्तः । 
इति शब्द्रब्रावलो ॥ 

से, चित्याम् । इति कविकल्पदुमः ॥ (भ्वा०-पर- 
अक०-अरनिट् ।) सायति। चितिः चयः । इति 
दुर्गादासः ॥ 

सहः, वि, ( सिंहस्यायमिति । सिंड + अरण । ) 
सिंहसम्बन्धौ । सिंहतुख्यः। इति लिदान्त- 
कौमुद ॥ (च्ियां ङोप् । यथा, माघे ।१।४७। 

“सटाच्छटाभित्रघनेन विश्चता 
दिह क्ंहोमतनु तनु त्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसङ्कभङ्ुर- 
ररोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ॥ 

सेंहलो, सनो, (सिं इले देशे भवा। लिंहल + 
अण् । ङोप् ।)सिंइपिष्यलो । तत्पायः । सर्प- 
दण्डा २ सपाङ्गो ३ ब्रह्मभृमिजा ४ पाब्बतो५ 
शओेलजा ६ ताग्बा ऽ लम्बबोजा ८ उत्कटा € 
अद्रिजा १० सिंहलखा १९१ लबम्बदन्ता १२ 
जौोवला १३ जोवाला १४ जोवनेव्रौ १५ 
कुरुम्बो १६; अस्या गुणाः । कटुतवम् । उष्छ- 
त्वम्। जन्तुनाधित्वम् । दोपनत्वम् । = 
समोरात्तिशमनत्वम्। कोष्टशोधनत्वश्च । 
इति राजनिघेण्टः ॥ सिंहलदोपभवे, तरि ॥ 

संहिकः, पु, (सिंहिकायां भवः । अण् ।) राडः। 
इति शब्दरन्नावलो ॥ 

ख हिकेयः, यु, (सिंडिकाया भरपत्यं पुमानिति । 
सिंहिका + ठक् ।) राइ: । इत्यमरः ॥ (यथा, 
माघ ।२।२५। 

“श्ियते यावदेवकोऽपि रिपुस्तावत् कुतः र 
पुरः क्िश्राति सोमं हि सैहिकेयोऽसुर- 

दिषाम् ॥*) 
सेकत, क्रो, (सिकताः सन्वच्ेति। भरण ) 
वालुकामयतटम् । इत्यमरः । १।३।२६॥ 
(यथा, कुमारे । १।२९। 

“मन्द किनोसेकतवेदिकाभिः; 
सा कन्दुके: कत्निमपुचचकंख्च । 
रेमे मुडमंध्यगता सखोनां 

. क्रौड़ारसं निरविंथतोव बाल्ये प" 
सकतः, वरि, (सिकताः खन्त्यव्रेति । सिकता + 
“सिक्षताशकराभ्याच्च |” ५।२। १०४) इति 

श्रण् ।) लिकरतामयः । इत्यमरः ।१। १०। ९ ॥ 
तत्पव्यायः । सिकतिलःर सिकतावान् । इति 
रा जनिषंर्टः ॥ (यथा, भागवते । ११।२८।१२। 

४१४ 
सेन्वं 

“गेलो दारुमयो लोहो लेप्या लेख्या च 
सेकलतो । 

मनोमयो मणिमयो प्रतिमाष्टविधा स्मता ॥*) 
सेकतिकं, क्ती, माटयात्रा, मङ्गलद्व कम् । 
इति मेदिनो ॥ 

,प,(सेकतं पुलिनं प्रियत्वेनास्यस्येति। 
सकय + ठन् ।) संन्यस्तः । चपणकः । सन्दे ह- 
जोविनि, लि।. इति मेदिनौ ॥ 

सेकवैष्ट्तो,(सेकतं स्थानमिष्टमस्य ।)्राद्रं कम्। 
इति राजनिघर्टः ॥ वालुकामयप्रिये, वि ॥ 

सेतवाहिनो, स्रौ, बाइदानदो । इत्यमरः । १। 
१०।३३। 

सेदान्तिकः,चि,(सिदान्तं वेत्तौति। सिदान्त + 
ठक् । ) सिदान्तन्नः \ इति हेमचन्द्रः कौसुदौ 
च॥ 

सेनापत्यं,ज्ञौ, (सेनापतरभावः कमी वा । सेनापति 
+ “पत्वन्तपुरोहितादिभ्यो यक् ।*५।१।६२८। 
इति यक् । ) सेनापतेभावः। तत्कस्प च। 
इति षिदान्तकौमुदो ॥(यथा, मतुः ।१२।१००। 
सनापत्यञ्च राज्यञ्च ट ण्डनेटत्वमेव च । 

सव्वलोकाधिपत्यञ्च वेदशास्तरविददेति ॥ 
सेनापतैरिदमिति ।“दित्यदित्वा दिव्येति ।*४। 

१।८५ । इति खः । ) सेनापतिखम्बन्धिनि, 
जि॥ 

सेनिकः,प,(सेनां समवैतोति । सेना ¬- “सेनाया 
वा।*४।४।४५। इति पच्च ठक्।) सेनायां 
समवेतः। इत्यमरः । २। ९.1 ६१॥ मिलित- 
इस्यश्वरथपादातं सेना तत्र ये समेताः एक- 
देशोभूतास्ते सैन्धाः सेनिकाश्च । इति भरतः॥ 
( यथा, रुः । ३।६१। 

“निमेषमाव्रादवधूय तद्व्यथां 
सदहोलितः सै निकषं निखनेः ॥*) 

सेन्धर चकः । इति मेदिनो अमर ॥ प्राखि- 
वधनियुक्तः। यथा, योभागवते पश्चमस्कन्ध- 
गद्यम् । ये त्विह वे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते 
याञ्च च्ियी पशून् खादन्ति तांश्च ताञ्चते 
पशव इह निहता यमसदने यातयन्तो रत्तो- 
गणाः सेनिका इव स्वधितिना भ्रवदायाख्क् 
पिबन्तोति । सैनिकाः प्रारिवधनियुक्ताः। इति 
तिष्वादितत्छम् ॥ सेनासस्बज्धिनि, वि॥(वयथा, 
महाभारते । अ । १९० । ४१। 
“एवं तं निहतं संख्ये ददृशे सेनिको जनः ॥*) 

शेन्धवं, क्त, पुं (सिन्दौ समुद्रतोरे सिन्धुदेशे वा 
भवम् । सिन्ध + “अणञौ च ।*४।३।३३ । इति 
अण ।)लवणदविशेषः । स तु सिन्धनब्युपलचित 
देशाद्धवः । तत्पय्थायः। शोतथिषम् २ माणि 
मन्धम् २ सिन्धुजम् ४। इत्यमरः । २।९।४२ ॥ 
"विरम् ५ सिन्धदेशजम् £ माणिबन्धम् ७। 
इति जटाधरः ॥ शितशिवम् ८। इति शब्द् 
रत्रावलो ॥ नादेयम् € शिवम् १० सिम् ११ 
शिवाज्ञम् १२ पथ्यम् १३ । अस्य गुणाः। 
“सेव लवण द्रष्यं चन्तं दोपनं ₹चि। 

सेन्यपृ 
पूतं खाद् विदोषन्नं व्रणदोषविबन्धजित् ॥ 
सेन्धवं दिविध न्नयं सितं रक्तमिति क्रमात् ॥ 
| गुणाव्धं कथितं सितम् ॥ 

इति राजनिर्घर्टः ॥ 

| 

भ्रपिच। 
'सेन्धवं लवणं खादु दौ पनं पाचन तशु । 
जिग रुच्य हिमं हष्यं ख॒च्छनेवर विदोषद्त्॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
किञ्च । 

सेन्धवं दोषजिद व्यं चक्त्यमविदाडि च। 
अग्निसन्दोपन' खिग्धं रोचन' मधुरं लघु ॥ 

इति राजवन्ञभः ॥ 
तत्त हविष्याच्रम् । यथा, स्मतिः। 
“लवणे सेन्धवसासुद्रं गव्ये च दधिसपिंभो ।* 

इति हविष्यात्रगणने तिष्यादितत्वम् ॥ 
सेन्धवः, पुं, ( सिन्धुरभिजनोऽस्येति । सिन्धु + 
“सिन्धुतच्शिलादिभ्योऽणजौ ।*४।२।८३।इति 
अण।) घोटकः। सतु सिन्धोरदूरभवः)। 
विकारसरुचेति अदूरभवार्थे ष्णः! इत्यमस्- 
भरतौ } २।८।४४। (यथा, भागवते ।€।१।२३। 
स एकदा महाराज ! विचरन् गयां वने । 

इतः कतिपयामास्ेरश्वमारुद्य सैन्धवम् ॥” 
सिख्खुदेणाध्िपतिः । जयद्रथः । यथा, महा- 
भारते। १।१।१९६। 

“यदा द्रोणः क्तवम्या छपञ्च 
कर्णो द्रौणिभंद्राजख शूरः । 
अमषेयन् सैन्धवं वध्यमानं 
तदा नाशंसे विजयाय स्नय ॥“ 

सिन्धुदेणोत्पत्रमावरे । यथा, तत्रं व । ३।५१। 
२४ 
“इारह्ननां ख चोनां शच तुखारान् सेन्धवांस्तथा॥*) 
तेन्धौ, स्रौ, तालादिरसनिर्य्यासः । तत्परखायः । 
हाला २। भ्रस्या गुणाः । शोतत्वम् । कषाय- 
त्वम् । अस्नत्वम्। पित्तदाइनाशित्वम् । वात- 
दत्वच्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सैन्य , क्तो, (सेना एव । चतुवणादित्वात् ष्यञ्!) 
सेना इत्यमरः २।८।७८॥ (वधा, 

मार्कण्डेये । ८७ । २१ । 
“हतशेषं ततः सैन्य दष्टा चण्डं निपातितम्। 
सुखञ्च सुमहावोय्यै दिशो भेजे भयातुरम् ॥*) 

(सेनां समवेतोति । सेना + “सेनाया 
वा।” ४।४। ४५ । इति खः ।) सेनासमवेतः। 
इत्यमर; । २। ८। ६१ ।“मिलितडद्यशखरथ- ` 
प्रादातं सेना तव्र वे समवेता पकदेशोभरूतास्ते ` 
मेन्या सेनिकाञ्च।* इति भरतः ॥ किच्च! ` 
“सेन्ध क्ञोवं बलेऽओे ना समवेते तु वाचयवत्॥” 

इति मेदिनो ॥ 
सैन्य क्तौ, (सैन्यस्य एषम् ।) सैन्यस्य पञ्चा- ` 
द्वागः। यत्र खिते राजा खसेन्य' प्रतिग्टद्भाति। 
तत्पर्यायः । प्रतिग्रहः २। इत्यमरः ॥ परिः ` 

ग्रहः ३। इति भरतः ॥ पतद््रदः ४ । इति ` 

| टौकान्तरम् ॥ 1 



ह
 

समन्तिकं.क्लो,खिन्टूरम्। इति केचित्॥सौमन्त- 
शब्दात् श्णिकप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ 
रधौ, सनो, (खरं खाच्छन्दं घरतोति। + 
मूलविभुजादित्वात् कः। पृषोदरादित्वात् 
साधुः ।) अन्यवेश्मश्या खतन्ता शिल्यजौ विनो । 
इत्यमरः । २। ६ । १८। (यथा, महाभारते । 
३।६५।५९१ 
सेरन्ोमभिजानौष्व सुनन्दे देवरूपिशोम्। 

वयसा तुल्यतां प्राप्ता खण्डौ तव भवत्वियम्॥*) 
दरौपदौ । इति हेमचन्द्रः ॥ ( वणं सङ्करसम्भूत- 
स्तौ । यथा, महाभारते । १३।४८। १९ । 
“शरगम्यागम नाव जायते वणंसङ्करः। 
वाद्यानामनुजायन्ते सेरन्धूयां मागधेषु च । 
प्रसाधनोपचारन्नमदासन्दासजोवनम् ॥” ) 

सैरिकः, पु, (सोर+ ठक् । ) सौरेण लाङ्गलेन 
खनति यः । कषान् इति भाषा ॥ (सों वह- 
तोति । सोर + “इलसौरात् ठक् ।* ४।४। 
८१ 1 इति ठक् ) सौरस्य वोढा । हेलेगस- 
इति भाषा ॥ (सौरस्येदमिति। ““इलसौरात् 
ठक् ।*४।२।१२४)। इति ठक्) सोर- 
सम्बन्धिनि, तनि । तेषां पर्य्यायः । इालिकः २ 
लाङ्गलिकः ३ । इत्यमरः । २।९।६४॥ 

सैरिन्धौ, ग्रो, (खरं खातन्द्रप धरतोति । + 
सूलविभुजादित्वात् कः। षोदरादित्वात् 
साधुः! गौरादित्वात् डगैष् । ) परषेश्मस्या 
सवशा शिल्यकारिका। इत्यमरः । २।६। 
१८॥ तत्पर्य्यायः । सेरन्धगे २ सेरिन्धि,:३। इति 
तद्टौका ॥ ( यथा, मडामारते। ४।८।२। 
“वासश्च परिधायेकं कष्ण सुमलिनं महत् । 
कलवा वेशं हि सेरिख्य णः ष्णा च व्यचरत् 

तदा ॥* ) 

वर्॑सङ्करसम्भूतस््नो । मह्षिका। इति मेदिनौ। 
द्रौपदो । इति धरणिः ॥ (यथा, महाभारते। 
४ ।२३। ५। 
“यथा सेरिन्धौदोषेण न तै राजज्निद पुरम् । 
विनाशमेति वै चिप्र तथा नौतिर्विधौयताम्॥ 

सेरिभः, पु, (सोरे लाङ्गलवदने इभ इव । शक- 
न्धादितवात् साः । ततः खार्थे भण्) मडिषः। 
इत्यमरः । २। ५।४ ॥ खगः । इति व्रिकाख्ड 
शेषः ॥ 

सैरौयः, पु, (सौरे भवः। भ्रण । सैरः कर्षस्तत्र 
भवः । हद्यात् छः । ) भिष्डो । इति शब्द्- 
रतावलो ॥ 

सैरोयकः, पु, ( सेरोय एव । खा संज्नायां वा 
कन् । ) भिण्टौ । इत्यमरः । २। ४। ७५॥ 
श्रस्य गुणः। कफवातनाथित्वम् । इति राज- 
वज्नभः ॥ 

सैरेयः, पु ,(सेरे कर्षे भवः । सैर + “नद्यादिभ्यो 
ठक् ।* ४।२।९.७ इति ठक् । ) भिण्टौ । इति 
शब्दमाला भरतञ्च ॥ (अस्य पर्व्यायो वथा,-- 
“सेरेयकः श्वेतयुष्यः सैरेयः कटसारिका । 
सहाचरः सहचरः स च भिन्दयपि कथ्यत ॥* 

३८8 

४१५ 
सोदरः 

अथास्य गुणाः । 
“सैरेयः कुष्ठवाताखकफकण्ड विषापहः । 
तिक्गोष्णो मधरोऽनन्त्ः सुलखिग्धः के शरच््नः॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखर्ड प्रथमे भागे ॥) 

सेरेयकः,पु ,(सेरेय एव । स्वार्थे कन् ।) भिर्टौ)। 
इति राजनिर्घर्टो भरतञ्च ॥ ( भस्य पर्यायो 

भावप्रकाशस्य पूव्वंखण्डं प्रथमे भागे । 
“सैरेयकः शवेतपुष्यः सेरेयः कटसारिका । 

सेवालै, क्तौ, रेवालम् ¦ यथा, 
या पांश्पाख्डरवपुच्विरसा पुरासोत् 

सवालकाङ्रलतामषघुना विभक्ति । 
वक्र प्रसपंति तनोवितनोति लच्छीं 
प्रायः पयोधरससुब्रतिरव्र हेतुः ॥ 

इति प्रसिद्वञ्चेषकाव्यम् ॥ 
सोः, स्न, पाव्वतो । इति केचित् ॥ षोधातोः 
क्प प्रत्ययेन निष्यन्रा ॥ 

:, ति, ( सडह मषणे + क्रः । “सदिवहोरोदः 
वस्य ।* &। 2। ११२। इति अवणंस्य 

सोपाकः 

श्लो, सष्टोदरा भगिनौ । इति सोदर- 
शब्दा दापप्रत्ययेन निष्यन्रा ॥ 

\, पु, ( समानोदरे शवितः। सोदर + 
“सोदरात् यः।*४।४।१०९। इति यः!) खहो- 
दरः । इत्यमरः।२।६।३४॥ (यथा,रघुः ।१५।२६। 
“सं इत्वा लवणं वोरस्तदा मेने महौजसम् । 
भ्वातुः सोदयमात्ानमिन्द्रजिदधशोभिनः॥*) 
| पु, लसुनम् । इति शब्दरत्रावलो ॥ 

सहाचर! सहचरः स च भिन्यपि कष्यते ॥*) [सोन्मादः, वि, ( उन्मादेन सह वत्तमानः। ) 

उन्मदः) उन्मदिष्णुः तस्य रूपान्तराणि 
यथा ! उन्मादः । सूदः सन््रदः। इत्य- 
मरटोकायां भरतः । ३।१।२३॥ 

सोप्रकरणं. तरि, उपकरणेन संह वत्तमानम्। 
उपकरणविथिष्टम् । यथा,-- 
«एवच्च अरसुककाम इति सोपकरणं वत्स तरो- 
चतुष्टययुक्तं हषमिति चाभिलप्य उत्गंः सङ्ग 

-| च्छते इति ठषोत्सगेतच्छम् ॥ इद सोप- 
करणमामान्रनेवेद्यमसुकदेवताये नमः। इति 
च पूजापद्तिः। 

श्रोत् । ) चान्तः । इत्यमरः। ३।१।९७॥ 
दुःखादिसखहनभोलः। इति तद्धोकायां नोल- 
कण्टः ॥ 

सोढा, [ ऋ ] वि, ( सहते इति । सइ + ठच्) 
त्षमायुक्षः। शक्तः । इति मेदिनो ॥ ( यशा, 
महाभारते । ७।२६।६। ` 
“सोढा शद्रनिपातानामग्निश्यर्शंस्य चानघ । 
स पाण्डवबलं सव्वंमद्येको नाशयिष्यति ॥*) 

सोत्कण्टः, वि, ( उत्कण्टया सड वत्तंमानः । ) 
उत्कर्टायुक्लः । तत् पर्यायः । उत्कः २ उन्मनाः 
३। इति जटाधरः ॥ (यथा, कथासरित् 
सागरे। २१।४५। 
तब्रोद्यानगतं सा तं वतृसेशं सख्यदौ रितम् । 

ददश दूरात् शोत्कण्डा चकोरोवाखतति 
षम् ॥*) 

|, क्तो, ( उप्मासेन सड वर्तमानम् । ) 
प्रियावाक्छम् । यथा, शब्द् रब्नावल्याम् । 
“सोज्ञष्टनन्तु सोग्रासं चटु चाट - 

सः, पु, ( उ्मासेन आधिक्येन सह वत्त 
मानः। ) सशब्द हास्यम् । यथा, 
“सोग्रास भाच्छरितकमवच्छरितकं तथा । 
भटृहासो महाहासो इासः प्रहास इत्यपि ॥ 

इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
सोदयं,वि,उदयेन सड वत्तंमानम् । ठदियुक्तम्। 
सुद् समेत् इति भाषा । यथा,- 
“दत्तां कन्यां हरन् दण्डयो व्ययं द दाच सोदयम् 
खतायां वर भ्रादद्यात् परिशोध्योभयव्ययम् ॥ 

इत्यु दाहतच्वषटतयान्नवल्कावचनम् ॥ 
सोदरः, पु, ( सड समान उदर' यस्य । सदस्य 
सः।) सहोदरः। इति शब्दरन्नावलो॥ 
( यधा, मनुः । ८ । २९९ । 

"भाया पुन्नश्च दास शिष्यो भ्वाता च सोदरः 

;, चि, उपकारविशिष्टः) उपकारेश 
सड वत्तमान इति बडत्रोहिसमासे क्षमे षह- 
शब्दस्य सादेशेन निष्यन्नः ॥ 

चि, ( उपधया सह वर्तमानमिति । ) 
सच्छद्मदानादि । यथा इारोतः । भरथासद्व्य 
दानमखग्य' यच्च दत्वा परितप्यते ¦ तद्यदान- 
मफलं यच्चोपकारिणे ददाति त्माव्रं परि 
क्लिष्ट यच्च सोप ददाति. भन्यश्रावितमल्यं 
यश्चापात्राय ददाति अनिष्टटान' खवति यच्च 
दक्वा प्रज्ञोत्ताते स्मयदान यच्चाखहया ददाति 
क्रोधाद्राचसं य्चाक्रश्य ददाति दत्लावाक्रो- 
शति भसत्कछ्षतं पेशाच' यच्चावन्नात ददाति 
दक्वा वावजानोते सुमूर्षोस्तामख' यच्चाप्रज्लतो 
ददाति। एतै दानोपस्षगो येरुपद्ष्ट दान 
मप्रसिदमसखग्य मयश्स्यमघ्र वफलं भवत्यल्पफलं 
बेति । तरि त्यागानन्तरकाले इस्ताप णसम्भषे 
$पि अदानमसम्पंणम् । उपकारिणे व्वसनो- 
पकारिणे। तन्मात्रं यथोक्तोपकरणरहितम्। 
सोपध सच्छद्म। अन्यश्रावित लोकस्भाव- 
नायै प्रकाशितम् । भनिष्टदान शत्रवे दानम् । 
खयो मानभङ्गः । अप्रज्ञतो भयादिमान्। इति 
शदितत्वम् ॥ 

सोपञ्चवः,पु ,(उपद्ठवेन सह वर्तमानं; । ) राइ- 
ग्रस्तः चन्द्रः सूश्च । इत्यमरः । १।४।१०॥ 

सोपवासः, त्रि, ( उपवासेन सह वत्तमानः । ) 
उपवासविशिष्टः। यथा; 
मच्छांस्तु कामतो जग्धा सोपवासं वसेत्॥* 

इति तिष्य!दितच्वं वान्ञवसछावचनम् ॥ 
सोपाकः,पु,खपाकः । इति केचित्॥(चण्डालात् 
पुक्षस्यां सत्प ्रोऽन्यजजातिषिथेषः । यथा, 
मनुः1 १०।३८। 
चण्डालेन तु सोपाको मूलब्यसनहत्तिमान् । 

प्राघापराधास््ाद्याः स्युरज्वा वेणदलेन बा) पुकषस्यां जायते पापः सदा सस्ननगहितः #") 



सोमः 

सोपाधिः, ति, ( उपाधिना सद वर्तमानः । ) 
उपाधिगुक्घः । प्रतिलामेच्छादिना दानादिः। 
यथा नारदः। 
“शरदत्तन्तु भयक्रोधकामभोकरुगन्वितिः। 
बालमूटाखतन्त्ात्तमत्तोग्छ त्तापवर्जितेः ॥ 
कर्ता ममेद' कम्मति प्रतिलाभेच्छया च यत्॥” 

प्रतिलाभेच्छया सोपाधिदत्तमुपाध्यसिडावसिच- 
मिति विवादचिन्तामखिः। इति शुदितच्चम्॥ 

सोपानं, क्ल, (उपानसुपरिगमनं तेन सह विद्य- 
मानम् । ) भारोहणम्। इत्यमरः । २।२।१८॥ 

` इष्टकादिरचिते पयिठा इति ख्याते । देशान्तरे 
खडखडोति यत् प्रसिहम्। आरुद्यते अनेन 
आरोहण अनट् । उपपूर्व्वादनितर्भाषे अल् 
अनेकाथेत्वादुपानं ऊ्ैगमन' तेन सह वत्तते 
सोपानम्। सोपानसिदसाध्याः संवाधसमूट् 
सत्राणोति दन्त्यादाव्रविवेकः। इति भरतः॥ 
किञ्च । 
““शआआरोहण सोपानं पेठा इति समाद्ये 
सोपाने काष्ट्टिते निःखे णिस्वधिरोदिणौ ॥ 
नि.खेणौ स्याच्निःखयणौ तथा निःश यिणौ- 

त्यपि ॥" 
इति शब्द्रल्नावलो ॥ 

( यथा, कुमारे । १।२९। 

“मध्यंन सा वेदिविलग्नमध्या 
बलित्रय चारं बभार बाला। 
आरोहणाथे नवयौवनेन 
कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम् ॥* 

सोभाच्ननः, पु, शोभाच्छनः। इत्यमरटौकायां 
भरतः।२।४।२१॥ 

सोमं, ज्ञो, (सुप्रसवेश्वय्थयोः + मन्) काल्जिकम्। 
खगः । इति केचित् ॥ 

सोमः, पु, ( सौति अद्तमिति । सु प्रसषे+ 
“अर्तिस्तुसुडसिति ।” उणा० १।१३९। इति 
मन् ।) चन्द्रः । इत्यमरः । १। २।१४॥(यथा, 
इरिवंशे। ४।२। 
““दिजानां वौ रुधाद्चं व नक्तचग्रहयोस्तथा । 
यज्ञानां तपसश्च व सोमं राज्येऽभ्यषेचयत् ॥") 
कपूंरः। इति चामरः ।२।६।१३० ॥ वानरः। 
कुबेरः । यमः। वायुः । वसुमैदः। ( यथा, 
मात्स्ये । ५। २९) 
“अआआपोध्रवञख सोमश्च धरञ्चवानिलोऽनलः। 
प्रत्यषञ्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकोर्तिताः ॥* ) 
जलम् । सोमलतौषधिः। इति मेदिनो ॥ (अस्य 
विवरण यथा,- 
“ब्रह्मादयो जन् पूव्वंमद्तं सोमसंत्नितम् । 
जरात्यु विनाशाय विधान तस्य वच्यते ॥ 
एक एव खलु मगवान् सोमः खाननामाक्ञति- 
वोवधविेषेबतुव्विंश तिधा भिद्यते । तद्यथा, 
अंशुमान् भूच्वांचैव चन्द्रमा रजतप्रभः। 
दूव्वासोमः कनौयांखच शवेतात्तः कनकप्रभः ॥ 
प्रतानवांस्तालदन्तः करव रोऽशवानपि । 
स्वयम्प्रभो महासोमो यश्चापि गरुडादृतः॥ 

४१६ 

सोमः 

गायवरास्त ्भः पाङ्करो जागतः शाङ्करस्तथा। 
अग्निष्टोमो रेवतञ्च यथोक्त इति संन्नित 
गायत्रा त्रिपदा युक्तो यञ्चोड पतिरुच्यते । 
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तेनामभिः शएमेः॥ 
सर्व्वेषामेव चतेषामेको विधिरुपासने। 
स्वे तुल्यगुणा्चं व विधानं तेषु वच्छते ॥ 
अतोऽन्यतमं सोमसुपयुयुत्तः 
चारकोपेतः प्रशस्तदेशे चिहतमागा९ कार 
यित्वा तदोष: प्रतिसंखष्टभक्तः प्रशस्तेषु 
तिथिकरणमुक्त्तनक्ततेषु भ्रंशमन्तमादाय 
ध्वरकल्पे नादृतमभियुतमभि इतं चान्तरागारे 
छतमङ्गलः सोमकन्द सुवणसूच्ा विदाथ पयो 
स्टह्ोयात् सौवशं पावर ऽच्नलिमाव्रं ततः सक्त 
देवोपयुच्ञोत नाखादयंस्तत उपस्प.श्य शेषम 
ए.वसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य वाग्- 
यतोऽभ्यन्तरतः सुद्भद्भिरुपास्यमानो विहरेत् ॥ 
रसायन पौतवांस्तु निवाते तन्मनाः शचिः। 
भ्रासौोत तिष्ठ त् क्रामेच्च न कथञ्चन सविशेत्॥ 
साय वा भुक्तवान् अुतशान्तिः कुशशय्यायां 
क्ष्णाजिनोत्तरायां सुद्ृद्धिरुपास्यमानः शयोत 
दषितो वा शोतोदकमातरां पिबैत्ततः प्रात- 
सल्ायोपञ्ुतशान्तिः कतमङ्गलो गां खषा 
तथेवासौत । तस्य जोर सोमे छदि रपपव्यते 
ततः शो णिताक्तं छमिव्यामिस्रं छृदितवतः सायं 
शृतशोत' च्तोर' वितरेत् । ततस्त तौयेऽहनि 
क्ञमिव्याभिश्रमतिसाय्ते स तेनानिष्टप्रतिग्रह 
सुक्तप्रतिभिरविंशेषर्मक्तः शदतनुर्भवति तत 
सायं ज्ञातस्य पव्ववदेव न्तौरं वितरेत् । ् नौम- 
वच््नास्त तायां चनं शय्यायां शाययेत ततखतुधे- 
$हनि तस्य श्लयथुरुत्पद्यते । ततः स्वाङ्गेभ्यः 
कमयो निष्क्मन्ति तदश्च शय्यायां पांशभिर- 
वकौयमाणः शयोत । ततः सायः पव्ववदेव 
क्लोर' वितरेत्। एव पञ्चमषष्टयोदिवसयो- 
वत्तेत केवलसुभयकालमस्मरे क्षौर वितरेत्तत 
सप्तमेऽहनि निश्मांसख््रगख्िभूतः केवलं सोम- 
परिग्रहादेवोच्छसिति । तदश्च चोरेण सुखो 
ष्णंन परिषिच्य तिलमधुकचन्दनानुलिसदेदं 
पयः पाययेत् 1 ततोऽष्टमेऽहनि प्रातरेव क्षौर 
परिषिक्तं चन्दप्रदिग्धगाचः पयः पाययित्वा 
पांशशय्यां समुत् ज्य ्ौमास्ततायां शाययै 
तततो मांसमाप्याय्यते तकचावदलति । दन्त 
नखरोमाणि चास्य पतन्ति। तस्य नवमदिव- 
सात् प्रत्यरुतेलाभ्यज्गः सोमवल्क कषायपरि- 
षेकः । ततो दथमेऽइन्ये तदेव वितरेत्ततोऽस्य 
त्वक्ख्िरतासुपैति। एवमेकादसदाशयोवे- 
त्तेत। तत्र योद शात् प्रति सोमवल्क कषाय- 
परिषेकः । एवमाषोड़शादर्तेत ततः सपषदशा- 
एटादशयोदि वसयोह थना जायन्ते शिखरि 
लिग्धवच्ववेदू खस्फटिकनिकाशाः समाः खिरा 
सदिष्णवः। तदा प्रति चानवैः शालितण्डले 
्षोरयवागसुपसेवेत यावत् पञ्चविंशतिरिति । 

सोमः 
ततोऽस्य नश्ठा जायन्ते विदमेन्रगोपकतरुणा. 
दित्वप्रकाशाः स्थिराः चखिग्धा लक्षणसम्पन्नाः 
केशा जायन्ते त्वक् च नोलोत्पलातसोपुष्पवे- 
दूथप्रकाशा। ऊच्च सामान् केशान् वाप- 
येत् वापयित्वा चोशौरचन्दनकछ्ष्णतिल कल्यः 
शिरः प्रदिद्यात् पयसा वा सख्नापयेत् ॥ 

ततोऽस्यानन्तरं सप्तराचात् केशा जायन्ते 
भ्मराच्ञननिभाः कुच्धिः गः चिग्धास्ततस्तिरा- 
चात् प्रथमपरिखराचिष्कम्य सुहकत्ते खित्वा पुन- 
रेवान्तः प्रविशेत् । ततोऽस्य बलातेलमभ्यङ्गा- 
यंऽवचायम् । यवपिष्टसुदत्तनार्थे । सुखोष्ण च्च 
पयः परिषेकार्थे । अजकणकषायसुत्मादनारे । 
सोशोरं कूपोदकं चानार्ये । चन्दनमनुलेपनार्थे। 
अ्रामलकरस-विमिश्राच्चास्य युषसपविकल्पाः । 
च्ोरमधुकसिदच्च छष्णतिलम वचारणा । एवं 
दशरात्रं ततोऽन्यदशरावर दितौये परिसरे 

वक्तेत। ततस्त तोये परिसरे स्थिरोकर्व्वव्रात्मान- । 
मन्यदशराव्रमासौत । किञ्विदातपपवनान् वा 
सेवेत पुनशान्तः प्रविशेत् । न चात्ानमादर्थेषु 
वा निरोक्तेत रूप्रशालित्वात् ततोऽन्यदशरात्र 
क्रोधादौन् परिदरेदेवं सर्ववेषासुपयोगः । 
विशेषतस्तु वज्ञोप्रतानन्तुपादयः सोमा भक्त 
यितव्याः । तेषान्तु प्रमाणमदंचतुधंसुषटयः। 
श्र शवन्तं सौवर्णे पात्रं ऽभिषुणयात् । चन्द्र 

मसं राजते चोपन्याष्टगु मेश्वयमवाप्येशा- 
नन्देवमनुप्रविशति। शेषास्तु तास्रमये ख्खमये 
वा रोहिते वा चम्पणि वितते शूद्रवल्ने' विभि- 

सोमा उपयोक्षव्याः। ततञ्तुर्थे माके 
पौणंमास्यां एचौ देशे ब्राह्मणानञ्चयित्वा कत 
मङ्गलो निःकम्य यथोक्त व्रजेदिति 
भरोषधोनाम्यति' सोमसुपयुज्य विचक्षणः । 
दशवर्षसहस्नाणि नवान् धारयते तनुम् ॥ 
नाभ्निनं तोय न विष न शस्त्र नास््रमेव च । 
तस्यालमायुःच्तपणे समथा भवन्ति हि ॥ 
भद्राणां षषटिवर्षाणां प्रसुतानामनेकधा । 
कुश्ञराणां सहस्य बलं समधिगच्छति ॥ 
कच्तोरोद शक्रसदनमुत्तरां कुरूनपि । 
यतेच्छति स गन्तु" वा तव्राप्रतिहता गतिः ॥ 
कन्दर्पं इव रूपेण कान्त्या चन्र इवापरः । 
परह्वादयति भूतानां मनांसि स महाद्युतिः ॥ 
साङ्गोपाङ्गं निखिलान् वैदान्विन्दति तत्वतः 
चरत्यमोघसङ्ल्ो देववच्च खिलं जगत् ॥ 
सर्व्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च। 
तानि शुक्ते च कछष्णं च जायन्ते निपतन्ति च॥ 
एकोकं जायते पत्र सोमस्याइरहस्तदा । 
क्स्य पौणंमास्यान्तु भवेत् पञ्चद शच्छदः ॥ 
शोते पत्रभेकेकं दिवसे दिवसे पुनः । 
कछ्ष्णपक्चच्चये चापि लता भवति केवला ॥ 
अंश्टमानाज्यगन्धस्तु कन्दवानृजतप्रभः । 

; ॥ 
चन्द्रमाः कनक्राभासो जले चरति सव्वंदा । 

ततोऽस दद्याच्छास्योदन खदटूभयकालं पयसा गर्ङादृतनामा च श्तेताच्त्चापि पाण्डुरो ॥ 



सोमः 
सर्पनिर्मरोकसदभौ तौ ठच्चाग्रावलम्बिनौ। 
तथान्चैर्मण्डलेचित्रेसिविता इव भान्ति ते॥ 
सव्व एव तु विन्न याः सोमाः पञ्चदशच्छदाः । 
च्ोरकन्दलतावन्तं पनं नानाविषैः स्मताः॥ 
हिमवलत्यब्बुदे सद्य सेन्द्रं मलये तथा । 
ओओपव्वते देवगिरौ गिरौ देवसह तथा ॥ 
पारिपाव्रो च विन्ध्यं च देवसुन्दे कदे तथा 
उत्तरेण वितस्तायाः प्रदा ये महोधरा 
पञ्च तेषामधो मध्यं सिन्नामा महानदः। 
इटवत् श्चवते तवर चन्द्रमाः सोम सत्तमः ॥ 
तस्योदेथेषु वाप्यस्ति सुष्वानं शमानपि । 
काश्मोरेषु सरो दिव्यं नाश्ता शुद्र कमानसम् ॥ 
गायतव्राखेष्टभः पाङ्लो जागतः शाङ्रस्तथा। 
भ्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः॥ 
न तान् पश्यन्वधग्धिष्टाः करतन्नाच्चापि मानवाः 
भेषज षिणश्ापि ब्राङणदं षिणस्तथा ॥* 
इति सुशुते चिकिल्सितस्थाने ¦ 
ऽध्यायः ॥*॥ “सोमनामौषधिराजः पञ्चदग- 
पणेः ख सोम इव होयते वर्ते च ।* इति 
चरके चिकिल्घाख्ाने प्रथमेऽध्याये ॥ * ॥‰॥ ) 
शिवः। दोधितिः। इत्युशादिकोषः। दिव्यौषधिः। 
सोमलतारसः। इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा,मनुः। 
२। २५.७॥ 

“मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचचानुपस्तम्। 
अ्रक्लारलव णञ्चव प्रक्षत्या हविरुच्यते ॥*) 
अद्तम्। पव्वतविशेषः । इति केचित् ॥*॥ 
चन्द्रस्य विवरणं तथा । स च वावबुकोणस््नौ- 
वैश्यजातिसच्वगुणलवसरसख्मथिरोनच्तव्रखमु 
द्राणामधिपतिः। इति बहव्नातकादयः ॥ 
एकहस्तप्रमाण्शरोरः । शखेतवस्रपरिधानः। 
शक्रवणः। दत्तिणदस्तवरदः । गदायुक्तवाम- 
इस्तः । दशाण्वः। श्वेतपद्मखः। उमाधि- 
दरेवतः। जलप्रत्यधिदेवतः। सूयथाभिसुखः। 
यथा,-- 
“सामुद्र वेश्वमात्रे यं इस्तमातर' सिताम्बरम् । 
श्वेतं हिबाद् वरदं दक्षिणं सगदेतरम् ॥ 
दशाश्ब श्वं तपद्मस्' विचिन्त्य माधिदे वतम् । 
जलप्रत्यधिदेवच्च सूास्यमाद्वयेत्तथा ॥ 

इति ग्रहयागतन््वम् ॥ * ॥ 
तस्योत्व्यादियंथग, 

ऋषय ऊचः। 
“सोमः पितृणामधिपः कथ शास््रविशारद । 
तदे कै तु राजानो बभूवुः कौत्तिवर्हना; ॥ 

सूत उवाच। . 
आदिष्टो ब्रह्मणा पूर्बमचविः सर्गविधौ पुरा। 
अनुत्तमं नाम तपः ष्टयथं तप्तवान् प्रभुः ॥ 
मदानन्दकरं ब्रह्म जगतः क्रोशना थनम् , 
ब्रह्मविष्णुकसद्राणामभ्यन्तरमतोन्द्रियम् ॥ 
शान्तिक्लच्छछान्तमनसस्तदन्तन यने खितम्। 
मादात्यात्तपसो विप्राः परमानन्दकारकम् ॥ 
यस्माद् मापतिः साद्मुमया तमधिषठितः। 
वहृष्टा अरटमांओेन तस्मात् सोमोऽभवद्दिषुः ॥ 
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४१७ 
सोमः 

अथ सुखाव नेत्राभ्यां धाम तचाच्ुषं चये । 
दोपयन् विश्वमखिलं ज्यो तृखरया सचराचरम् 
तदिशो जग्ण्डर्बाम स््नोरूपेण सुतेच्छया। 
गर्भो भूत्वोदरे तासामाखि तोऽब्द्शतव्रयम् ॥ 
तास्तमूचव्वयं गभमशक्ता धारणे ततः। 
समादायाथ तदर्भमेकोक्षत्य चतुश्र खः ॥ 
युवानमकरोड या सर्व्वायुघधरं वरम् । 
स्यन्दनेऽथ सहसराश्वं वेदशक्तिमये प्रभुः ॥ 
अरारोप्य लोकमनयदामोयं स पितामहः। 
ततो ब्रह्मषिभिः प्रोक्षमस्मत्स्वामो भवत्वयम् ॥ 
ऋ षिभिर्देवगन्धर्ववेरोषधौभिस्तयेव च । 
तु्टबुः सोमदे वलयं ह्याद्या मन्त्रसंग्रहेः ॥ 
स्तयमानस्य तस्याभूदधिको महसाञ्च यः 
तेजोवितानादभवद्भुवि दिव्यौषधोगणः ॥ 
तदोपधिरधिका तस्माद्राव्ौ भवति सरव्वंटा । 
तेनौषधोशः सोमोऽभरत् दिजेशश्ाभिगद्यते ॥ 
वेदधामा रखश्चापि यदिदं चन्द्रमण्डलम् । 
च्ोयते वहते चैव शक्तं छष्णं च सर्व्वदा ॥ 
ततो विंश्त्तथा सप दत्तः प्राचेतसो ददौ। 
रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्ते कन्याः सुवर्चसः ॥* 

इति माच्छे । २२। १-१५॥*॥ 
भ्रपिच। 

महातपा उवाच। 
शब्रह्मणो मानसः पुः अविर्नाम महातपाः। 
तस्य पुत्चोऽभवत् सोमो दच्तजामाढतां गत; ॥ 
सपविंशतिर्याः कन्या दात्तायखयः प्रकोत्तिताः। 
सोमपन्रोऽपि मान्यास्तास्तासांखष्ठातु 

रोहिणो ॥ 
तामेव रमते सोमः नेतरा इति शुखुम । 
इतराः प्रोचुरागत्य चन्दरस्यासमतां पितुः ॥ 
दक्तोऽप्यसक्लदागलत्य तमुवाच स नाकरोत् । 
समतां सोऽपि तं दन्तः शथापान्तर्हितो भव ॥ 
एवमुक्तः चयं सोमो भ्रगमडइच्षशापतः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो नष्टं सोमे सवो रुधः । 
त्ोणाभवंस्तरदा सर्व्वा भ्रोषध्यञ्च विशेषतः ॥ 
त्यं गच्छदहिरत्यथमोषधोभिः सुर्षभाः। 
मूलेषु वोरधां सोमः खित दत्यच्रातुराः ॥ 
तेषां चिन्ताभवत्तोत्रा विष्णुच्च शरणं ययुः । 
भगवानाह तान् सव्वान् ब्रूत किं क्रियते मया 
ते चाइर्देव देण शपतः सोमो विनाशितः, 
तानुवाच तदा देवो मण्यतां कलखोदधिः ॥ 
ओषध्यः सव्वतो देवाः प्रधिप्याग्बुषु संयतेः। 
एवमुक्ता ततो देवान् दध्यौ रुद्रं इरि; खयम् 
ब्रह्माणञ्च तथा दध्यौ वासुकि नेत्रकारणात्। 
ते सत्वे तच्र सहिता ममन्युवरुणालयम् ॥ 
तस्मि स्तु मथिते जातः पुनः सोमो महोप्रते। 
योऽसौ कतेवन्नसंन्नो वे देहेऽस्मिन् पुरषः परः॥ 
स एव सोमो मन्तव्यो देहिनां जोवसंज्ञकः । 
परेच्छया स मूर्तिन्तु एथक् सौम्यां प्रपेदिवान् 
तमेव देवमनुजाः षोडगेमाख देवताः ॥ 
उपजोवन्ति क्ता तथेदौषधयः प्रभुम् ॥ 
श्दरस्तमेव्र सकलं दधार शिरसा तदा। 

सोमः 

तदासिका भवन्त्यापो विश्वमूर्तिरसौ खतः॥ 
तस्य ब्रह्मा ददौ प्रतः पौणमासोतिधिं प्रभुः । 
तस्यासुपोषयेद्राजन् तमे प्रतिपादयेत् ॥ 
सख चाब्राहारश्च भवेत् तस्य ज्ञानं प्रयच्छति । 
कान्तिं पुष्टिश्च राजेन्द्र धनं धान्यश्च केवलम् ॥” 
इति वाराहे सोमोत्पत्तिर इस्वनामाध्यायः॥*॥ 
तस्य चयहदिकारण' यथा,- 

ब्रह्मोवाच । 
“राका चानुमतो चेव दिविध पूर्णिमा मता। 
चिनोवालो कुह्खं व भ्रमावास्या दिपैव तु ॥ 
अ्रमानाम रवे रश्मिखन्द्रलोके प्रतिष्ठिता 
यस्मात् सोमो वखत्यस्याममावासौ ततः स्मता॥ 
पूर्व्वोदितकलाभित्रपौणमास्या निशाकर । 
पूर्णिमानुमतो ज्ञ या पश्चात् स्तमितभास्करे # 
यस्मात्तामतुमन्यन्तं देवताः पिभिः सह । 
तस्सादनुमतो नाम पूर्णिमा प्रथमास्मता॥ 
यदा चास्तमिते सूर्ये पूणचन्द्रस्य चोद्गमः } 
युगपत् सोत्तरारागस्तदानुमतिपूणिमा ॥ 
राकां तामनुमन्यन्तं देवताः पिढभिः सह । 
रच्ञनाञव चन्द्रस्य राकेति कवयोऽत्रवन्॥ 
सिनोवालो प्रमाणन्तु त्तौ णथेषो निशाकरः । 
भरमावास्यां विशत्यकं सिनोवालो ततः स्मृता 
कूडति कोकिलेनोक्तो यः कालस्तु समाप्यते ¦ 
तत्कालसंत्ना त्वेषा व अमावस्या कुहः स्म ता॥ 
अनुमत्याः खराकायाः सिनोवाल्याः कुह्ध' विना 
एतासां विरलः कालः कुमार ति कुहः स.ता॥” 
विरलख्ाने दिलवेति च पाठः । 
कलाः षोड़श सोमस्य शुक्ते व्यते रविः । 

भ्रखतेनाखतं क्ष्णं पोयते दे वतेः क्रमात् ॥ 
प्रथमां पिबते वह्किदि तोयां पवनः कलाम् । 
विष्वेदेवास्ततोयान्तु चतुरधँन्तु प्रजापति; ॥ 
पञ्चमीं वरुणश्चापि षष्टं पिबति वासवः । 
सप्तमौमषयो दिव्या वसवोऽष्टौ तथाष्टमम् ॥ 
नवमीं छष्णपच्चस्य पिबतोन्द्रः कलामपि । 
दशमीं मरुतखापि शद्रा एकादशीं कलाम् ॥ 
दादशथोन्तु कलां विष्णुधंनदखच त्रयोदशम् । 
चतुहं शो पश्पतिः कलां पिवति नित्यशः ॥ 
ततः पञ्चदभोश्चेव पिबन्ति पितरः कलाम् । 
कलावथिष्टो निष्पीतः प्रविष्टः सूव्धमण्डलम् ॥ 
अमायां विशते रश्मौ भ्रमावासो ततः सखम,ता॥ 
पूर्वाह्णं विशते चाकं मध्यान्नं तु वनस्मतिम्। 
अपराद्भं विशत्यप्स खयोनि' वारि सम्भवः ॥ 
भरापः प्रविष्टः सोमञ्च शेषया कलयकया । 
ढणगुल्पलतादक्तात्रिष्पादयति चौषधीः ॥ 
तमोषधि' खितं मावश्चरन्त्यापः पिबन्ति च। 
तदङ्कानुगत गोभ्यः कोरत्वमुपगच्छति ॥ 
तत् चौरमदटत भूत्वा मन््भूत दिजातवः। 
स्ाहाकारवषट्कारेजद्त्याइतयः क्रमात् । 
इतमभ्निषु देवाय पुनः सोम विव॑येत् ॥ 
एव सं्नोयमे सोमः च्ोणखाप्याय्यते पुनः । 
तस्मात् सूः शशाङस्य चयहदिविधेर्विभुः ॥” 
इत्यादय देवीपुराणे चन्द्रयहदिनामाध्यायः॥* 



सोमः 
तस्य राडग्रासकारण यथा,-- 

ब्रह्मोवाच । 
"यदय' वदते लोको वालिशत्वाश्हामते । 
तदडं संप्रवच्यामि चन्द्रसूर्ग्योपरागिकम् ॥ 
यदि सत्यमय ` ग्रस्तस्तेजोराशिदि वाकरः। 
तत् कथ नोदरख्ेन राइनं भस्मसात् क्तः ॥ 
अधवा राइणाक्रम्य शव्रवक्त प्रवेशितः । 
तत् कथं दशनैस्तौच्ं : शतधा न विखंर्डितः॥ 
विभ्ुक्ञख्च पुनद टस्तथवाखण्डम ण्डलः । 
न चास्यापद्ृत तेजो न स्थानादपसारितः ॥ 
यदि वा द्यष निष्यौतः कथं दोप्रत रोऽभवत्। 
तस्मान्न तेजयां राशो राहोव्वक्त गमिष्यति ॥ 
भच्याथ' सरव्वदेवानां सोमः ष्टः खयभ्भ् वा । 
तव्र्यमखतच्चापि सभ्भतः सूव्यतेजसा ॥ 
पिवबन्त्यस्ब् मयं देवाः पितरञ्च खधा्तम्। 
त्यच्च चि शत्व चयतिंशत्तथेव च । 
व्यश्च चिषडखाथ देवाः सोम पिबन्ति ये ॥ 
राहोरप्यखत भाग पुरा ख्षटं सयभ्भुवा। 
तख्मात्तद्राहइरागत्य पातुमिच्छति पव्वसु ॥ 
उडइत्य पार्थिवो छायामश्चाकारां तमोमयः। 
पातुमिच्छन् ततस न््रमाच्छछादयति छायया ॥ 
शुक्तं च चन्द्रमभ्यति कष्ण पव्वणि भास्करम् 
सूमण्डलसंख्धस्तु चन्द्रमेव जिघांसति ॥ 
तस्मात् पिबंति तं राइस्तनुमस्याविनाशयन्। 
अविदहिंसन् यथा पञ्च पिवति भ्रमरो मधु । 
चन्द्रस्थम ङ्त तइदभेदाद्राहरश्ते ॥ 
चन्द्रकान्तो मणियदत्तहिनं च्षरते णात् । 
्षरनत्रपि न हौयैत तेजसा नैव मुच्यते ॥ 
यथा खधमिः सूयादुत्पाख पावकं शुभम् । 
न भवत्यङ्नदौ नोऽपि तेजसा नैव मुच्यते ॥ 
एवं चन्द्रश्च सूयय छादितावपि राइणा। 
खतेजसा न मुखे ते नाङ्गहोनौ बभूवतुः ॥. 
पर्व्वंखथ च चन्द्रस्य माणिक्यकनकाङतिः । 
समो देवतसंयोगात् ायायोगाच्च पार्थिवाद् 
राहोश्च वरलब्धाहै प्र्तरेदशतं शथो ॥ 
स्दोहकाले सम्प्राप्ते वत्सं दृष्टा च गौर्या । 
खाङ्गगादेव चरेत् चोरं तथेन्दोः चतरतेऽ तम् ॥ 
पितैव सूर्य्यो देवानां सोमो मातेव लच्यते । 
यथा मातुः स्तनं पौत्वा जौवन्ते सर्व्वजन्तवः। 
पौत्वाख्तं तथा सोमात् ठष्यन्ते सव्वदेवता; ॥ 
सम्मत सव्वंयागषु तथा यं चरते शशो । 
त चरन्तं यथामागमुपजोवन्ति देवताः ॥ 
तस्मिन् काले समभ्यं ति राइरप्यवकर्षति । 
सर्व्वमदे' विभागच्च पाद पादादभेव च ॥ 
श्राक्रम्ब पार्थिवोच्छायां यावन्त चन्द्रमण्डलम् 
स्मृतः ख भागो राहोस्तु देवभागास्तु शेषकाः॥ 
ढि विधाय देवानां राहोः पव्वंगतस्य च । 
चन्द्रो न चयमायाति तेजसा नेव सुते ॥ 
तिधिभागाञ्च यावन्तः पुनन्द्यकं' प्रमाणतः । 
सव्व॑च्छायाखितः कालस्तावानेव प्रकौत्तितः॥ 
अतो रादभुजः सोमः सोमा चिं दिवाकरः । 
पव्चकाले खिति वं विप्ररोता पुनः एन; 

४१८ 
सोमती 

अतञ्कादयते राइरभ्चवच्छशिभास्करौ । 
राहरभ्चकसंस्थानः सोममाच्छाद्य तिष्ठति ॥ 
उदुत्य पार्थिवीं छायां धूममेघ इवोयितः। 
चन्द्रस्य यदवष्टब्धं राणा भास्करस्य च॑ ॥ 

त्राव खण्डित तस्य केवलं श्यामलोक्षतम् । 
कं मेन यथा वस्त्र शुक्तमप्य् पहन्यते ॥ 
एकदेशेऽथ सव्य वा राणा चन्द्रमास्तथा । 
प्र्षालित तदेवेह पुनः शुक्रतर ` भवेत्॥ 
रादयुक्त भवैत्तदत् निन्पल चन्द्रमण्डलम् । 
राहणाच्छादितौ वापि दृष्टा चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
विप्राः शान्तिपरा भूत्वा पुनराप्याययन्ति तम्। 
एव' न गद्यते स्वथ खन्द्रमास्तच ग्टद्यते ॥ 
भवुधास्तं न पश्यन्ति मानुषा मां सचक्तुषः । 
जगत्सम्प्रोडनच्चे तत् ग्रहण चन्द्रसूवयोः ॥ 
इति देवोपुराणे ग्रहणविवेकनामाध्यायः ॥ 
| पं, € सोमस्य चन्द्रस्य क्षयो यत्र ! ) 
अमावस्या । इति महाभारते दानधम्यः ॥ 

सोमःभेः, पु, ( सोमः श्रुत तदद्मोक्तो गभे 
यस्य । ) विष्णुः । इति विकाण्डगेषः ॥ 

सोमजं.क्ञो,(सोमवत् जायते इति । जन + डः।) 
दुग्धम् । इति हेमचन्द्रः ॥ चन्द्रजाते, वि ॥ 

सोमतोे.क्रौ,(सोभमेन कत तौघम् । ) प्रभास- 
तोथम् । इति विकाण्डशेषः ॥ ( यथा, महा- 
भारते। ३।८२। १९ । 
“ततो जयन्त्यां राजेन्द्र सोमतौय समाविशेत् 
खरात्वा फलमवाप्नोति राजसूयस्य मानवः ॥*) 
तस्य विवरण यथा,- 
“यन्न तप्त तपस्त न सोमेन सुमहात्मना । 
पञ्चवषंसदस्राणि एकपादेन तिष्ठति ॥ 
पञ्चवषंसदसखराणि तथेवोदमुखः खितः । 
एवम्भतः पुनः पञ्चपच्चमौनन्रतस्तथा ॥ 
तथेवकेन णण्डेन दश पञ्च च तिष्ठति। 
एवसुग्रं तपः क्रत्वा कान्तिमानभवच्च सः ॥ 
ममापराधाग्मक्तश् ब्राह्मणानां पतिस्तथा । 
प्राप्नोति यन्महाभागी सोमतो्थे छतोदकः॥ 
वरिंशदषेसदख्राणि तिंशदषेशतानि च । 
जायते ब्राह्मणः सुभ्र वेदवेदान्तपारगः ॥ 
द्रव्यवान् गुणवां व संविभागो यशखिनि। 
मद्भक्तश्च व जायेत भ्रपराधविवजिंतः ॥ 
ख एष ब्राह्मणो भूत्वा संसारादिप्रमुच्यते । 
तस्य किञ्चित् प्रवच्यामि सोमतौथैस्य सुन्दरि॥ 
तत्तौथे येन विन्न य मम मार्गातुखारिणा । 
वैशाखस्य तु मासस्य शक्तपच्स्य दादभोम् ॥ 
प्रहत्ते चान्धकारे तु यत्र कञ्चिन्र टदश्यते। 
सोमेन च विना भूमे दश्यते चन्द्रमःप्रभा ॥ 
आलोकयैव दृश्येते सोमस्तत्र न दश्यते। 
एवं त्वां वच्मि हे भद्रं एष वे विस्मयः पुरः ॥ 
एतञित्रं महाभागी पुण्यं सौकरवे मम । 
सोमतोथे विशालास्ति येन सु न्ति जन्तवः ॥ 
अन्यच्च ते प्रवच्यामि तच्छुष्णुष्व वसुन्धरे । 
प्रभावमस्य चैत्रस्य विस्मय परम मईइत् ॥ 
अकामा तु ता तौ भ्राकनः कनीनिखयात् 

॥ 

सोमया 

मम चेतप्रभावैण सृगालो मानुषौ भवेत् । 
रूपवतो गुणवतो चतु:ष्टिकलान्विता ॥” 
इति वाराहे सोकरवतोयं माहात्ानामाध्यायः॥ 
सोमधारा, स्रो, (सोमस्य धारेव ।) भाकाशम्। 
इति तिकार्डशेषः ॥ 

सोमपः,पं,(सोम पिवतौति । पा+कः।) यागी 
पौतसोमलतारसः । तत्प्यौयः। सोमपौतौ२। 
इत्यमरः ! २।७।८॥ सोमपाः ३। इति 
तद्टौका ॥ ( यथा, गौतायाम्। € । २०। 

“चैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरिष्टासखगतिः प्राथयन्ते ॥*) 

सोमपवरः, पं, ( सोमस्य पत्रमिव पच्रमस्य । ) 
ठणविशेषः । उलु खड इति भाषा । यथा.- 
““दभेः पुरज्डदः शपः सोमपवः परात्प्रियः॥* 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
दर्मशब्देऽस्य गुणादयो न्नातव्याः ॥ 

सोमपाः, पं, ( सोम पिबतौति । पा+क्िप)) 
यन्न सोमलतारसपानकर्ता । इत्यमरटीकायां 
रामाय्मः। २।७।८॥ (सोमरसपानभोले, 
ति 1 यथा, भागवते। ३।३२।३। 
“लत् चद्याक्रान्तम तिः पिढदेवव्रतः पुमान् । 
गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥“) 

सोमपोतो, [न्] पुं, (सोमस्य पौत' पानमस्या- 
स्तोति। इनिः) सोमपः । इत्यमरः । २ 
७।९॥ ( वाच्यलिङ्गेऽपि दश्यते। यथा, 
महाभारते । १।१।१६४। 
“सौकन्यमपि चाख्यानं चवनो यत्र भार्गवः । 
शर्व्यातियन्ने नासत्यौ ज्ञतवान् सोमपोतिनौ॥" 
तस्य रूपान्तर सोमपोधो । सोमपौवौ । इति 
॑ ॥ 

बन्धः, प, ( सोमो बन्धथ्यस्य । ) कुमुदः। 
इति शब्दारन्नावलौ ॥ सशयः । वधः । यधा,- 

«मित्राणि सूर्व्याच्छगिभौमजोवा 
सूर््न्दुजौ सूयग्शाङ्जोवाः। 
ादित्यशक्रौ रविचन्द्रभौमा 
बुधाकंजौ चन्दरजभागंवौ च ॥* 

इति ज्यो तिस्त च्छम् । 
सोमभूः, पं, (सोमात् भूरुत्यत्तियंस्य । ) जिन- 
राजमेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ वधग्रहः। सोम- 
पुत्चतवात् । सोमवं गोद्धवेः वि ॥ 

सोमयागः+पं,(सोमात्कौ यागः । ) सोमलता- 
रसपानाङ्गकैवाषिकयन्नविशेषः। यथा,- 

नारद उवाच । 
“सोमयागविधानञ्च ब्रूहि मां मुनिसत्तम । 
कथं तं कारयामास गुरुश्च किं फलं परम् ॥ 

नारायण उव्राच। 
ब्रह्महत्याप्रणशमन सोमयागफल सुने । 
वषं सोमलतापान यतमानः करोति चै 
वषमेक' फल भुङ्कते वषमेक' जल सुदा । 
वेवार्षिंकमिद' याम ख्वंयापप्रणाशनम् ॥ . 
यस्य चेवाधिंक घान्धं निदितं भूतिहैदये । 
भरधिक वापि विद्येत् ख सोम पातुमरंति ॥ 



सोमर 

महाराजश्च देवो वा यागं कत्तमलं सुने । 
न सव्वसाध्यो यन्नोऽयं बह्वन्नो वहुदक्िणः ॥ 

इति ब्रद्मवेवत्तं योक्ष्णजन्म खण्डे ।६०।५४-५८॥ 
सोमयाजो, [न्] पु, (सोमेन यजते इति ! यज 
+ जिनिः।) सोमयागकर्ता ॥ 

सोमयोनि, क्तौ, (सोमो योनिर्यस्य ।) चन्दन- 
विशेषः । यथा,-- 
“सुशौतलं चन्दनं यत् तेलप्णिंकमुष्यते । 
उभौ तु तस्य पर्व्णायौ सोमयोनि शिलोडदधवम्॥ 

इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
सोमराजिका, स्तरो, (सोमराजो एव । सार्धे 
कन् ।) सोमराज । इतिशब्दरत्रावलो ॥ 

सोमराजी, [न्] पु, सोमेन सोमवदा राजते 
इति। शज + शिनिः । ) ओ्रोषधिविशेषः । 
सोमराज इति हाङच इति च भाषा । तत्प 
यायः । भवलगुजः २ सुवन्धिः ३ सोमवल्िका 
४ कालमेषो ५ छष्णफला & वाकुचौो ऽ पूति- 
फलो ८ । इत्यमरः । २। ४।९६ ॥ सोमराज 
€ सुवज्ञो १० सोमवल्लिः ११ कालमेभौ १२। 
इति भरतः॥ सोमवज्ञो १२ वागुजो१४बाकुजी 
१५ कालमेषिका १६ सोमराजिका १७। 
इति श्ब्द्र ब्रावलो ॥ अन्यच्च । 
“वागुजो चन्द्रलेखा स्यात् सोमराज त्ववल्- 

गुजा । 
छष्णा पूतिफला कुष्ठनाथिनो सा सिता परा॥ 

इति रत्नमाला ॥ 
शरस्य गुणाः । वातकफकुष्ठत्वग् टोषनाशित्वम् । 
इति राजवल्लभः ॥ रपि च। 
“श्रवल्गुजो वाङ्चो स्यात् सोमराज सुव- 

जिका। 
शशिलेष्या कछष्णफला सोमा पूतिफलोति च॥ 
सोमवज्ञौ कालमेषो कुष्ठघ्न च प्रकौत्तिता । 
वाङ्चो मधुरा तिक्ता कटपाका रसायनो ॥ 
विष्टम्भह्ृदिमा रखा सरा श्रेष्माखपित्तनुत् । 
सूक्ता दया श्व सङमे दज्वरक्तमिप्रण॒त् ॥ 
ततृफलं पित्तलं कुष्टकफा निलरं कट्। 
केश्य' त्वच्य कमिश्वाषकासगोधामपाण्डद्ृत्॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
राजनिघण्टोक्तगुणपर््यायौ वाङुचोथब्टे द्रष्टव्यौ 
सोमराज, स्रो, (सोमेन राजते इति । राज- 
दौपौ + भच्। गौरादित्वात् ङष् ।) वाकुचौ । 
इत्यमरटोकायां भरतः । २।४। ९६ ॥ (यथा, 
हहत्संदितायाम् 1 ४४1 १०। 

श्वेतां सपूणकोणां 
कटग्भ रात्रायमारसददेवौः । 
नागकुसुमं खगुषां 
शतावरीं सोमराजोच्च ॥*) 

षड्क्तरच्छन्दो विशेषः । यथा,-- 
“इरे सोमराजोसमा ते वथः योः 
जग्मण्डलस्य च्छिनचयन्धकारम् ॥ 

ब्व इति छन्दोमन्नरो ॥ 
चन्द्रशेणौ च ॥ 

४१६. 

सोमल 

सोमरोगः, पु, स्नोरोगविशेषः। यधा, 
अथ सोमरोगाधिकारः। 

तवर सोमरोगस्य निदानपूव्विकां सम्प्रापिमाह। 
“स्त्रो णामतिप्रसङ्गन शोकाचापि खमादपि। 
अरतिसारकयोगाहा गरयोगात्तयेव च ॥ 
श्राप सव्वशरौरस्थाः त्ुभ्यन्ति प्र्षवन्ति च। 
तस्यास्ताः प्रच्यताः सथानान्म वमाग ब्रजन्ति 

हि॥ 
भ्रथ तस्य लच्तणमाह । 
प्रसत्रा विमला भौता निर्गन्धा नौरुजः सिताः। 

वेगं धारयितु ताखां न विन्दति सुखं कचित् 
शिरःशिथिलता तस्या मुख तालु च शुष्यति ॥ 
सुच्छाजुग्भा प्रलापश्च त्वग्र क्ता चातिमाव्रतः॥ 
भच्यं भोज्य पेयेख न ठसि लभते सदा ॥ 
सन्धारणाच्छरोरस्य ता भ्ापः सोमरुंन्निताः। 
ततः सोमक्चयात् स्नोणां सोमरोगे इति स्मृताः” 

अ्रथ सोमरोगस्य चिकित्सा । 
“क्टलोनां फलं पक्र' धात्रौ फलरसं मधु । 
शक्त रासदितं खादेत् सोमधारणसुत्तमम् ॥१॥ 
माषचुणं समधुकं विदारीं मशक राम् । 
पयस्चा पाययेत् प्रातः सोमधारणमुत्तमम् ॥२॥ 
सएव सरुजः सोमः खवेन्म तरं ण चन्मुहः । 
तव्र लापच्रचुर्णेन पाययेत्तरुणों सुराम् ॥३॥ 
जलेनामलकौ बोजकल्कं समधृशक्त रम् । 
पिवेदिनत्रवेेव शेतप्रदरनाशनम् ॥ 8 ॥ 
तक्रोदनाहाररता संपिवे्रागकेशरम् । 
त्यहं तक्रण संपिष्ट श्व तप्रदरनाशनम् ॥**॥ 
ततेव म्रू्ातोसारस्य लक्षणं चिकि्साञ्चाद। 
“सोमरोगे चिरं जाते यदा मूत्रमतिखवेत् । 
सूतरातिसारं तं प्राइवंलविष्वंसनं परम् ॥ 
तालकन्दञ्च खच्लूरं मधुकञ्च विदारिकाम्। 
सितामधुयुतां खादेत् मर्रातोसारनाशनम् ॥१ 
चक्रमह कम्बूलन्तु संपिष्ट तर्डलाम्बुना । 
प्रभातसमये पोतं जलप्रद रनाशनम् ॥*२॥ 
इति सोमरोगे मूव्रातिसाराधिकारः। इति 
भावप्रकाशः ॥ (तथाचास्य चिकिव्छोपयोगि- 
वटिकौषधं यथा, 
“कै जारितलौहच्च तदं ' रसगन्धकम् । 
एलापत्र निशायुग्म जम्बुवोरणगो्लुरम् ॥ 
विडङ्ग जौोरकं पाठा धाव्रोदाडिमटङ्कणम्। 
चन्दनं गुग्गुलु लोधरशालाच्नुनरसाच््ननम् ॥ 
छागोदुग्ध न वटिकां कारयेदशरक्तिकाम् । 
निश्चितो नित्यनाधेन सोमनाथरसस्त्वयम् ॥ 
सोमरोगं बहुविधं प्रदरं दन्ति दुव्न यम् । 
योनिशूलं मेदृशूलं सव्वजं चिर कालजम् । 
बडसू चः विशेषेण दुल्न यं इन्त्यसंशयः ॥ 

शति सोमनाथरसः ॥ 
इति वैवयकरसेन्द्रसारसंग्रहे सोमरोगाधिकारे॥) 

सोमलता, सनो, ( सोम एव लता । ) खनाम- 
ख्याता लता । तत्पर््यायरुणाः। 
“सोमवज्नौ सोमलता सोमा चौरो दिजपरिया। 

1 

सोमवं 

सोमवज्ञो विदोषश्नो कटुस्तिक्ता रसायनो ॥” 
इति भावप्रकाशः॥ 

अपिच 

“सोमवन्नो महागुल्प्ा यन्नयेष्ठा धनुलता 1 
सोमादय गुल्प्रवज्ञो च यन्नवज्ञौ दिजग्रिया । 
सोमत्तौरा च सोमा च यन्नाङ्गा सुद्रसंघ्यया ॥ 
सोमवनज्ञो कटः शौता मधुरा पित्तदादष्ृत् 
क्ष्णा विशोषशमनो पावनौ यन्नसाधनो ॥ 

इति राजनिघयटः ॥ 

सोमलतिका, स्तो, (सोमलतेव । इवायं कन् ।) 
खवन्ति चातिमात्रं ताः सान शक्रोति दुन्ब ला॥ गुड चो। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सोमवंशः, पं, (सोमस्य वंश उत्पत्तिखानतेना- 
स्त्यस्य । ) युधिष्ठिरराजः। इति धरणिः ॥ 
(सोमस्य वंशः ।)चन्द्रसन्तानः । तददिवरणं यथा, 

इरिरुवाच) 
“सखस्य थितो वंशः सोमवंशं शण॒ष्व मे । 
नारायणसुतो प्रह्मा ब्रह्मणोऽवरिसमुद्धवः ॥ 
अरेः सोमस्तस्य भार्या तारा सुरगुरोः प्रिया। 

. सोमात्तस्यां वधो जज्ञ बधयुत्तः पुरूरवाः ॥ 
बुधपुच्रादथोव्वश्यां षट् एुचास्तु श्रुतायुषः । 
विश्वावसुः शतायुश्च आयुर्दीमानमावसुः ॥ 
्रमावसोरभृङ्खोमो भौमपुच्चख काञ्चनः। 
काञ्चनस्य सुहो व्रोऽभूत् जज. भरत् सुहोतरतः॥ 
जङ्कोः सुमन्तुरभवत् समन्तो रूपराजकः ।” 
रूपराजकस्थाने अपजापकोऽपि पाठः । 
“बला क श्बोऽस्य पुच्चोऽभ्रूत् बलाकाश्ात् कुथः 

स्मतः॥ 

कुशाश्वः ङुशनाभखामूतरयो वसुः कुशात् । 
गाधिः कुशाश्वात् संजज्ञ विश्वाभिव्स्तदात्ज 
कन्धा सत्यवतो दत्ता ऋचौकाय दिजाय सा। 
ऋचोकाद्यमदग्निश्च रामस्तस्याभवत् सुतः ॥ 
विशखामिवाहेवरातमधच्छन्दादयः सुताः। 
रायुषो नडइषः पुच्चस्वनेनाराजिरम्भकौ ॥ 
चत्चठदः चचठदात् सुहोव्र्ाभवन्रुपः । 
काश्यकाशग्टव्छमदाः सुहोत्रादभवंस्रयः ॥ 
गटत्रमदाच्छौनकोऽभूत् काण्यादोघेतमस्तघा । 
वैदो धन्वन्तरिस्तस्मात् वैतुमां च्च तदात्मजः ॥* 
वै्यस्थाने रेभ्य इत्यपि पाठः । 
भोमरथः केतुमतो दिवोदासस्तदामजः । 
दिवोदासात् प्रतदनोऽग्रच्छव्रजित् सोऽत्र 

वितः ॥ 
ऋतध्वजस्तस्य पुच्चो छ्यलर्कश्च ऋतध्वजात् । 
भलर्कात् सत्रतिजंन्न सुनोथः सन्नतेः सुतः ॥ 
सत्यकेतुः सुनोधस्य खत्यकेतोर््विुः सुतः । 
विभोस्तु सुषिभुः पचः सुविभोः खग मारकः ॥* 
स्वगंमारकखाने सुकुमारकोऽपि पाठः! 
सगंमारादुष्टकेतुर्ववीतिहोचस्तदादजः । 

वोतिोव्रस्य भार्मोऽभूत् मागभूमिस्तदाजः॥ 
भागभूभिखाने भासभूमिरिति च पाठः। 
वैष्णवाः सुमहामान इत्यनेकाशयो दपा; ॥* 

पञ्चपुचशतान्धासनुजैः शक्रो ख संहृताः । 
प्रतिच्तच; चच्चहद्ात् सल्ञयञ्च तदालजः॥ 



प्ोमवं 
विजयः सश्जयस्यापि विजयस्य क्तः शतः । 
छताइ्षवईनख सहदेवस्तदालजः ॥, 
₹हषवर्नस्थाने हणहल इति च पाठः 
“सदहदेवाददोनोऽभूत् जयत्सेनोऽप्यदौनतः 
जयतसेनात् संकछतिच्च चच्चधर्मा च संछलतेः। 
यतिर्ययातिः संयातिरायातिर्वियतिः कति; । 
नडषस्य सताः ख्याता ययातेनपतेग्तथा । 
यदु तुव सुं व देवयानो व्यजायत ॥ 
इद्य.खानुञ्च पूरुञ्च श्िष्ठा वाषंप्व्वंणौ । 
सहस्रजित् क्रोष्टतमा रुं व यदोः सुतः ॥ 
महस्जितः शतजित्तस्माडइ गहय हयौ । 
सद्यो वेश्यपुचचो धर्मो हेहयतोऽभवत् ॥ 
धम्स्य धर्मनेत्रोऽभृत् कुन्ति धनयनेव्रतः । 
कन्तेबभूव सारृज्िमाहिष्वां्च तदात्मजः ॥” 
माद्च्जिस्थाने साहन्िरिति च पाठः। 
“भद् ्ेष्यस्तस्य पुत्तो भद्रयेष्यस्य दुमद; ॥* 
दुगपदखाने दृद म इति च पाठः । 
“चनकी दुशीदाचैव छतवोयैख धानकिः। 
कताभ्निः कतक च छतभोग्यः सुमदहावल;॥» 
कछतभोग्यस्थाने छतौजा इति च पाठः । 
“छतवोवयादब्लुनोऽभत् भल्तुनाच्छूरसेनकः। 
जयध्वजो मधः शरो इषणः पञ्चसृत्रताः ॥ 
जयष्वजान्तालजङ्खो भरतस्तालजङ्गतः । 
इवणस्य मधुः पुत्तो मधो ष्णपादि वंथकः ॥ 
क्रोष्टो जिनवान् पु भाहिस्तस्य महात्मनः” 
आहिखथाने ख्ञाहिरिति च पाठः। 
्राहेरुगङ्ग; संजश्नं तस्य चित्ररथः सुतः ॥ 

थात् पन्नगो लचश्च तस्य इ । 
दशलचञ्च पुच्चाणां एथकौरत्यादयो वराः ॥ 
पयुकौर्तिः एथुजयः एधदानः एथुखवाः । 
थु खवसोऽभूत्तम उशना तमसोऽभवत् ॥ 
तत्पुच्चः शितयुर्नाम -+ ॐ 
भितयुनामख्धाने श्वेतजर्णायुरिति च पाटः । 
“रको षुः एथ॒रुकाख ज्यामघः पालितो इरि: 
खोरुकमकवचस्वं ते विदर्भो ज्यामघात्तथा । 
भार्यायाञ्चैव सैव्यायां विदर्भात् करथकौथिकौः 
रोगपादो रोगपादादभ््वव॑भ्ो्टतिस्तथा । 
कौथिकस्य विदिः पुचचस्तत्ं यो दपः किलः॥ कन्तिः किलस्व पुत्नोऽभूत् कुन्तेह'ष्णिः सुतः 

स्मतः। 
हणे च निं तिः पुत्तो दारो निह तेस्तथा॥ 
दगाहम्म शतो व्योमो जोभूत्च तदाज. ।* 
व्योमखाने व्योमा इति च पाठः। 
“जोमूतादिक्चतिजंश्न ततो भोमरथोऽभवत् । 
ततो मधुरतो जच्रं शकुनिस्तस्य चाज: । 
करभ्धिः शकुनेः पुचचस्तस्य देवमत; सुतः ॥ 
देवच्चचचो देवमताे वत्त कधुः स्मतः। 
कुरुवंशो मधोः पुनो नुच कुरुवं शतः ॥ 
परुदोवो नोः पत्तः भरंशख पुरुहोवतः । 
मत्वश्रुतः सुतश्चांशोरते वै सात्वता कृपा; ॥५॥ 
भजिनो भजमान सात्वतादन्धकः सतः। 
महाभोजो हणिदेव्यामन्धो देवा हधोऽभवत् ॥ 

8२० 
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निमिहणो भजमानादश्मभाजित्तयेव च ।* 
भश्मभाजित् खाने भरयुताजित् इति च पाठः 
“शतजिच्च सहस्लाजित् वश्च देवो हष्यति; ॥ 
महाभोजातत् भोजोऽभूत् दष्णं खं व सुमिव्रकः। 
सुधाजित् संन्नकस्तस्मादनमिव्रथिनो तथा ॥ 
भननमिश्रस्य निनोऽभूत् निन्रात् सत्राजितो 

ऽभवत् । 
प्रसेनख्ापरः ख्यातो छ्यनमित्राच्छिनिस्तथा ॥ 
भिनैस्तु सत्यकः पुचः सत्यकात् सात्यकिस्तथा 
सात्यकेः सन्नयः पुचः कुणिं व तदाकजः ॥ 
कणेयुगन्धरः चस्ते गनेयाः प्रकौ त्तिता; ॥* 
कुणिश्थाने कुलिरिति च पाठः ।*। 
“्रनमिच्रान्वयो हण्णिः ्फल्कधि्र कस्तथा? 
चित्रकसाने चिचक्लत् इति च पाटः, 
'्वफल्काचं व गान्दिन्यामक्र.रो । 
उपमद्गुरथाक्र.राश्मृदवाद्यास्ततः ख् ताः ॥ 
देववानुपदेव्च भक्र.रस्य सतौ स्मृतौ । 
एुविंुचिवरस्य चान्धकस्व शचिः ख तः ॥ 
ककरो भजमानस्तु त॒था कभ्बलवर्दिषं । 
णस्तु कुकुराच्जज्नं तस्मात् कापोतरोमकः॥ 
तदालजो विलोम! च विलोचसतु्् स्ः ख़त । 
तस्माच्च दुन्दुभिन्नंन्नं पुनर्वसुरतः सुतः ॥ 
तध्याइकञ्चाइको घ कन्या चवाइकस्य च । 

देवकात् देवकौ लभूत्॥ 
इ कदेवोपदेवा च खडदेवा सुरच्िता । 
खौदेवी शान्तिदेवौ च वसुदेव उवाइ ता; ॥ 
देवश्चानुपदेवञ्च सषदेवासुतौ खतौ। 
उग्रसेनस्य कंसोऽभूत् शनामा.च वटादयः ॥ 
विदूरथो भजमानाच्छूरषाभूदिदूरथात् ।* 
शूरस्थाने शिव इति च पाठः। 
“विदूरथसुतस्याथ शूरस्यापि शमो सुतः ॥ 
प्रतिक्चत्चस्तु शमिनः सखयश्रोजस्तदामजः। 
हृदिक खयश्भोजात् कतवा तदामजः ॥ 
देवः तधनुञचं व शरां देवमोटुषः । 
दशपत्ता मारिषायां वसुदेवादयोऽभवन् ॥ 
था च अुतदेवौ च अुतकोर्तिः अुतश्रवाः। 
राजाधिदेवौ शूराच् एधां कुन्तेः सुतामदात् ॥ 
सा दत्ता कुन्तिना पाण्डोस्तस्यां धर्म्मा 

निलैेन्द्रकेः। 
युधिष्ठिरो भौ मपा्थौँ नकुलः सहदेवकः ॥ 
माद्रयां नासल्यदसाभ्यां कुन्त्यां कणं: पुराभवत्। 
चतदेग्यां दन्तवक्र जन्न वे ठदध्रमयरशः ॥ 
सन्तहनादयः पञ्च शतको त्ता च कंकयात् । 
राजाधिदेव्यां विन्दञ्च अनुविन्द जन्निरे ॥ 
तशवा दमघोषात प्रजननं शिशपग्लकः। 
पौरवो रोिणौ भाया मदिरानकटुन्दुः ॥ 
देवकोप्रसुखा भद्रा रोदिर्यां बलभद्रकः । 
सारणाव्याः शटञ्चं व रेवत्यां बलभद्रतः ॥ 
निशठद्यो षको जातो देवक्यां षट्च जज्निरे। 

य सुषेशख उदार्ययो भद्रसेनकः ॥ 
ऋतुदासो भद्रदेवः कस एवावधौच्च तान् । 
सङप्रंणः सप्तमोऽभूदष्टमः छाष्ण एव च ॥ 

सोमवं 
षोडश स्तोखहस्ाणि भावयां चाभवन् हरेः । 
रुक्िणो सत्यभासा च लच्छणा चारुासिनो॥ 
यष्टा जाम्बवतो चाष्टौ जञ्चिरे तान् बह्कन् 

सुतान् । 
प्यु्र्चारदेष्णस प्रधानाः यम्ब एव च ॥ 
परुगच्नादनिरहोऽभूखनखिन्धां महाबलः ।” 
मनखिन्धां ख्याने कङुद्चिन्धामिति पाठः। 

“भनिरदात् सुभद्रायां वच्चो नाम चतोऽभवत्॥ 
प्रतिवाइवंष्वसुत्चारस्तस्य बुतोऽभवत् । 
वङ्ि्ारोः सुतो जन्ने वक भार्गोऽभवत् सुतः॥” 
इत्यव वङ्किस्तु तुब्वसोवेशः इत्या्पादे पाठः। 
“भर्गाद्धानुरभूत् युरो भानोः पचतः करन्धमः। 
करन्धमस्य मरतो दुद्चोव्वेश निबोध मे ॥५॥ 
इ ्योस्तु तनयः सेतुराबइश्च तदात्मजः । 
भावदस्येव गान्धारो र्थो गाख्ारतोऽभवत्॥ 
भबदस्याने भ्रारब्ध इति भ्रावर इति च पाटः 
“इतस्तु धर््मोपुच्चोऽभूद् ह मञ्च हतस्य तु । 
प्रचेता दुं मस्येव अनोव्वं श' णुष्व पर ॥ # ॥ 
अनोः सभानवः युचचस्तात् कारेच्नयोऽभवत।” 
सभानवसाने खभावन इति सुतारण इति च 
कालच्नयखाने कालानल इत्यपि पाठः । 
कालच्नयात् खच्योऽभूत् खच्नयात्त पुरच्ञयः 
जनमेजयस्ततञ्ाभूत् मडाशालस्तदासजः । 
महामना महाशालादुशौनर इति स्मतः ॥ 
उशोनराच्छिविजंन्न हषदर्भः शिषैः सतः । 
महामनो जातिभिक्तोः पुचचोऽभूत्त् जयद्रथः # 
हेमो जयद्रथाव्नन्न सुतपा हेमतोऽभवत् ।" 
जयद्रथसाने रुषद्रथ इति च एठः । 
“बलिः सुतपसो जजन भङ्गवङ्गकलिङ्गकाः ॥ 
एक्षपौण्डा् बालेया भनपानस्तथाङ्गतः । 
भनपानादिविरथस्तमो धन्धरथोऽभवत. ॥ 
रोमपादो धम्मरथाच्चतुरङ्कस्तदामजः । 
षथुलाचः सृतस्तस्य चम्पोऽभूत् एृथुलाक्षतः ॥ 
चम्यपुचस्तु हङ्स्तस्य भद्ररथः सतः । 
हहइत्कमप् सृतस्तस्य बुहद्नानुस्ततोऽभवत् ॥ 
हह्मना वृद्ानोस्तस्य पुच्चो जयद्रथः । 
जयद्रथस्य विजयो विजयस्य एति: सुतः ॥ 
एतेष्टं तत्रतः पुतः सत्यकर्मा ्तत्रतात् । 
तस्य पुत्स्त्रधिरथः कणंस्तस्य सुतोऽभवत. ॥ 
इषसेनस्तु कणस्य पूरुवंश' श्गुष्व मे ॥* 

इत्यादि. गारुड १४३ भध्यायः ॥*॥ 
+ हरिरुवाच । 
“जनमेजय पूरो मनस्य नमेजयात । 
तस्य पुच्चाभयदः सुद्युख्ाभूत्तदाकजः ॥* 
सुद्युखयाने स्स्रिति च पाठः । 
“सुद्योबं इगतः एचः संयातिस्तस्य चाज: । 
वव्जातिश्च याते रौद्राश्वश्च तदालजः ॥* 
वत्षजातिख्थाने वर्गजातिरिति च पाठः 
“ऋतेयुः स्थण्डिलेयुख्च कच्ेयुश्च छतेयुकः । 
जलेयुः संहतेयुख रोद्राश्वस्य सुता वराः ॥ 
रतिनावः क्रतेयोख तस्य प्रतिरथः सुतः । 
तस्य मेधातिथिः पुत्स्तुवंसोरेनिलः सुतः ॥ 



सोमवं 

रैनिलस्य तु दु्न्तो भरतस्तस्य चातजः 
शकुन्तलायां संजन्नं वितथो भरतादभूत् ॥ 
वितथस्य मन्ध्,: पुत्तो मन्योचैव नरः सुतः। 

नरस्य संङतिः पचः सुसन्धिः संक्ततेः सुतः ॥* 

ससन्धिस्थाने गग इति पाटः । 
“गगीदमन्ध पुत्तो वै शिनिस्तस्य व्यजायत ।* 

अमन्य् खाने भुमन्ध्.रिति च पाटः। 
*अरमन्योख म हावोर््यादु रत्तयः सुतोऽभवत् ॥ 

उर्क्षयात् व्रय्यारुणिवृहत्चच्चा्च मन्ध्,जात् 

सुदो त्रस्तस्य इस्तो च भजमोदृदिमोदृकौ ॥ 

हस्तिनः पुरुमोदृखच कण्वोऽभूदजमोद्तः। 
करवा मधातिथिजंन्न यतः कारायना दिजाः ॥ 

अजमो दाद. इदि सस्तत्पु च्च वृहदनुः । 
चुत्कनभरा तस्य युचचस्तस्य पुत्तो जयद्रथः ॥ 

जयद्रथादिश्वजिच सेनजिच्च तदालमजः। 

सचिराश्वः सेनजितः एथुसेनस्तदाकजः ॥ 
पारस्तु एधुसेनस्य पारात्रोपोऽभवनुपः । 
नोपस्य समरः युच्च सुक्ततिस्तु ततोऽभवत् ॥ 
विभ्वाजः सुक्ततेः पुच्ची विभ्चाजादनुद्धोऽभवत् । 

त्यां तस्माद्रह्मदत्तो विश्वक्सेनस्तदातमजः ॥ 
यवोनरो दिमोढस्य एतिमांश्च यवोनरात् । 
तिमत: सत्य ्टतिदृ दृनेमिस्तदातमजः ॥ 
इदनेभेः सुपार्थ्नोऽभूत् सुपार््बात् सत्रतिस्तथा। 
तस्तु सव्रते; युच्तः कतादुग्रायुधोऽभवत् ॥ 
उग्रायुधाच्च चेम्योऽभूदम्बरोषस्तदामजः । 
युरद्ञयस्त्वम्बरोषात् तस्य पुच्चो विदूरथः ॥* 
अग्दरौषस्थाने सुवोर इति च पाठः । 
“अजमोदा्रलिन्धाच्च नोलो नाम सुतोऽभवत् 
नोलाच्छान्तिरभूत् पुः सुशान्तिस्तस्य 

यवौनरो बृहदिषुः कम्थिल्यः खच्नयस्तथा । 
याच्चालाखमहलाव्वन्नं शरदांस्तस्य चातजः॥” 
लस्य चाखजस्थाने वैष्णवो महान इति च पाठः 
"दिवोदासो दितोयञख अडइल्यायां शरहतः। 
शतानन्दोऽभवत् पुच्चस्वस्य सत्यष्टतिः सृतः ॥ 
कपः कपौ सत्यषटतैरुव्वश्यां वौओदानितः । 
द्रोणपन्नो कपो जजन अष्वलयामानसुत्तमम् ॥ 
दिवोदासाद्धिव्रयुञ्च मिवयोञचयवनोऽभवत् । 

शुटएसश्चावनाव्नन्नं सौदासस्तस्य चालजः ॥ 
सदेवस्तस्य पुच्चः सदेवात्त॒ सोमकः । 
जन्तुस्तु सोम काज्जज्नं एषतञ्चापरो महान् ४ 
एृषतात् पदो जज्ञ ष्ट युचस्ततोऽभवत् । 
४्टदयुखात. ष्टकेतुचं चोऽभूदजमोदृतः ॥ 
ऋच्तात् संवरणो जश्न कुरः संवरणादभूत. । 
वुधन्वश्च परि चित्त जद यैव कुरोः सताः ॥ 
सुधनुषः सुद्ोचोऽभ्रूत. अवनोऽभूत सुहोव्रतः। 
चपवनात. छतको जज्ञं अथोपरिचरो वसुः ॥ 
इद्द्रथख प्रत्यनः सत्याद्याश्च वसोः सुताः। 
बुहद्रथात, कुथाग्रञ् कुथाग्रात. ऋषभोऽभवत्\ 
ऋषभात. पुष्यवांस्तस्माव्नन्न सत्यहितो दृपः। 
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सोमवं 

सत्यहितात. सुधन्वाभूव्नङ खं व सुधन्वतः ॥” 
जद स्थाने जन्तुरिति च पाठः। 
“बुहदरथाव्जरासन्धः सडदेवस्तदामजः। 
खडदेवाच्च सोमापिः सोमापेः अुतवान् सुतः॥ 
भौोमसेनप्रसेनौ च शुतसैनोऽपराजितः।* 
प्रसेनस्थाने उग्रसेन इति च पाटठः। 
“जनमेजयशान्योऽभूञ्जद्कोस्तु सुरथोऽभवत. । 
विदूरथस्तु सुरथात. साव्वेभौमो विदूरथात ॥ 
जयतसेनः साव्वंभौमादराधोतस्तदाकजः। 
अयुतायुस्तस्य पुच्चस्तस्य चाक्रोधनः सुतः ॥ 
अक्रोधनस्यातिथिश्च ऋक्चोऽभूदतिथेः सुतः । 

ऋक्ताचच भोमसेनोऽभूदिलोपो भौ मसेनतः ॥ 
प्रतपोऽभूदिलोपात्त देवापिन्तुप्रतोपतः । 
शान्तनुं व वाद्धोकस्तरयस्ते श्ातरो कृपाः । 
वान्नोकात. सोमदत्तोऽभूत. | 
शलख शान्तनोर्भीसो गङ्गायां धाभ्चिको 

महान् । 
चिव्राङ्गद विचितौ तु सत्यवत्यान्तु शान्तनोः ॥ 
विचिव्रवोयभार्ये तु भस्बिकाभ्बालिका तयोः 
छतराषच्च पाण्डुञ्च तद्दास्यां विदुरन्तथा ॥ 
व्यास उत्पादयामास गान्धाओां तराः । 
शतं पुत्चं दुर्योधनाद्यं पाण्डोः पच्च प्रजन्निरे॥ 
प्रतिविभ्यः सुतः सोमः श्रतकौ्तिसतु चाल्नुनात् 
तानोकः युतकम्धरा द्रौपद्यां पञ्च वै क्रमात॥ 
यौषैयो च हिडिम्बा च काथो चैवे शभद्रिका 
विजया वै वेणुमतो पञ्चभ्यस्तु इताः क्रमात्॥ 
देवको घटत्कच्च अभिमन्यु सव्वं । 
शहोत्रो निरमित्रश्च परिचिदभिमन्युजः ॥* 
अतर अह्ोत्ो निरपच्रशेति ढतोयचरणे पाठः| 
“जनमेजयश्च ततो भविष्यां पाञ्छणु ॥” 

दति गारुडं १४४ भष्यायः ॥ 
सोमवल्कः, पु, (सोमस्येव वल्को यस्य । ) श्लेत- 
खदिरः । इत्यमरः! २।४।५०॥ (भस्य पर्ययायो 
यथा- 

“सोमवल्क ब्रह्मशल्यः कदर, खदिरोपमः ॥* 
इति वैदकरन्रमालायाम् ॥ ) 

कटेफलः। इति मेदिनो!(भस्य पर्व्यायो यथा, 
“कट्फलः सोमवल्क केटः कुश्भिकापि च 
ओपर्णिका कुमुदिका भद्रा भद्रवतोति च ॥* 

इति भावप्रकाश पूर्वखण्डे प्रथमे भागे ॥) 
करच््ः । इति जटाधरः ॥ (अस्य पर्य्यायो यथा, 
“सख चोक्षः पूतिकरच्नः सोमवल्क स स्म,तः” 
दूति भावप्रकाशस्य पूव्वखर्डे प्रथमे भाग ॥) 

रोटाकरक्ञः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
सोमवल्नरिः, ) सलौ, ( सोमस्य वल्लरिः।! वा 
खोमवज्ञरो, | ष्) सोमलता । तत्पयः । 

ब्राह्मी २ मव्छयाक्षौ २ वयःखा ४ । इत्यमरः । 
२।४।१३७॥ चत्वारि सोमलतायाम् । 

ब्राह्मोशाक इति केचित्। अतिपविव्रतवेन 
ब्रह्मणः प्रियत्वात् ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य वा इयं 
बाह्म ष्णः नजा निदिं ट व्यभिचरतोति मन 
वर्व्लानिति निषेधाभाव नोर्लोपौ ताविति नख 

सोमवं 

लोपः रिं ब्िरिति हिः षिल्वादौप् भ्रनित- 
्ेतयक्तेथितत्वाभावविवन्षय! द्यभावे ब्रह्मो च 
“ब्राह्म वयःखा मल्छाक्ौ ब्रह्मो च सोम- 

वल्ञरौ ।* 
इति वाचस्तिः ॥ 

मब्छाक्षितुख्यपुष्यत्वात् मद्छाक्तो । वयो यौवनं 

तिष्ठत्यनया वयःस्था भिदादित्वात् डः मध्य 

विसर्गा मनौषादित्वात् विसर्ग॑लोपि निव्विसरगा 

च । सोमेन यागा्थंसुपात्तेति सोमवक्ञरो भर्थ- 

परत्वात् इन्दुवज्ञरो चन्द्रवहृरो इत्याद्यपि 
वज्ञव्या लतार्थपरत्वात् सोमवन्ञो सोमलता 

सोमवक्ञिका इत्याद्यपि पाठः । इति भरतः ॥ 

सोमवक्षिका, स्तो, (सोमवज्ञोव ! इवार्थे कन् ।) 
सोमराजौ । इत्यमरः । २।४। ८५ ॥ (सोमस्य 

वक्धिका ।) सोमलता । इति भरतः ॥ 

सोमवन्ञौ, सनौ, (सोमस्य वक्षौव ।) गुड. चो। 

इत्यमरः । २।४। ४३ ॥ सोमलता इति तदटो- 

कायां भरतः ॥ सोमराजौ । इति शब्दरन्ना- 

वलो ॥ पातालगरडो । ब्राह्मी । सुदशना । 
इति राजनिर्घण्टः ॥(यथा, ठडत्संडितायाम् 
५४। १०८ 

भया सौमवल्ययाश्च समानरूपा 
साप्याश तोयं कुरुतेऽचयच्च ॥*) 

सोमवारः, पु, (सोमस्य वारः ।) सोमस्य भोग्य 

दिनम् । चन्द्रवाखरम् । यथा, - 

“सोमवारेऽप्यमावास्या अादित्याहे च सप्तभौ 

चतुर्थी भौमवारे च अक्षयादपि चाच्तया ॥” 
इति तिष्यादितक्वम् ॥ # ॥ 

तदहिवसोयवारवेला यथा,- 
“रवौ वच्य चतुः पञ्च सोमे सप इयं तथा ।” 

इति च्योतिःसागरसारः ॥ 
तद्राचौ कालवेला यथा,- 
“रवौ षष्ठः विधौ वेदं कुजवारे दितौयकम् । 

बुधे सत गुरौ यञ्च खगुवारे ढतोयकम् ।. 
श्रनावाद्य' तथा चान्तं रा्रौ कालं विवच्जयेत्॥” 

इति ज्योतिःसारः ॥ 

सोमवारव्रतं, ज्ञौ, ( सोमवार कततव्ं व्रतम् । ) 

प्रतिसोमवारोपवा सपूरव्वकसायं कालकत्तव्यगिव- 
¦ । तदिकरणं यधा,-- 

“सोमवारे विशेषेण प्रदोषादिगुलेयुते । 
वलं वापि ये ङ्यः सोमवारे थिवा्चनम् । 
न तेषां विद्यते किञ्चिदिहासुवर च दुलंभम् ॥ 
उपोषितः शचिभूत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः । 
वेदि कलौ किकव्वापि विधिवत्पूजयेच्चिवम् ॥ 
ब्रह्मचारो षइखयो वा कन्धा वापि सभन्तुका। 
विभन्तैका वा संपूज्य लभते वरमौषितम् ५५॥ 
तचादं कथयिष्यामि कथां ओ्रोवबमनोरमाम् ) 

शरुत्वा श्ुतधियः शन्भोर्भक्ति व्यन्तु निखलाम् 

अवतत पः क्िदासो दरीखधतां वरः । 

चिव्रवग्मेति विख्यातो धर्मराजो दुरालनाम्॥ 

सोऽनुकरलः खपन्नोषु पुच्चमेकं न लब्धवान् । 

चिरेण प्रार्थितां लेभे कन्यामेकां मनोहराम् । 



सोमश 
सएकदा जातकलक्तणन्ना- 
नाहय सर्व्वान् दिजमुख्यवर्गान् । 
कुतूहलेनापि निविष्टचेताः 
पप्रच्छ तस्या जनने विचारम् ॥*॥ 

अथ तं प्रावदत् कोऽपि बडन्नो दिजसत्तमः। 
एका सोमन्तिनो मान्या कन्धा तव मद्धोपते। | 
अथान्योऽपि दिजः प्राह चे खवानरविंशङ्खितः। 
एषा चतुद गे वे वैधव्यं प्रतिपद्यति ॥ 
इत्याक स्यं वचस्तस्य वजनिर्घातनिष्ु रम् । 
मुहत्तमभवद्राजा चिन्ताव्याङुलमानसः ॥ 
सापि सिमन्तिनो बाला क्रमेण गतओैशवा । 
वैधव्यमातनो भावि सा शाव सखौमुखात्॥ 
परं निव्वंदमापत्रा तदाकण्डं श्विखिता । 
यः न्नवल्का मुनेः पत्रों मयीं पषच्छत ॥ 
मातसत्वच्रणाम्रोजं प्रपन्राहं भयाकुला । 
सौभाग्यवडनं कमा मम संथितुमहंसि ॥*॥ 
इति प्रपत्ां पतेः कन्यामाह सुने: सतौ । 
शरणं ब्रज तन्वङ्गि पाव्वतीं शिवसंयुताम् ॥ 
सोमवारे थिवं गौरीं पूनयख समाहिता । 
उपोषिता वा सुखाता विरजास्बरधारिणौ ॥ 
यतव।ङ्निञ्चलमतिः पूजां कत्वा यथोचिताम्। 
ब्राद्णान् भोजयित्वा च शिवं सम्यक् प्रसादय 
पायक्तयोऽभिषेकेण स।स््राज्यं पौठपूजनात् । 
सौभाग्यमखिलं सौख्यं गन्माल्याचताञ्चैनात् 
धूपदानेन सौगन्य कान्ति्दोपप्रदानतः। 
नेबेद्यन महाभोगौ लच्छस्ताम्बुलदानतः ॥ 
ध््रायेकाममोक्ाणां नमस्कारः प्रसाधनम् । 
अग्वथादिषिद्दोनां जप एव हि साधनम् ॥ 
होभेन सव्वकामानां सखरदिरपि जायते । 
सर्वेषामेव देवानां तुष्िब्राह्मणभोजनात् ॥ 
शल्यसमाराधय शिवं सोमवारे शिवामपि । 
प्राता विपद्धिबेहभिद्, व्वा न विडन्धसे ॥ 
घोरात् घोरं प्रपत्रापि महाक्ञेशं भयानकम् । 
भिवपृजञाप्रभावेण तरिष्यति मद्वयम् ॥‰॥ 
इय सोमन्तिनो सम्यक् तत्रिशम्ब सतोमुखात् 
ययौ सापि वरारोहा राजपुत्तो तथापि च॥ 
इत्यादि स्कन्द पुरा ब्रह्मोत्तरखण्डे सोमवार 
त्रतमाहात्मयम् ८ भ्रध्यायः॥ 

सोमविक्रयौ, [न्] षु, (सोमं विक्रौणातौति। 
वि+ क्रौ + णिनिः ।)सोमलतारसविक्रयकन्त। 
यथ,पाप्रो हि सोमविक्रयो ।*९ति मलमास- 
तत्त्वं अाश्लायनन्रा मणम् ॥ (एतसमग््रदाना- 
देव दातुः प्रत्ववायो भवति । यथा, मनुः। 
ड ।-१८०.॥ 
“सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम् । 
न्ट देवलके दत्तमप्रतिष्ठन्तु वाङुषौ ॥ 

सोमहत्त, पु ,(सोमस्यं व क्तो यस्य ।) कट्फल- 
ठत्तः। इति रत्नमाला ॥ श्वेतखदिरः ¦ इति 
राजमिघणटः ॥ 

सोमगकला, स्तौ, (सोमस्य शकलमिव यत्र ।) 
शशाण्डुलो । इति राजनिर्घण्टः । चन्द्र ण्ड- 
विशिष्ट च॥ 

४२२ 
सोमेभ्रव 

[सोमसंन्न, क्ती, ( सोमस्य चन्द्रस्य सन्ना सन्ना 
यस्य कपूःरम् । इति रत्नमाला ॥ 

सोमसारः, पु, (सोमस्येव शुक्रः सारो यस्य ।) 
श्वेतखदिरः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सोमसिदान्तः, पु, वुदभदः । इति जटाधरः ॥ 
ज्योतिग्र न्यविेषदच॥ कापालिकवेथधारौ ।यथा, 
“ततः प्रविशति कापालिकवेशधारो खड्गहस्तः 
सोमसिडहान्तः।*इति ओोकष्णमिखक्षतप्रबोध- 
चन्दादयनाटके ३ ्रङ्ः ॥ सोमसिदान्त इति 
उमया सह वन्नेमानः सोमो महादेवस्तद्भाषित- 
सिष्ठान्त भरागमात्रम् । इति योयुक्तरिर- 
तक्गालङ्गारतन्जगरुद्रविनिर्िततदोका ॥ 

सोमसिदान्तो,[न्]पुःखोमसिदान्तवैत्ता । सोम- 
सिडान्तशब्ददिनूप्रत्ययेन निष्यः ॥ 

सोमसिचखुः, ए, ( सोमस्याखतस्य तहत्मोक्षस्य 
वा सिन्धुरिव ।) विष्णुः। इति त्रिकाण्ड- 
शेषः॥ 

वि, (रोमं इनोतोति । सोम+सुञ् 
मन्यने + “सोमे इञः ।*३।२।९० । इति 
किप्!) यागे सोमलतारसक्तोपकत्ता। इति 
षिदान्तकौमुदौ ॥ (यथा, रघुः । १८२०] 

“तस्वौरसः सोमसुतः सतोऽभूत् 
नैवोवः सोम इव दितोयः ॥*) 

सोमसत, स्रो, (सोमस्य चता।) नमादानदौ। 
इति राजनिघण्टः ॥ बुधै, पुं ॥ ( यथा माक- 
शये । १२२।११। 
“भवे तेनं देवानां गुरुः सोमसुतो बुधः । 
नावेचतेनमादिव्यो नाकंसुनुनं भूमिज: ॥”) 

सोमसूव्र, क्तो, (सोमस्य जलस्य सूत निर्गम- 
परणालोव । ) प्रणालम् । तत्तु शिवलिङ्ग 
गौरोपश्जलनिर्गमसानम् । यथा, - 
“शिवप्रदक्तिे मनौ अदचन्द्रक्रमेण तु । 
सब्यासब्यक्रमेणेव सोमसूत्रः न लङ्कयेत् ॥” 
सोमसखच्र' जलनिःसरणस्यानम् । इति तन्त्रस।रे 
सामान्यपूजापडतिः ॥ 

सोमाख्यक्ञो,(सोमं सोमलता भ्राख्याति व 
नेति। श्रा+स्या+कः।) रक्षकंरवम् । इति 
रन्रमाला॥ 

सोमाभा.स्नो,(सोमस्य भ्राभा इव भाभा यस्याः) 
चन्द्रावलो । इति भक्तिरसाखतसिन्धुः ॥ 

सोमालः, वि, (सोमाय भलति पञ्ाघ्नोतोति। 
श्रल् + अच् । ) कोमलः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
सोमाः पु, ( सोमस्य श्रहः। समास टच् । ) 
सोमवारः। इति ज्योतिषम् ॥ 

सोमेश्वरः, पु, (सोमस्य ईण्बरः।) काश्यां सोम- 
कन्तृकप्रतिष्ठितथिवः । यथा,-- 
“शिवरूपा चिष्ठितस्तु शिवरूपो गिरिः स्मतः। 
सोमेन तव संखाप्य खनान्ना लिङ्गमुत्तमम् ॥ 
वर्षाणान्तु सरसं वे खथापस्य निदत्तये । 
ततः कयादिनिग्ुक्ञस्तेजसा च परि तः ॥ 
स्वकां तेजोवलं पराप्य तुष्टाव गिरिजापतिम् । 
सोमेग्बराच वरदमा विभू तं चियम्बकम् \” 

| 

सोखसु 
। वाराहे सोमेष्वरादिलिङ्गमदहिमावसुक्ति- 
चेचतरिवेष्यादिमहिमनामाध्यायः ॥ ( पौट- 
स्थानविशेषः । यथा, देवौोभागवते ।७।३०।७३। 
“सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्करावतौ ॥*) 

इवा, स्न, (सोमादुदवो यस्याः।) नमादा- 
नदौ । इत्यमरः । १।१०।३२॥ ( यथा, रघुः 
५।५९। 

तयेत्युपस्एश्य पयः पविब्र 
सोमोद्भवायाः सरितो सोमः । 
उद्. खः सोऽस््रविदस्टमन्तं 
जग्राह तस्म्ात्रिटहोतगापात् ॥') 

सोमजा, वि ॥ 
द (उषण न सह वत्तमानः ।)सोलु- 
रठनम् । इति इलायुषः ॥ (वाच्यलिङ्कोऽयमिति 
केचित् ॥) 

सोज्ञ र्डनं, क्तो, (उन्न. णठ न सह वर्तमानम् ।) 
स्तुतिप्रव्व कदुव्वादः । यथा,-- 
“द्वाद: स्यादुपालम्धस्तव् यः स्तुतिपू्वकः। 
सोन्ञ ण्ठनं सनिन्दस्तु यस्तच परिभाषणम् ॥” 

इति जटाधरः ॥ 
( वाच्यलिङ्गेऽप्ययमिति केचित् ॥ ) 

सोज्ञ.णटोक्तिःस््रौ,(सोज्ञ. ण्ठा उक्तिः।)सब्यङ्गोक्तिः 
यथा । उपनायकमानैतु प्रेषितां तदुपभोग- 
लुषचन्दनादोन् वापोद्खानव्याजेन गोपयन्तीं 
दूतीं प्रति सोजञर्ोक्तिरियमिति निःओेषच् त- 
चन्दनं इति श्लोकव्याख्याने काव्यप्रकाशटोकायां 
महेश्वरन्यायाएलङ्ारः॥ 
सौकरः, ति, (खूकरस्यायमिति । सूकर + अण्) 
खकरसम्बन्धो । (यवा, किराते ।१२।५३। 

“स तमाससाद घननोल- 
मभिसमुखमसुपखितं मुनेः । 
पो्रनिकषणविभिन्रभुवं 
दनुजं दधानमध सौकरं वपुः ॥*) 

सौकरिकः, पु, (सूकरं इन्तोति । सूकर + ठञ्) 
व्याधः । सिकारो इति भाषा । इति केचित् ॥ 
( यथा, बृदव्छ हितायाम् । १५।२२। 

“वरुणेशे पाशिकमद्यवन्ध- 
जलजानि जलचराजौवाः । 
सौकरिकरजकभौष्डिक- 
शकुनिकाञ्चापि वर्गेऽस्मिन् ॥ 

कय्य, क्तौ, (सुकरस्य भावः कम वा। सुकर + 
ष्यञ् । ) भ्रनायासः । ( यथा, साहित्य रपे \ 
१०।<८। 
“सौकब्ये'ण च कास्य विरुचं क्रियते यदि॥"* 
सूकरस्य भावः क्वा | सूकर + ञ्! ) 
सूकरस्य क्रिया । इति विश्वः ॥ 

, क्तौ, सच्छता । सृच्छस्य भावः इत्यर्थे 
ष्णा ( ष्यञ् ) प्रत्ययेन निप्यत्रम् ॥ 
खसुभिकः,ति,(सुखसुि' खेन शयनं ¶च्छ- 

तौति । सुखदति + ठञ् ।) वेतालिकः। यथा, 
* वैतालिका बोधकर भरधिंकाः सौखसुिकाः+ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 



सौगन्वि 
सौखिकः, चि, (सुखेन जोवतोति । सुख + “| भरन््रादा उदरादा हृदयादा रवो दर्भपुष्पाः 
नादिभ्यो जौवति।” ४।४। १२) इति ठक्) 
सुखार्थो । सौखोन इति भाषा ॥ (यधा, महा 
भारते । १२।१८।२३। 
“शिया विद्धोने रधनं व्य क्मितेरकषि्नं ; । 
सौखिकेः सन्भृतानर्थान् यः सन्त्यजति किच 

तत् ॥*) 
सौख्य, तौ, (सुखमेव । साथे व्य ञ् ) सुखम्।इति 
हेमचन्द्रः ॥ यथा, उत्तररामचरिते २ ष्क । 

“अकिञ्चिदपि कुरव्वाणः सौख्येदु खान्य पोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं योहि यस्य प्रियो जनः॥” 
सखस्य भावः कम वा । सुख + ष्यञ् ।) सुख- 
त्वम्। सुखस्य भावः इत्यर्थे व्णाप्रत्ययेन निष्यद्म्॥ 
सौगतः, पु, (खगत एव । खां अण् । ) वद 
विशेषः । तत्पर्य्यायः। शुन्यवादौ २। इति 
हेमचन्द्रः ॥ (यथा, माघे । २।२८। 
“सव्वंकाय शरोरेषु मू ङ्गस्कन्धपञ्चकम् । 
सौगतानाभिवात्मान्यो नास्ति मन््ो महो- ` 

सताम् ॥* 
सुगतसम्बन्धिनि, सुगतमताध्यायिनि च वि॥) 

सौगतिकः, यु, (सौगतं मतं वत्तौति । ठक् ।) 
वदधविशेषः। इति केचित् ॥ 

सौगन्ध , क्तौ, -(सुष्, गन्धो यस्य । ततः सख्ये 
शरण ।) कत्तुणम् । यथा,- 
“सौगन्धिकञ्च सोगन्ध रामकपरके ठे ॥” 

इति शब्दरन्नावलो ॥ 
(पु, सङ्करजातिविशेषः। यथा, महाभारते । 
१३।४८।२२। 
“चतुरो मागधौ सते क्र राश्ायोपजोविनः। 
मासं खादुकरं चौद्र सौगन्धमिति विच्चुतम्॥* 
शोभनगन्धयुक्ते, वि ॥ 

सौगन्धिकं, क्तो, (सुगन्धोऽस्तयस्येति । सुगन्ध + 
ठन् । ततः खार्थे रण् । ) कत्तुणम् । ( धस्य 
पायो यथा,-- 
“कत्त. णं रौहिषं देवजग्ध' सौगन्धिकन्तथा । 
भूतिकं व्यामपौरच्च श्यामकं धूमगन्धिकम् ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डं प्रथमे भाग ॥) 
कच्नारम् । इत्यमरः । १।१०। ३६ ॥ पद्म 
राममणिः । इति मेदिनो ॥ नौलोत्यलम् । इति 
राजनिघेष्टः ॥ (अरस्य पयायो यथा,-- 
““इन्दोवरं कुवलयं पद्म नोलोत्यलं सम. तम् । 
सौगन्धिकं शतदलमन' कमलसुचयते ॥* 

इति गारुड २०८अध्यायः॥ 
यथा, महाभारते । २।१५४। २। 
अपन्यत्तच पाच्चालो सौगन्धिकमनुत्तमम् । 
अनिलोढृमितो न.न सा बहनि परौष्छति ॥*) 

सौगन्धिकः, घु, (सौगन्धोऽस्यास्तोति । ठन् ।) 
गन्धकः । इत्यमर; । २। ९ । १०२ ॥ सुगन्ध- 
व्यवहोरो। इति भेदिनौ ॥ गन्धोति दिन्दौ 
भाषा ॥ (चं अनिमित्तकश्छिमिविशेषः। यथा, 
चरके विमानखाने 9 भध्याये। “तेषां चिवि- 
धानां न्ञेमनिमित्ताम्ां क्रिनोष्ां नामानि 

३८५ 

४२३ 
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सौगन्धिका महागुदाख इति ॥*) 
सौगन्ध्य +क्ती,सुगन्धत्वम् । सुगन्धस्य भाव इत्यर्थे 
सुगन्धशब्द्ात् ष्णा (ष्यञ्) प्रत्ययेन निष्यब्रम् ॥ 
( यथा, महाभारते । १। ६३ । ७९ । 
““एवसुक्का वरं वत्र गाचसौगस्यसुत्तमम् ॥”) 

सोचिः, पुं, सौचिकः । इति शब्दरब्नावलो ॥ 
सौचिकः,पुः(ख्चाा जोवतोति । सुचौ + ठक् ।) 
स्चोकर्म्रोपजोवो । दरजौ इति भाषा । | 
पयायः । तुत्रवायः २। इत्यमरः । २।१०।६ ॥ 
सूचिकः२ सौचिः ४ सूत्रभित्५। इति शब्द- 
रत्रावलौ ॥ 
‰ क्तौ,(सुजनस्य भावः कम वा। सुजन 
+ ष्यञज ।) सुजनता । यथा.- 
“सौजन्य वरवंश्जक् विभवो दौर्धायुरारोग्यता 
विन्नत्वं विनयित्वमिन्दरियवशः सत्पा्रदाने 

रुचिः 
सन््मन््ो सुसुतः प्रिया प्रियतमा भक्तिख 

नारायणे 
सत्पुख्यन विना त्रयोदश गुणाः संसारिणां 

दुलंभा ॥” 
। इल्युद्धटः ॥ 
| शनो, पिष्यलौ । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

( पिष्पलोशब्टेऽस्या विशेषो विन्न यः ॥ ) 
सौत्रः, पु, ( सूतं यन्नसूव्रमहतौति। सत्र + 
भण । ) ब्राह्मणः । इति हेमचन्द्रः ॥ ( सत्रं 
पठितः पाणिन्यादिभिः क्विशेषाथेति । 
अरण ।) नियतप्रयोगाभावधातुविेषः । यथा,- 
^घातूनामिह सौव्राणां हिचत्वारिंशदौरिताः॥ 

इति कविकल्पटुमः ॥ 
( सचरस्येदमित्यण् । ) सूत्रसम्बन्धिनि, वि ॥ 

सौतामयौ.ख्न, (सुत्रामा इन्द्रो देवता भस्याः। 
सुच्ामन् ¬` भ्रण । बहलवचनात् न टिलोपः । 
ततः च््रियां डप् । ) यागविशेषः। यथा । 
अथ सौतरामणौ विभिरध्यायैः प्रक्रियते। सख 
एतं महाक्रतुम पश्यत् सौव्रामणोमिति शुतैः। 
तव्र सुरां सन्धोयते । तत्र मन्तः । खाहौन्ला 
सादना तोत्रां तोत्रे णाख्तामखतेन । मधुमतो 
मक्वमताष्जामिसं. सोपिन सोमोऽस्यण्डिभ्यां 
पचास सरखत्ये पच्यखेन्द्राय सूव्रामृणे पचपस्त॥ 
सौव्रामख्याः ऋषिः प्रजापतिः। सुरा देवता । 
अनुष्टुप् छन्दः। इति यजुववेदस्व कागव- 
शाखायाम् २१५ भध्यायः॥ विस्तारस्तु 
तश्रौव २१।२२।२३। श्वध्यायेषु द्ररव्यः। 
योगक्रमस्तु कात्यायनख्चभाष्य द्रष्टव्यः ॥ (भ्रव्र 
सुरां पित्वा ब्राह्मणः पतितो न भतति र 
“सौत्रामण्यां कुलाचार ब्राह्मणः प्रपिवेत् 

सुराम् । 
श्रन्यव्र कामतः पौत्वा पतितस्तु हिजो मबेत्॥* 

सौदामनो, खनौ, (सुदामा मेघः पर्व्बतो वा ।तेन 
“एकदिक् । तेनेकदिक्।” ४।२।११२॥ 
इति भण् ) विद्युत् । इत्बमरः । ३।१।९ ॥ 

सौदासः 
(खदामा एेरावतस्तस्य स्रौ सौदामनो पना- 
मोप् ठदि्च मनोषादित्वात्। श्वेतदिपः 
सुदामा चेति एेरावतपयथाये विकार्डगेषः ॥ 

“खेऽभ्च' जगाम काञ्चन- 
सरसमसौटामनोलताधामास्तम् । 
कुवलयमयमिव सरजः 
सरसमसौदामनोलताधामास्तम् ॥* 

इति इरिप्रवोधयमकात् सौदामिनोत्यपपाठ 
दूति मुकुटः । इति भरतः ॥*॥ यथा, महा- 
भारते। १।१७२। ४२। 
“ततो लालप्यमानस्य पार्थिवस्यायतेक्षणा । 
सौनामनोव चावृभ्वे षु ततेवान्तरधोयत ॥*) 

 भ्रषठरोभेदः। विदयुद्धेदः। इति मेदिनो ॥ 
( यथा, भागवते । १।६।२८। 

“एवं कष्णमतेव्र ह्यत्र सक्ञस्यामलात्नः । 
कालः प्रादुरभूत् कालेःतडित् सौदामनौ यथा॥* 
सुदामा माला त्र भवौ सौदामनो माला- 
कारा इत्यः । सुदामा पर्व्वतः तैनैकदिगिति 
सूत्रेण श्रण् स्फटिकमयपव्व॑तप्रान्तभागभवा हि 
विदुदतिस्फुटा भवति । इतितद्टौकायां चौधर- 
खामो॥) 

सौदामिनो.स््ौ,विद्युत् । इत्यमरटीका ।१।९।९. 
( यथा, ऋतुसंहार । ३) १२। 

“न्ट' धलुबेलभिटो जलदोदरेष 
सौदाभिनो स्फ्रति नाद्य वियतृपताका ॥ 

तडिङ्ग दः । ( यथा, महाभारते ।२।५३।१२। 
“तत्र स्म राजते मैमौ सर्व्वाभरणभुषिता । 
सखोमध्येऽनवद्याङ्गौ विद्युन् सौदामिनौ यथा॥ 
अषूरोमेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ देशविशेषः । 
इत्यजयः ॥ 

'स््नो,सौदामनो । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
यिकं, बि, (सुदायेभ्यः पिढमाढभन्तक्कल- 

सम्बन्धिभ्य भ्रागतमिति। सुदाय + ठञ् ।)पिद- 
माढभतत कुललब्धस््नो घनम् । यथा,कात्यायनः । 
“कढ़या कन्यया वापि पत्युः पिढब्डहेऽववा । 
भक्तः सकाथात् पित्रो लब्धं सौदायिकं 

ख,तम् ॥ 
सौदायिकं धनं प्राप्य स्रौणां स्रातन्त्रामिष्यते 
यस्मात् तदादशंस्याथं तैर्दत्तं तद्मजोवनम् ॥ 
सौदायिके खदा स्नौणां खातन्त्रो परिकौ्तितम् 
विक्रये चैव दाने च यथेष्ट ख्थावरेष्वपि ॥* 
सुदायैभ्यः पिढमाढभन्ते कुल घम्बन्धिभ्यो लब्धं 
सौदायिकम् । भाद्शंस्यमनेष्ट यम् । इति 
दायतत्त्वम् ॥ 

सौदासः, पु, इच्वाकुवगोयः अयोध्याधिपतिः! 
अस्य नामान्तरम् । कल्माषपादः १५ मिव- 
सहः २। इति पुराणम् ॥ (यथा, महा- 
भारते। १।१२२।२१। 
“सौदासेन च रश्मोर निञुक्षा पुच्चजग्मनि । 
मदयन्तौ जगामविं वष्ठमिति नः शतम् ॥" 
अस्य विशेषविवर न्तु कश्पाघ्रपादशष्दे इष्ट 
व्छम्॥ ) 



सौपणंः 
सौधः,पु,क्ग,(सुघालेपोऽस्यास्तौ ति।ज्योत्खरादिः 
त्वादण् । (राजसदनम् । इत्यमरः । २।२।१०॥ 
(वथा, रषुः। ६ । ९३। 

“तस्य प्रसद्च ददयं किल शोकशद्धुः 
ब चप्ररोह इव सौधतलं विभेद ॥") 

शोप्यम्। इति राजनिर्घण्टः ॥ सुधासम्बन्धिनि 
ति ॥ (यथा, रामायणे । २।६८०। १८। 
^प्रसादमालासंयुक्षाः सौधप्राकारसं इताः ॥* 
तथाच सुश्रुते । १।४४। 
^विरेचनानां तोखानां पयः सौधं परं मतम्॥*) 

सौधः, पु, दुष्धपाषाणः। इति ॥ 
सौधारः, पु, नाटकस्य चतुंणभागे कभागः। इति 
केचित् ॥ 

सौधालं, ज्ञौ, (सौधवत् भलति पर््याप्नोतीति । 
अल + भ्च् । ) शिवमन्दिरम् । इति केचित् ॥ 

सोनन्दं, को, (सुनन्दमेव । खारथे भण् । ) वलं 
देवसुषलम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, इरि 
वंशे । ९। ६३। | ३३। ह १९ । इत्युभयपदहदिः।) 
“सौनन्दश्च ततः यौमान्िरानन्दकारं दिषाम् । | “अदन्तु कदनं कलवा शव शाम्य सौपिक्षे। | सिन्दूरम् । टङ्कणः। इति राजनि 
शव्येन सात्लतां ओष्ठो जग्राह सुषलोत्तमम् ॥”)| ततो विश्मिला चैव खक्ता च विगतज्वरः ॥*) | ( भस्य पर्यायो यथा, 

सौनन्दौ, [न्] पु, (सौनन्द' भुषलमस्यास्तौति। | महाभारतोयपर्व् विशेषः । यथा, सौभाग्य टङ्णं क्षारो धातुद्रावकमुचयते ॥* 
इनिः । ) बलदेवः । इति विकाण्डशेषः ॥ ““शआदिः सभावनविराटमथोयमशच इति भावप्रकाशस्य पत्वं खण्डे प्रथमि भागे ॥ 

सौनिकः,पुं,(खुनया पण्डादिवधस्यानेन चरतौति। भोषो गुरू रविजमद्रवसौपिकच्च । सुभगायाः सुभगस्य वा भावः । ष्यञ् । ) सुभ- 
स्ना + ठक् ।) पशपक्तिमां खविक्रय कर्ता । तत् | स्नपर्व्व शान्तिरलुशासनमण्वमेधं गत्वम् । (यथा, कुमारे । ५।१। 
प्रयाय: । वैतंसिकः २ मासिकः ३ कौटिकः४। व्यासाश्रमो सुषलयानदिवावरोहः॥* “तथा समक्तं दहता मनोभवं 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, मनुः । ४ । ८६ । इति महाभारतरका ॥ पिनाकिना भग्नमनोरथा सतौ । 

सूनाख्क्ाणि यो वाहयति सौनिकः । | सुषसम्बन्धिनि, ति ॥ निनिन्द रूपं हदयेन पाब्बंती 
तेन तुख्यः ख तो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः॥”) | जली, इरिथन्द्रप॒रम् । इति चिकाष्डशेषः॥ | प्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता ॥*) 
लालव्यश कारादिरपि ॥ । कामचारिपुरम् २। इति । योगभेदः । इति मेदिनो ॥ स च विष्कन्भादि 

सौन्दय्ै, ज्ञी, (सुन्दरस्य भावः । सुन्दर + ष्यञ्) | धरः ॥ (शाललराजपुरम् । यथा, म्ाभारतै । | सविं शतियोगान्तगेतचतुयैयोगः। तत्र जात. 
शुन्दरत्वम् । सुन्दरस्य भावः! तस्य लक्षणं यथा, ३। १२।३३। फलम् 

अङ्गप्रत्यङ्गकानां यः सन्निवेशो यथोचितम् । | “इतः सौभपतिः शाख्या सौभ पाति- “सौभागम्यजन्धा सुभगो मनुष्यः 

उशचि्टः सन्धिवन्धः स्यात् तत. सौन्दयसुदा" तम्” | श्ाष्यो जनानां धनवान् गुन्नः। 
छतम् ॥ | अस्य विशेषविवरणन्तु तत्रैव १४ ध्यायम् उदारचित्तो बलवान् विवेको 

इत्य्चलनोलमणिः ॥ | विस्तरशो द्रव्यम् ॥) मदहाभिमानौ प्रियभाषण्च ॥” 
(यथा, कुमारे । १। ४८ । (सौभद्र, पु, (सभद्राया अपत्यं पुमानिति । भद्रा इति कौष्ठौप्रदौपः॥ ५ ॥ 

अश् ।) +. ४८५ स चाभिमन्य्: । यथा,--| ब्रतविशिेषः । यथा,-- 
यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । “सौभद्रो सव्व एव महारथाः ॥ अगस्त्य उवाच । 
सा निर्भिता वि्वजा प्रयता इति भगवद्गोतायां ९ अध्यायः ॥ | “भतः परं महाराज सौभाग्यकारणं व्रतम् । 
देकख्य सन्द दि हक्तयेव ॥ (खभद्रा प्रयोजनमस्य । “संग्रामे प्रयोजन- | गणु येना सौभाग्यं स्मौ पु सोरुपजायते ॥ 

सोपणं ", ज्गौ,(सुपणे गरुड़ तद मित्यथैः भर | य) ~ न् ।*४ । ३। ५६। इति अण् । संग्राम- | फाल्गुनस्य तु मासस्य ढतोया शक्तयक्चगा । 
लति । सुप + भर् । ) मरकतम्। शण्डो । ; । सुभद्रामधिज्ञत्य क्तो ग्रन्थः । “अधि- | उपासिलव्या नक्तेन शुचिना सत्यवादिना ॥ 
इति राजनिर्धर्टः ॥ ( गरुडपुराणम् । यथा, | जत्य ग्रन्धे ।* ४ । ४ । ८७। ५ = + ग्रन्थ- | सकच्च हरिं पूज्य शद्रं वा चोमया सद । 
भागवते । १२।१३।८। विशेषः । इति काशिका ॥ * ॥ याओौःसा गिरिजा प्रौक्षायोहरिःसख 
^“एकोनविंशं सौपरं ब्रह्माण्डं हादरेवतु ॥* | ज्ञौ । यथा महाभारत । १। २१७ । २--४। विलोचनः ॥ 
मारलताख्जम् । यथा, रदः । १६। ८० । अगस्त सौभद्र' पौलोमश्च सुपावनम् । | एवं सर्वे शाखं षु पुराणेषु च प्यते । 

विभूषणप्त्यण्डारहस्तः कारन्धमं प्रसन्रञ्च इयमेधफलश्च तत् ॥ एतस्मादन्यधा (७ ‰.* शाख एधक्तया ॥ 
मुपख्यितं बच्छ विशाम्यतिस्तम् । भारदानस्य तौर्धन्तु पापप्रथमनं महत् | शद्रो जनानां वाचंए थाख्ल' न तङ्वैत्। 
सौपणंमस्तर प्रतिसस्लहार एतानि पञ्चतोधौनि ददे कुरखत्तमः ॥*) | विष्णु शद्र्ञतं ब्रुयात् खगौरौति निगब्यते ॥ 
पर्नं ष्वनि्न्धरधो हि सन्तः ॥”) भद्रासम्बन्धिनि, बि ॥ एतयोरन्तरं यञ ब्रुयात् सोऽधम उचाते। 

सुपर्ण सम्बन्धिनि, ति ॥ ( यथा, महाभारते । [सौभद्रं यः, पु, (इुभद्रायाः पत्यं घुप्नानिति । | तं नास्तिकं विजानौयाव ++ ॥ 
६ । ८७ । ६९ । सुभद्रा + “ सभ्यो ठक्।*४। १।६२० ।इति । एवं श्रालया खलच्छौवां इरि संपूज्य भक्तितः । 

४२४ 
सोभदर 

“क्राद्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः । 
सौपणे' रूपमास्थाय भक्तयामास पन्नगान्॥*) 

सौपर्णी, लो, पातालगसडौ लता । इति राज 
निर्घंण्टः॥ 

ढक्“ ४।१९।१२५ । इति ठक् । ) गरंडुः। 
इति डैम चन्द्रः ॥ गायत्चाादिच्छन्दांसि । यथा, 
“विनतायास्तु पुत्नौ हावरणो गसड्स्तथा । 
प्रभावत्यः खसार् खताः॥ 
गायच्चयादौनि च्छन्दांसि सौपरशेयानि पक्षिणः 
इव्यवादानि सर्व्वाणि दन्तु संनियतानिच ॥ 
इति वद्किपुराणे काश्यपौयवंशकथननामा 

शोषित, ज्ली,(सतौ सुतिकाले भवम् । सुति + 
ढञ् । ) राच्वियुदम् । तत्पर्य्यायः। निशा 
रणम् रे । इति जटाधरः ॥ राविमारणम् ३। 

“ | इति विकार्ड रषः ॥ (यथा, महाभारते।९०। 

।सौपर्ेयः,पुं(सुपर्या अपत्यं पुमानिति । “सौभ्यो 

सौभाग्य" 
ढक् ।) भ्रभिमन्ध : । सुभद्राया अपत्यत्वात् ॥ 

:। इति शब्दचन्द्रिका 

सौभरिः, पु, सुनिविगेषः । यथा, 
| “मोनान् सुदुःखितान् दृष्टा दौनान् नि 

ते । 
कछ्ञपया सौभरिः प्राह तचत्यचेममाचरन् ॥ 

इति ओौभागवत । १०।१७। १५। 
(अरख्य विशेषविवर शन्तु विष्णुपुराणे ४ अंशस्य 

| २ अध्यायमारभ्य दृष्टव्यम् ॥) 
सौभागिनेयः, पु, (सुभगाया अपत्यं पुमानिति । 
सुभगा+ ।४।१।१२६। 

इति ठक् इनङादेशख । “द्बगगसिन्धन्त पूवव 
पदश्य च । ७ । ३।१९ । इति उभयपद- 
इदिः । ) सभगापुच्ः । तत्पर्य्यायः। सुभगा- 

। सुतः २ । इन्यमरः । २।६।२४ ॥ सुभागिनेय- 
सम्बन्धिनि, ति, ॥ 

सौभाग्य, लो, (सुभगायै हितम् । भगा + षन् 



[क ` ` 

सौमन 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र ततस्तं परमेश्वरम् ॥ 
गश्रौरायेति पादौ तु सुभगायेति वै किम् । 
उदरं टेवटेवाय विनेत्रायेति वै मुखम् ॥ 
वाचस्पतये च शिरो रुद्रायेति च सर्व्बतः। 
एवमभ्य्चा मेधावौ विष्णु लच्छाा समन्वितम्॥ 
रं वा गौरोसंयुक्तं गन्धपुष्यादिभिः क्रमात् । 
ततस्तस्याग्रतो होमं कारयेत् मधुसपिंषा ॥ 
तिलैः सह महाराज सौभाग्यपतयेति च । 
सलतश्वन्चारविरसं निल हं धरणोतले ॥ 

सष्नौत छष्णं ऽप्येवं विधिः स्मृतः। 
अषादादिदितौये तु पारणं तत्र भोजयेत् ॥ 
यवाज्न्तु ततः पञ्चात् कार्तिकादिषु पार्थिव । 
श्यामाकं तव्र शुक्नौत तन् मासान् नियतः ॥ 

शुचिः ॥ 
ततो माघे सिते पत्ते ढतौयायां नराधिप। 
सौवण कारयैद्गौरीं रद्र चैकत्र बुदिमान् ॥ 
सलच्छोकं हरिच्चापि यथाशक्तया प्रसन्रधोः। 
ततस्तां जादे दद्यात् पात्रभूते विचच्तणि ॥ 
श्रतेन होने वेदानां पारगे साधुवर्तिनि । 
सदाचारेऽधवा दद्यात् विष्णुभक्ते विशेषतः ॥ 
षड्भिः पावैरुपेतन्तु ब्राह्मणाय निषैदयेत् । 
एकं मधमयं पारं हितोयं ्तपूरितम् ॥ 
ढतौयं तलत लस्य चतुथे गुडसंयुतम् । 
पञ्चमं लवणः पूयी षष" गोत्ोरसंयुतम् ॥ 
एतानि दत्वा पात्राणि सप्तजन्मान्तरं भवेत् । 
सुभगो दं नोयश्च नारौ वा पुरुषोऽपि वा॥* 

इति वाराहे सौभाग्यत्रतनामाध्वायः॥ 
सौभाग्यचिन्तामणिः, पुं, ( सौभाग्याय चिन्ता 
सखिरिव । ) भरौषधविशेषंः। यथा, 
*सौभाग्याखतजोरपञ्चलवणव्योषाभयात्तानला 
निखन्दराश्रकथदगन्धकरसानेकोकतान् भाव- 

येत् । 
र्गपवोन्नसत् 

प्रत्येकं खरसेन सिहवटिका न्रन्ति विदोषो 
दयम् ॥ 

येषां भोतमतौव देहमखिलं खे दद्रवाद्रोक्लतं 
निद्रा घोरतरा समस्वकरणव्यामो इमूटृ मनः। 
ओूलग्वासबला काससडितं मूच्छीरुचिंठट् 

तैषां वै प्रिष्त्य जोदि्तमसौ खह्वाति शल्यो 
मुखात् ॥ 

इति सारकौमुदौ ॥ 
सौभाग्यढतौया, शख, ( समैभाग्याय ढतोया ।) 
भाद्रशुक्तढतीया। साच मन्वन्तरा। इति 

तेः ॥ 
सौभान्ननः, पु, (लोभाच्नन एव । खार्थे अण 1) 
शोभाच्छनठच्चः । इत्यमरटौक.। २।४।३१ ॥ 

सौभिकः, पु, (खौभं कामचास्पुरादिनिर्मणं 
शिल्पमख्यं । ठक् ।) इन्द्रजालिकः। इति 
हारावलो । 

सौमनसा, खनो, जगतौपत्र। इति राज 
निष्ट ॥ 

6 307. 

४२५ 
सौम्यः 

सौमनस्यज्ञौ,(सुमनसो भावः। ज ।) | 
पिण्डदानानन्तरन्राद्मणदस्ते पुष्यदानमन्तः। 
यथा शातातपः। 
“पिष्डनिर्व्वापरहितं यत्तु राइ विधौयते । 
खधावाचनलोपोऽत्र विकिरस्तु न लुप्यते॥ 
अक्षव्यदक्चिणाखस्तिसौमनस्यमधास्त्िति ॥” 
इन्दोगपरिशिष्टम् । 
"भ्रधाग्रभूमिमासिच्चेत् सुसृप्रोचधितमस्त्िति । 
भिवा भ्रापः सज्िति च युग्मानेवोदकेन च ॥ 
सौमनस्यमस्त्विति च पुष्यदानमनन्तरम् । 
भ्रच्ततच्चारिष्टच्चाक्विति च भक्तानपि दाप- 

येत् ॥" 

श्रथ प्रकल्तव्राह्मणाचमनान्तरम्। त्राह्मणाग्र- 
भृमिं सुसुप्रो्तितमस्त्रिति प्रोत्तयेत् । शिवा 
श्राप इत्यादिना उदकेन इस्ते सिच्ेत् ॥ सोम 
नस्यमस्तित्यनेन इस्ते पुष्यदानं कुर्य्यात् । इति 
खादतत्वम् ॥ सुमनसो भावः सौमनस्य तदत्र 
श्राद्ं दत्तं पुष्यं सौमनस्य मनसः प्रसादजनकं 
भवतु । इति गुणविष्णुः ॥ ( सन्तुष्टचित्तता । 
यथा प्राचे। 9१ २८। 

५रधचरणवराद्नाकरानः- 

व्यतिकरखम्यदुपात्तसौमनस्याः ॥” 
प्रसत्रचित्ता्हं, ति । यथा,भागवतै ।४।१२।४४। 
““धन्य' यशस्यमायुष्यं पुश्य खस्ययनं महत् । 
सरग 'प्रौव्यं सौमनस्य प्रशस्यमघमर्षणम् ॥”) 

सौमनस्यायनो, स्रौ, ( अयति प्राप्नोव्यनयेति । 
भरय~+स्यट् । ङोप् । सौभनस्यस्य प्रसन्न चित्त 
ताया भ्रयनो । ) मालतौपुष्यकलिका। इति 
विक्षाण्डशओेषः ॥ (यथा ।“ सुमनाः सौमनस्यायि- 
नोहरिद्रादारदहरिद्राहथोरपुननवामडहासहा- 
शुद्र घडा कषायश्च ।” इति चरके विमानश्थाने 
अरष्टमेऽध्याये ॥ ) 

सौमिको,खौ, (सोमस्तदोत्ता प्रयोजनमस्याः। 
ठक् । ) दौच्तणौधे्टिः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

लच्छणः । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
सौमिविः, पु, ( सुमित्राया भ्रपत्यं पुमानिति। 
बाद्नादिलवात् । इञ. ।) लच्छणः । इति शब्द् 
रन्रावलौ ॥ ( यथा, रामगौतायाम् । २। 

“सौमित्रिणा पृष्ट उदारबदहिना 
रामः कथाः प्राह पुरातनः शभा: ॥*) 

सौमेधिकः,पु', (मुमेधया निर्व त्तः। सुमेधा + 
खिदः। इति हारावलो॥ शोभनमेधासम्बन्धिनि 
बि॥ 

सौभेरकं, ज्ञो, सुवणम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

सोम्या 
सोम इव सोम्यः। ततः प्रन्नाद्यण । ) विप्रः 
इति शब्दमाला ॥ उडभ्बर ठच्च: । इति राज- 
निर्घर्टः॥ ठषकर्कटकन्याहिकमकरमोन- 
राशयः । यथा.- 

“क्र रोऽथ सौम्यः पुरषोऽङ्गना च 
श्रोजोऽथ युग्म विषमः समश्च । 
चरस्धिरहयालकनामध्ेया 
मेषादयोऽमौ क्रमशः प्रदिष्टाः ॥* 

इति ज्योतिस्तस्वम् ॥ 
भूखर्डविशेषः । यथा,- 
“गन्धर्व्यो वरणः सौम्यो बहवः कटकः एव च । 
कुमुदख केस नागो भद्रारकस्तथा ॥` 
चन्द्रे न्द्रमलयाशङ्यवाङ्गकगभस्तिमान्। 
तारक कुमारौ च तवर हौपदशाष्टभिः॥” 

इति शब्दमाला ॥ 
सौम्यकच्छव्रतम्। यथा, 
“प्राजापत्यः सान्तपनः शिश्ल्लच्छः पराककः। 
अतिज्लच्छः पणंछच्छरः सौम्यः छच्छरातिल- 

च्छक: ॥* 

सौम्यः सौम्यक्लच्छः । इति प्रायित्ततत्वम् ॥ 
( पिढगणशविेषः। यथा, मनुः । २। १९९ 1 
शअ्ग्निदग्धानग्निदग्धान् काव्यान् वहिंषदस्तथा 

अग्निष्वात्ताश्च सौम्यां विप्राणामिव निर्दिथेत्॥ 
सौम्यः,ति,(खोमो देवतास्य । सोम + “सोमात् 
चयण ।* ४।२।३०। इति णश् । ) सोम 
दैवतः। अनुग्रः। मनोज्ञः। इति भेदिनौ ॥ 
(यया रुः । १२।२६। 

“स॑रम मैयिलोदहासः चणसौम्यां निनाय 
ताम् । 

निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥” 
भक्तः । यथा, भागवते । २।४।२२। 

“नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
पपुन्नानमयं सौम्या यग्म खाम्बुरदहासवम् ॥") 
भाखखरः। इति धरणिः ॥ 

सौमिवः,पु,(सुमितायां भवः। सुमित्रा + भ्रण ।) सौम्यकच्छः, पु, (सौम्यः अनुग्रः छच्छरः ।) त्रत 
वित्रेष; । यथा, गार्डे । १०५।६८। 
“पिश्डाकाचामतक्राम्बु शक्तुना प्रतिवासरम् { ` 
एकोकमुपवासञख कच्छः सौम्योऽयमुच्यते ॥ 

सौम्यगन्धौ,सलौ, (सौम्यो गन्धो यस्याः । ङोष् ।) 
शतपत्रौ । इति राजनिंष्टः ॥ 

सौभ्यग्रहः,पु, (सौम्यो ग्रहः ।) भग्रहः। सच 
पूणं चन्द्रः पापग्रहायुकलबुधः बृहस्मतिः क्रच। 
यथा, ज्योतिस्त च्छं । 
अर्दोनिन्दकशौराराः पापाः सौम्थास्तथापरे । 

पापयुक्ञो बुधः पापो राइकेतू च पापदौ ४ 
सुमेरुखम्बन्धिनि, त्रि ॥ (कचित् सौमेरवमिति |सौम्यधातुः, स्तो, (सौम्यो धातुः ।) कफः । इति 

पाठो दश्यते ॥ ) 
सौम्यः, पु, { सोमस्यापत्यं पुमान्। सोम + 
ष्यञ् । बधग्रहः। इत्यमरः । १।३। २६ ॥ 
( यथा, हडत्संहितायाम् । ५। ६० । 

“पश्यन् प्रस्तं सौम्यो इतमधतेलच्चयाय 
रान्नाञ्च॥* 

राजनिघंर्टः ॥ 

सौम्या, सनौ, (सोम इव सौम्यः । शाखादिलात् 
यः। ततः प्रन्ञाद्यण् । स्यां टाप् । ) दुर्गा । 
यथा,- 
सौम्या सीम्यतराशेषसौस्ये भ्यद्छतिसुन्दरो ॥” 

इति देवोमाष्ालम् ॥ 



सोरजः 

महेन्द्रवारुणो । शुदरजटा ! महाज्योतिखतो । 
मददिषवज्ञो । गु्छा। शालपर्णो। ब्राह्मो । 
शटो मिका । इति राजनिघण्टः ॥ 

सौम्याः स्रौ, ( सोमो देवता यासाम् । सोम + 
सण् । ) इङ्गलाः ¦ तास्तु ख्गथिरोनच्तच- 
शिरःस्थः पञ्च ताराः । इति विश्वहेमचन्द्रौ ॥ 

सौरः,पु,स्रस्व सवस्यायमिति । सूर + भरण । 
शनेखरः। इत्यमरटोकायां भरतः । १।२। 
२६ ॥ (यथा, हडत्स हितायाम् । १०।४। 
“बइलास्ये पोयन्ते सौरेऽन्न्युपजोविन- 

खमूपाख ॥*) 
तु्ब् रुहच्ः। इति राजनिघण्टः ॥ सूर्यैक- 
राथिभोगावच्छित्रमासादिः। यथा, विष्णु- 
धर्म्मोत्तरम् । 
“श्आादित्यराशिभोगेन सौरः रासः प्रकौर्तितः॥ 
विवाहादिकग्यसु सौरमासस्य) रेखः कर्तव्यः । 
यथा, पितामहः 1 
“श्राष्द्कि पिढज्त्ये च मासखन्द्रमसः स्मृतः। 
विवाहादौ स्मृतः सौरो यन्नादौ सावनो मतः॥" 
विवाडहादावित्यव्रादिपदं यावाग्रहचारपरम्। 
यत्कमम सूब्यभोग्यराश्य॒ज्ञेखेन विदतं यच्च 
विशेष्योदगयनादिषविहितं तत्पर ञ्च । अयनस्य 
सौरमासघटितत्वेन वच्माणत्वात् । तच्च 
च डोपनयनादि । विष्णुधर्योत्तरम् । 

^शष्वायनच्च ्रहचारकम 
सौरेण मानेन सदाध्यवस्ये त् । 
सव्राखयपास्यान्यथ सावनेन 

लोकश्च यत् स्याद्व्यवहारकमी ॥” 
श्ध्वायनं ्रष्वगमनं यात्रेति यावत्। इति 
श्योतिस्तत्चम् ॥ * ॥ सूर्ययोपासकः । ( यधा, 
महानिर्व्वाणतन्त्रं । २। १४२। 
“ओक्ताः शेवा वैष्णवा सौरा गाणपतास्तथा। 
विप्रा विप्र तराश्चे व सर्व्वेऽप्यत्राधि कारिणः ॥”) 
.गुरुविगेषः । यथा,- 
“गौडाः शाख्बोद्वाः सौरा मागधाः केरला- 

स्तधा। 
कोशला दशार्णीश्च गुरवः सप मध्यमाः ॥” 

इति तन्दसारे १ परिच्छेदः॥ 
( उपपुराणविशेषे, कौ । यथा, देवौभामवते। 
१।३। १५। 
“सौरं पराथरप्रोक्तमादित्यश्चातिविस्तरम् ॥* 
सुसम्बन्धिनि, वि 1 यथा,- 

“शओैवानि माणपत्यानि शाक्षानि वैष्णवानि च 
साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानिच 
श्रुतानि तानि देवे तदक्तातरिःतानि च ॥* 

इति तन््सारे ३ परिच्छदः॥ * ॥ 
यथा च इरिवंथे भविद्यपर्व्बणि । ४८ । ५२। 
“यदा सौरं वपुरिति स्मर्ता स्यां जगतौपते । 
तदा तद्भावनायोगात् सूओ एव विराजसे ॥) 

सौरजः, पु, ( सौरात् तेजसः जायते इति । 
जन + डः ।)तुम्ब,रठच; । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
मौरजात, त्रि ॥ 

४२६ 
सीरमा 

सौरदिवसः, पु, (सौरो दिवमः।) सूसम्बन्धि- 
दिनम् । तत्तु रविभुक्ञांशाधिकषष्टिदण्डेर्भवति । 
यथा,“सावनं दण्डाः षष्टिर; खलग्नस्वगुणां- 
शाख्यास्तदेनं भवेत् ॥* इति मलमासतत््वम् ॥ 
“तरिंशता सौर दिवसे; सावनः परिकोत्तितः ॥” 

ईति शब्द्रब्रावलो ॥ 
सौरनक्तं, क्तौ, व्रतविशेषः । यथा,- 
“इस्तयुक्ते भरवादिने सौरनक्त' समाचरेत् । 

श्रात्मनो हिगुणच्छछायं यदा सन्तिष्ठते रविः। 
सौरनतं विजानोयात् नक्तञ्च निशिभोजनम् ॥ 

इति नारसिंहे ६४ अध्यायः ॥ 
सौरभं, ज्ञौ, ( सौरभमस्यास्तोति। भच । ) 
कुष्ुमम् । इति तिकार्डशेषः ॥ वोलम् । इति 
राजनि्धंर्टः ॥ सद्रन्धः । सुरमेर्भाव इत्यथे 
ष्ण(अण्) प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ (यथा, नेषधे । 
२।९२। 

“खममेणमदेयं दापणे 
तुलयन् सौरभलोभनिखलम् । 
पणितां न जनारवैरवै. 
दपि गुच्न्तमलिं मलोमसम् ॥* 

तदिष्टं, वि! यथा, भागवते । ८।२।८् 
^सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनेम॑ णिबालुकेः। 
देवस््नोमज्ननामोदसौरभाम्बूनिलेयुतः ॥* ) 

वषः । इत्यमरः । २।९. ।६० ॥ (यथा, भाग- 

वते। १।१७।९। 
“मा सौरभेयात्र शएचौ व्ये तु ते हषलात् भयम्॥* 
सुरभिसम्बन्धिनि, ति ॥ 
। स्तो, ( सुरभेरपत्यं स्तो । सुरभि + 
ढक् । ङोप् ।) गौः । इत्यमरः । २। ९ । ॥२॥ 
( यथा, रघुः ।२।२। 

“निवन्य राजा दयितां दयालु- 
ख्रां सोरभेयीं सुरभिर्यशोभिः । 
पयोधरौभूतचतःसमुद्रां 
जुगोप गोरूपधराभिवोर्व्वीम् ॥* 

अष्छरोविशेषः । वथा, महाभारते ।२।१०।११। 
“"विश्वाचौ सहजन्या च प्रम्डोचा उव्वंशौ इरा 
वर्गा च सौरमैयौ च समोचो बुदा लता ॥) 

सौरभ्य, ल्ली, ( सुरमेभौवः । सुरभि + व्यज । ) 
मनोन्नत्वम्। सोमन्धम् । ( यथा, भाव्यीसप्त- 
शत्याम् । २१३। 
““गुशवि्ठता सखि तिष्ठसि तथेव देहेन किन्तु 

इदयं ते । 

गुणगौरवम् । इति मेदिनौ ॥ 
:, पु, ( सौरभ्य गुणगौरवमस्यास्तौति । 

अच् । ) कुवैरः। इति शब्दरब्रावलौ ॥ 
:, पु, (सौरो मासः ) सूर्येकराधिः 

भोगावच्छित्रकालः। यथा, ब्रह्मसिदान्तं । 

इति मलमामतचत्वम् ॥ 

खात्वा चाक समभ्यच्च 7 नौरोगौ चिरजोवति॥ 

सौरभेयः,पु ,(सुरभेरपत्यमिति । सुरभि + टक. 

छ्तमसुना मालायाः समोरणेनेव सौरभ्यम्॥”) 

“एकराशौ रविर्यावत्कालं मासः स भास्करः॥” 

सौरिः 
 श्रपिच। 
| “श्रथ षड्भिः सौरमासेरयनं परिकोर्तितम् #* 

इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
| अरस्यान्यदिवरणं सौर शब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 
सौरसंवत्सरः, पु, ( सौरः संवत्ररः । ) सूश्वस्य 
इादशराशिभोगावच्छिव्रकालः। यथा,-- 
“सौर संवस्सरस्यान्ते मानेन शशिजेन तु । 
एकादशातिरिचयन्ते दिनानि शगुनन्दन ॥” 
शरपिच। 

“सौरेनाब्दस्तु मानेन यदा भवति भागव । 
सावनेन तथा मासि दिनषट्कं प्रपूयते ॥” 

इति मलमासतत्वम् ॥ 
सौरसेयः,पु ,स्कन्दः। इति शब्दमाला ॥ सुर- 
साया अपत्यश्च ॥ ( सुरसमहंतोति । सुरस + 
“वुख्छणकटजिति ।* ४।२।८०। इति 
सख्यादित्वात् ज 1 सुरसा, वि ॥ ) 

सौरसेन्धवः, वि, (सुरसिन्धोरयम् । सुरसिन्धु + 
अण् । ) गङ्गासम्बन्धोयः। स च भोषादिः। 
( सौरः खूखसम्बन्धो सेन्धवः घोटकः । )सथ- 
घोटके, पु ॥ 

सौरा्ःपु,(सुराष् एव । अण् \) देश विशेषः । 
इति जटाधरः॥ सुरट् इति भाषा ॥ कुन्दुरुकः। 

सौराष्रकं, ज्ञो, ( सुराष्ट्रं भवम् । भ्रण । ततः 
कन् । ) पञ्चलोहम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

सौराष्रा, सनो, (सुराषटरं भवा । भ्रण । ) तुवरो । 
इति राजनिधेख्टः ॥ 

सौराद्िकं, क्रो, ( सुराष्ट्रं देशे भवम् । अध्या 
त्ादित्वात् ढञज ।) विषभेदः! इति शब्द्रत्रा- 
वलो भरतश्च ॥ ( भ्रस्य पायो लक्षण ! 
यथा,-- 
“विषन्तु गरलं च डस्तस्य मेदानुदाहरे । 

| वव्छनाभः स डहारिद्रः सक्तकशच प्रटौपनः ॥ 
सौराष्टिकः गद्धिकश्च कालकूटस्तयैव च । 
इलाइलो ब्रह्मपुच्चो विषभेदा भ्रमौ नव ॥” 
“सुराष्टविषये यः स्यात् स सौराष्िकि उचयते ॥* 
दति भावप्रकाशस्य पूर्वखण्डे प्रथमे भागी ॥ ) 
सौराष्ट्रे शसम्बन्धिनि, तरि ॥ 

सौराष्रौ, स्त्रो, (सुराषटरं भवा । भण । डेष् । ) 
सौराष्देभोयसुगन्धिखत्तिका। तत्पर्य्यायः ! 
पार्व्बतौ २ काशो ३ ख्तल्ना8 काचो 

पपंटौ &। इति रत्रमाला ॥ कालिका ७ 
सतौ ८। इति हेमचन्द्रः ॥ भस्वा गुणाः} 
कफपित्तवोसपं व्रणना शत्वम् । इति रालवन्नभः॥ 
राजनिर्धण्टोक्तगुखपर्य्यायौ तुवरो शब्दे द्र्टव्यौ ॥ 

सौरिः, पु, (सुरस्थापत्यमिति । सूर + ¶ज. । ) 
शनिः। इत्यमरः । १ । ३। २६ ४ यथा, 
छत् संहितायाम् । १०४ । १४७) 
"छ्णद्श्येः सौरिः सौम्यो मशिरजततिलक- 

इति राजनिंर्टः॥ कांस्ये, क्तौ । इति केचित्. 

न वका का ` क कः क क च." मत वा - 1 क कान्य नका कृवावा् 
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सौव. 
सौरिक, पु, ( सुरेभ्यो हितः। सुर +ठक् 
स्वगंः। इतिशष्दरन्रावलो ॥ ( सुरया चर- 
तोति। शुरा+ठक्।) सुराविक्रयकरत्त। 
इति केचित् ॥ स्वार्थे कप्रत्यये शनेखरः ॥ 
(सुराया भयमिति । सुरासम्बन्धिनि, वि। 
यथा, मतुः । ८। १५९ । 
प्रातिभाव्यं हधादानमा्तिकं सौरिकञ्च यत्। 

दण्ड शक्तावशेषञ्च न ुत्चो दातुम हति ॥”) 
सौरिरतर, ्ो,(सौरेः गने खरस्य रतम् ।) नोल- 
मणिः इति राजनिघण्टः ॥ 

सौरो, स्नो,(सग + अरण । ङोप् “सूव्थतिष्येति।” 
&। ४। १४९ । इति यलोपः ।) सू स्यापत्यं 
स्त्रो । इति मुग्धवोधव्यःकरणम् ॥ 

सौरौयं, ति,(सू + कः “सूर्या गस्त्ययोग्के च 
डधाञ्च ।*६ । ४ । १४९ । इत्यस्य वात्तिकोक्चा 
यलोपः । ) सूर्याय हितम् । ̀ इति सुग्धबोध- 
व्याकरणम् ॥ सौर्य्ये भवः । यथा । सूय्धस्येदं 
इत्यथे ष्णः सौ््य' तेजः पुनः सौय" भव इत्यर्थे 
देयप्रत्यये भरनेन यलोपे सौरोयः ! इति सुग्ध- 
बोधटौकायां दुर्गादासः ॥ 

५०५८ ) ष, शक्तकिर्टोहच्चः । यथा,-- 
“सौरेयकः श्वेतपुष्यः सौरेयः कटसारिका 
सहाचरः सहचरः स च विन्यपि कथ्यते ॥ 
कुरण्टकोऽव्र पौते स्याद्रक्षः कुरवकः स्मतः। 
नोलो वाणो हयोरक्तो दास आत्तगलख सः ॥ 
सौरेयः कुष्ठवाताखकफकण्डुविषापद्ः । 
तिक्ञोष्णो मधुरो दन्यः सुल्िग्धः केशरव््नः॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

सौल्वकः, पु, (खल्व तास्रपात्रादिनिर्स्णं 
शिल्पमस्य । रुख +ठक्!) तास््रङुटकः। 
इत्यमरटोका ॥ 

सौवं,वि,खस्य इदम् । (ख + अरण ।) खसम्बन्धि । 
सगे भवम् । इति मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 
(खःखम्बस्धि ! तथा , वाजसनेयसंडितायाम्। 
१३ । ५७। 

“तस्य योतं सौवम् ॥* 
“तस्य खगस्य सम्बन्धि योत्र कोशं सौवं ख 
इदं सौवं तस्ये दमिति भ्रण । दारादिलाठे- 
जागमः। भ्रव्ययानां भमाव्रं टिलोपः।* इति 
तद्धाष्यम् ॥ ) शासनम् । इति केचित् ॥ 

सौवग्राभिकं, चि, (खम्रामे भवम् ।खग्राम + ठक् 
स्वग्रामभववस्तु ! इति मुग्धबोधबव्याकरणम् ॥ 

क्षौवर, वि, ( खरस्य दमिति। स्वर +भण। 
“इासादोनाञ्च ।* ७।३।४ ! इति एेजागमः।) 
खर सम्बन्धि । खरशब्दात् ष्णप्रत्यये उमागमेन 
निष्यन्रम् । इति मुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

सौवश्व, कौ, (सुवञ्ले देशे भवम् । सुवञ्चैल + 
भण् ।) । सचूलवण 
इति भाषा । तत्प्यौयः । अचम् २ रुचकम्३। 
इत्यमरः । २।८।४२ ॥ कछष्णलवणम् ४ 
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सोविद् 
रुच्यम् ७ कौद्रविकम् ८ इति राजनिर्घण्टः ॥ 
भरस्य गुणाः । रुचि कारित्वम् । उष्णवौ तवम् । 
निग्लत्वम् । कटुत्म्। गुल्मशूलविबन्धना- 
शित्वम। किञ्चित् पित्तकरत्वम् । लघुत्वञ्च । इति 
राजवल्लभः ॥ अपि च। 
“सौवश्चलं लघु क्षारं कटष्णं गुल्मशूलनुत् । 
ऊद्धवातामशूलात्तिविबन्धारोचकान् जयेत् ॥ 

इति राजनिघेष्टः॥ 
अन्यच्च । 
“सौवन्चेलं स्यादुचकमच्ं पाक्यञ्च तन्मतम् । 
सचकं रोचनं मैदि दोपनं पाचनं परम् ॥ 
सस्र हवा तनुत्रतिपित्तलं विशदं लघु । 
उद्वारशदिदं खच्छः विबन्धानादशूलद्त् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सद्पिकाक्चारः। इत्यमरः । २।९। १०९ ॥ 
सुवच्च लासम्बन्धिनि, चि ॥ 
सौव , वि, (सुवर्णस्य दम् । सुवणं + अण् । ) 
सुवणंसम्बन्धि । कषंमितहेमसम्बन्धि । यथा, 
मल्छपुराणम् । 
“सौवर्णो राजतो वापि तासौ रब्रमयौ तथा!” 

इत्युपक्रम्य ॥ 
“श्भदारुमयौ वापि देवताच प्रशस्यते ॥” 

इति देवप्रतिष्टात्छम् ॥ 
सौवर्णभेदिनो.स्नो,(सौवणंमिव वं भिनत्ति प्रका. 
शयतोति } भिद् + शिनिः । डप् ।) प्रियज्कः 
इति शब्दमाला ॥ 

स्तिकः, पु(खस्ति तत् करणे साधुः । खस्ति + 
ठक् । ) पुरोहितः । इति हेमचन्द्रः ॥ खस्ति 
सम्बन्धिनि, वि । इति व्याकरणम् ॥ 

सौवास्तवः, वि, ( सुवास्तोरिदम्। सुवास्तु + 
सुवास्तादिभ्योऽण ।* ४।२। ७७ । इत्यण ।) 
सुन्दरवास्तुसम्बन्धो । सशब्द पूव्वेकवास्तु शब्दात् 
ष्ण प्रत्ययेन निष्यन्नः॥ (सुवास्तोरदूरभवः । इति 
काशिका) 

सौविदः, पु, (सुष्ठ, वेत्तोति । सु+ विद + कः। 
ततः प्रन्नाद्यण. 1) अन्तःपुररचकः । इत्यमरः । 

२।८।८६। 
सोविदज्ञः,पु,(खुष्ट विदन्तं विन्नमपि लाति वश 
वत्तिनं करोतौति । सुविदत् +ला + कः ।ततः 
खा्थे भरण ।) अन्तपुररत्तकः। ( यथा, कथा- 
सरितृसागते ।३९ । २८। 
“तदन्यस्य न लाभोऽस्ति सौविदज्ञाभिरचिते। 
अन्तःपुरेऽव्र पसो यदतोऽसौ तेन संगता ॥") 
तत्पर्य्यायः । कच्च को २ खापत्यः ₹ सौविदः४। 
इत्यमरः । २। ८ । ८ ॥ खपतिः ५ सुविदः &। 
इति तहौका॥ चत्वारि महञ्ञरश्चके । बहि 
सञ्चरन्तोनां पुरस््नोणां प्रे्कपुरुषान्तरवार 
शाय रान्ना सत्रागारे ये वेव्रधरा नियुक्षास्ते 
वहिमदन्ञकाः सौविदक्ञादिशबष्दवाचाः। 
शोभनं विदग्ति सुविदः पण्डिताः किप् तान् 
अतति सत्येन गच्छति सुविदत् भूपालः तं 

इति रब्रमाला ॥ तिलकम् ५ ददयगन्धकम् ६ लाति घुविदक्षं भ्रन्तःपुरं इनजनाति डः शै 

सौष्ठवं 
लस्तोरिति लः तत्र नियुक्ता इति ठे कादिति 
ष्णं सौविदज्ञाः। इति भरतः ॥ 

सौविदज्ञकः,पु, (सौविदज्ञ एव । खार्थे कन् }) 
सौविदज्ञः। इति शब्टरत्रावलो ॥ 

सौवोरं,क्तौ,वदरम् । काच्जिकम् । सखोतोख्नम् । 
इत्यमरः । २।४।३७।२।९ । ३८ ।२। 

। १०० ॥ एतेषां विशेषा यथा,- 
-----सौवोरं बदरं महत्” 

इति रन्नमाला # 

“सौवोरन्तु यवैरामेः पकीर्वा निस्तुषैः छतम् । 
गोधूमैरपि सौवौरमावचार्ययः कौचिटूचिरे॥ 
सौवोरन्तु ग्रण्यशःकफन्च' भेदि दौोपनम्। 
उदावर्ताङ्गमर्दाख्िशूलानारहेषु शस्यते ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
सौवोराच्ञनम् | यथा,-- 
“सुवौरकं पार्व्वतेयं सौवोरं नोलमच््नम् ।* 

इति रत्नमाला ॥ 
सौवोरः,पु,(सुष्ट, वोरा यव । ततः खार्थे भण् ।) 
देशविशेषः । इति मेदिनो ॥ (यथा,हरिवंशे । 
९०। १९ । 
"सौवोरराजः शेव्यश्च पाण्डयञ बलिनां 

वरः ॥१) 

सौवोरकं, ज्ञी, ( सौवोरभेव । सार्धे कन् । ) 
काल्जिकविशेषः । तत्पर्ययायः। सुरोराच्म् ₹ 
गोधमसम्भवम् ₹ यवान्बजम् २ यवोलयम् ५ 
तुषोखम् & तुषोदकम् ७। भरस्य गुणाः। 
भ्रस्त रसत्वम् । केश्यत्वम् । मस्तकदोषजरा- 
शे धिल्यनाथित्वम्। बलकारित्वम् । सन्तप॑ण- 
त्वञ्च । इति राजनिघंण्टः ॥ 
सौवोरकः, पु,(सौवोर + संन्नायां कन् ।) बदर- 
हत्त । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

सौवोरसारं, ज्गौ, सखोतोच्ञनम्। इति राज- 
निर्घण्टः ॥ 

सौवोराच्नन, क्ली, ( सौवोरनामकमच्जनम् । ) 
अच्ञनप्रभेदः । तत्पर्यायः । थच्ञनम् २ यामु- 
नम् ३ कष्णम् 8 नादेयम् भ मेचकम् £ 
खोतोजम्७ दुष्यृदम्८ नोलम् < सुवोरजम् १० 
नोलाच्ञनम् ११ चक्तष्यम् १२ वारिसश्भवम्१२ 
कपोतकम् १४ कापोतम् १५। भरस्य गुणाः । 
शओौतत्वम् । कटुत्वम् । तिक्ृत्वम् । कषायत्वम्। 
चन्सुष्यत्वम्। कफवातविषनाथित्वम्। रसायन- 
त्वच । इति राजनिघण्टः ॥ 

सौषठवं,क्तो (सृष्ट भावः । सुष्ट + “प्राणगन्नाति- 
वयोवचनोद्गाव्रादिभ्योऽ$ज. ।*५। १ । १२९ 
इत्यम _।) भातिशव्यम् । (वधा, महाभारते । 
१।१९३४। १४। 
तुलेष्वस्रप्रयोगषु लाघवे सौषठबैषु च । 

सर्वेषामेव शिष्याणां बमूवाभ्यधिकोऽन्लुनः ॥*) 
प्रशं घनत्वम् । इति सष्ठ शब्दायदशनात् ((यया 

४०1 ३४। 
धा ुःचैषा्डुपचयो लचणं रूपसोढवम् ५*) 
माटकाङ्गविशेषः। एति कौचित् ॥ 



स्कन्दः 

सोडाह,लो, (सुद्दः सुद्रदयस्य वा भावः कम 
शा सुद्रत् सुद्धदय वा~+ ^इायनान्तयुवा 
दिभ्योऽण् ।*५।१। १३० । इत्यण । ददयस्य 
दादेः । ^हइद्गसिनश्वन्ते पुव्वपदस्य च । 
७ \ ३। १८ । इति उभयपदददिः। ) शदो 
भावः। तत्पर्यायः, सश्यम् २ सौद्धदम् रे 
साप्तपदोनम् ४ मैत्रो ५ भजय्यम् ६ सद्गतम्> 
इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, महाभारते, १। 
ॐ } ११ । 

“सौहाह' चानुरागे च वे मे भक्तिसुत्तमाम्। 
न मामहंसि ध्मीन्न तयक्तं भक्तामनागसम् ॥*) 
सोडा द: प,(सुद्रदोऽपत्वमिति । सुद् + अण । 

सुष्रत्पुच्चः। इति कैचित् ॥ 
सौहादयं, क्री, ( सुद्रदयस्य भावः । सुददय + 
्थञ । “वा शोकष्यज रोगीषु।* ६ ।२३।५१। 
इति हदयस्य छदादेथः। ) सौहादम्। इति 
सिददान्तकौमुदो ॥ 

सौदित्घं, ज्ञौ, ( श्रहितस्य भावः कर्ममवा। 
सुहित + ““पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् ।* ५। 
१।१२८। इति यक् । ) सिः । इत्वमरः। 
२।९।५६ ॥ (यथा, महाभारते । १२।२४४।१३। 
““भ्रहेरिव गणाद्खोतः सौदहित्यान्नररकादिव। 
कुणपादिव च स्ौभ्यस्त देव ब्राह्मण विदुः ॥ 

सौहद, ज्ञो,(खष्ृदः कम मावो वा । सुद्त्+ 
अण ।) सख्यम् । सोडा म् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
तख प्राय यथा,- 

तद्भुज्यते यदिजभुक्षशषं 
ख बुिमान् यो न करोति पापम् । 
तत् सौहृदं यत् क्रियते परोत 
दशमं विना यः क्िथते स ध्ाः॥ 

इति गारङ् ११५ अध्यायः ॥ 
स्कद्, द ङ भ्ाङ्धवे । उड तौ । उतूब्रुत् गत्याम् 
ति "कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-अालम०-अक° 
सक° च-धेट् । ) भाद्यखरो । इ, स्कन्दते । 
ऊ.स्कन्दते विस्कन्दिषते। पञ्चमस्ररोति धातु- 
प्रदौपरामौ । स्कन्दते स्कन्दते चापि षड़ाश्चवनः 
वाचिनः । इति भहमज्ञोऽपि । चस्कं न्दिषते । 
इति दुगौदाखः ॥ 

स्वन्द,श्र् भौर शोषे! गत्याम् । इति | 
इुमः॥ (म्बा०-परगसकर०-अनिट्।) इर्, 
9 भौ, स्कन्ता चस्कन्द । 

स्कन्द, त क समाहृत । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(भनन्तचरा०-पर०सक०-सेट् । ) दस्यवग 

ढतौयोपधोऽयम् । तच्तुर्धोपध इति केचित् । 
स्कन्दयति स्कन्दापयति अचस्कन्दत् । इति 
द्गादासः ॥ 

स्कन्दः, पु, (स्कन्दते उत्क त्थ गच्छति स्कन्दति 
शोषयति दैत्यान् वा । स्कन्द + भच्।) कार्त 
केयः । इत्यमरः ।१।१।४२॥ त्य उत्प्तिषड़ाः 
ननपञ्चनामवचतुश्र ततयभिपैकगणवाइनास्रादि 
यथा, 

एरेट 

स्कन्दः 

नारद उवाच । 
“किमर्थमेषकः क्रौञ्चो भिर: स्कन्देन सुव्रत । 
एतो विस्तराद् छन् कथयस्वामितद्युते ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
एतां ते कथयिष्यामि कथां पुखां पुरातनोम्। 
यथोहदि कुमारस्य कार्तिकेयस्य नारद ॥ 
यत् पोतं वौतिहोत्रेण वौये अक्तं पिनाकिनः। 
तेनाक्रान्तोऽभवदुद्यन् मन्दतेजा इताशनः ॥ 
ततो जगाम देवानां सकाशममितद्युतिः। 
दैवतैः प्रहितस्तं' ब्रह्मलोकं जगाम इ ॥ 
ख गच्छन् कुटिलां देवों ददश पथि पावकः। 
तां दृष्टा प्राह चाधत्ख तेजो यन्मम दुदरम् ॥ 
महेग्वरेण सन्त्यक्त निदद्ेत् भुवनान्यपि । 
तदारणाच्च कुटिले पुत्चो धन्यो भविष्यति ॥ 
इत्यग्निना सा कुटिला खुला सुतमनुत्तमम् । 
प्र्तिपमात्रं जग्राह तेज रेशं मदापमा ॥ 
ततस््रधारयडं वौ शाव्वं तेजः खपूपुषत् । 
इताशनोऽपि च भयात् यत्र तत्र परिभ्रमन् ॥ 
पञ्चवघसदस्राणि द्यध्यास्ते इव्यभुक् ततः । 
मांसमख्धोनि रज्ञानि मेदोमल्जस्बचस्तथा ॥ 
रोमाणि चा्चिकेथादयाः सर्वे जाता हिर- 

मया; 
हिरण्यरेता लोकेऽस्मिन् विख्यातः पावकस्तर 
पञ्चवषषदस्लाणि कुटिला ज्वलनोपमम् । 
धारयन्तो तदा गर्भः ब्रह्मणः ख्थानमागता ॥ 
पितामडस्तां चौ णाङ्गों सन्तप्यन्तीं महापगा 
दृष्टा पप्रच्छ केनायं तव गभः समाहितः ॥ 
खा चाह शाङ्करं तेजः पावकेन समर्पितम् । 
श्रप्यशक्तेन तेनाद्य निलिष्त' मयि सत्तम ॥ 
पञ्चवर्षसडइस्राणि धारयन्त्याः पितामडइ । 
अनव्रपानादिकमपि न मेऽपश्चत किंचित् ॥ 
तच्छ त्वा भगवानाइ गच्छ त्वसुदयं गिरिम् । 
तत्रास्ति योजनशतं विस्तौ णं सुरसेवितम् ॥ 
तमनुप्राप्य खुखोणि विस्तोणं गिरिसानुनि। 
दशवषसडल्लान्ते ततो बालो भविष्यति ॥ 
ब्रह्मणो वचनं श्रुता कुटिला मिरिमागता। 
भ्रागत्य गभे' तत्याज समुखेनेवाद्विनन्दिनौ ॥ 
सातु संत्यज्य तं बालं ब्रह्माणं सडहसागमत्। 
अपोमयो मन््रवशात् संयता कुटिला सतो ॥ 
तेजा चापि शर्वेण रौकाः शरवणोऽभवत्। 
तन्निवासवतश्चाग्रे पादपा खगपचिणः ॥ 
ततो दशसु पूर्णेषु शरहशशतेष्वथ । ` 
बालाकंदोपिः संजातो बालः कमललोचनः ॥ 
उत्तानशायो भगवान् दिव्ये शरवे खितः । 
सुखेऽङ्ग.् समाचिप्य सरोद घनराड्वि ॥ 
एतस्ि ब्रन्तरे देव्यः कत्तिका: षट् सुतेजसः । 
ददशः खेच्छया यान्त्यो बालं शरवणे खितम्॥ 
छपायुक्ताः समाजम्म्,यव्र स्कन्द; खितोऽभवत् 
अद्ं पूव्वमहं पूल्वैः तं स्तन्यं हि चक्र शः ॥ 
विवदन्तौः स ता दृष्टा ष खः समजायत । 
भवोभरन्तस्ताः स्वाः गिश् खं हाच 

, कत्तिका; 

॥ 

स्कन्दः 

सियमाणः सतोभिस्तु बालो हदिमग। ने । 
कार्तिकेय इति ख्यातो जातः स बलिनांवरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् पावकं प्राह पद्मभूः । 
कियद्ममाणः पुचस्ते वत्तते साम्प्रतं गुडः ॥ 
स तदचनम कण्डं अजानन् तं इरातमजम् । 
प्रोवाच पच्च देवैश न वेद्नि कतमो गुहः ॥ 
तं प्राह भगवान् युक्तं तेजः पौतं पुरा लया । 
त्रैयम्बकं विलोके जातः शरवणे शिशुः ॥ 
रुला पितामहवचः पावकस्वरितोऽभ्यगात्। 
उदयाद्विच्च कुटिला तं ददश हिते रता॥ 
पप्रच्छ कुटिलादेवो क्र शोभन व्रजसे कवे। 
सोऽव्रवोत् पुत्चदृच्यधे' जःतं शरवणं शिशम् ॥ 
खाव्रवोत्तनयो मद्य ममेत्याह च पावकः। 

विवदन्तो ददर्थाथ सख च्छाचारो जनार्हनः॥ ` 
तौ पप्रच्छ किमथे वा विवादमिडह चक्रतुः । 
तम्बचतुः पुचरहेतो सद्रशक्रोद्वादिति ॥ 
तावुवाच इरिदेवो गच्छतं व्रिपुरान्तकम् । 
सख यदच्छयति देवेशः कुरूतं तदरं शयम् ॥ 
इत्यक्तौ वासुदेवेन कुटि लाग्नौ हरान्तिकम् । 
मभ्य त्यो चतुस्तथ्य कस्य पुच्चो भवेद् गुहः ॥ 
सुद्रस्तदाक्यमाकर्य इपर निर्भरमानसः । 
दिश्या दिध्येति गिरिजां प्रोद्भूतपुलकोऽन्रवौत् 
ततोऽम्बिका प्राह हरं देव गच्छाव तं शिश्म्। 
दृष्टा समागमेद्थां स तस्याः पुत्तो भविश्यति ॥ 
वाढमित्येव भगवान् समुत्तखौ हषध्वजः। 
सहोमया कुटिलया पावकेन च धोमता॥ 
सम्प्राप्तास्तं शरवण' इरोमाकुटिलाग्नयः । 
ददश; थिश्कं तच्च कत्तिकोत्सङ्गशायिनम् ॥ 
ततः स बालकस्तषां मत्वा िन्तितिमादरात् 
योगो चतुर ् तिरमरूत् षरम.खः स शिश: पितुः॥ 
कुमारः शङ्करमगात् विशाखो गिरिजामगात् 
कुटिलामगमच्छाखो नेगमेयोऽग्निमभ्यगात ॥ 
ततः प्रौतियुतो रुद्रः उवाच कुटिला तथा । 
पावकश्चापि देवेशः परां मुदमवाप च॥ 
ततोऽह्ववन् छत्तिकास्ताः षम्. खः किं इरा 

जः । 
ता भ्रत्रवौत् इरः प्रौत्या विवेश बचनं मुने ॥ 
नाच्ना तु का्तिकेयेति युभाकञ्च भवत्वसौ । 
कुटिलायाः कुमारेति पुच्नऽयं भविताव्ययः ॥ 
स्कान्द इत्येव विख्यातो मौरौपुच्चो भवत्वसौ । 
गुह इत्येव नाना च ममासौ तनयः खपृतः ॥ 
महासेन इति ख्यातो इता शस्यास्तु पुचकः। 
सारस्त इति ख्यातः सुतः शरवणस्य च ॥ 
एवमेष महायोगो एधिव्यां ख्यातिमेष्यति । 
पडास्यतवान्महावाइः षरम् खो नाम गोयते ॥ 
इत्येवमुक्ता भगवान् शूलपाणिः पितामहम् । 
सस्मार देवते: सादं तेऽप्याजम्म् स्वरा न्विता 
प्रणिपत्य च कामारिं उमाश्च गिरिनन्दिनोम्। 
दृष्टा इताशनं प्रोत्या कुटिलां छल्तिकास्तथा 
दटशर्वालमत्यग्र षम् खं सूखधसत्रिभम् । 
मुष्णन्तमिव चक्तुषि देवानां खे न तेजसा 
कौतुकाभिहता; सव्व एवमूचः सुरोत्तमाः । 



स्कन्दः 

देवकाय्थै लया देव छतं देव्याग्निना तथा ॥ 
तदुत्तिष्ठ व्रजामोऽद्य तोधमौजषमव्ययम् । 
कुरुते सरस्त्यामभिषिञ्चाम षरम. खम् ॥ 
सेनायाः पतिरस्त्वेष देवगन्धव्वं किब्रराः। 
मद्िसं घातयत्वं ष तारकनच्च सुदारुणम् ॥ 
वादमिष्यत्रवौच्छर्वः समुत्तस्थुः सुरास्ततः । 
कुमरसदहिता जग्मुः कुरुचेचं महाफलम् ॥ 
लब्रौ व देवताः चेन्द्रा शदरव्र ्मजना रना; । 
यब्रमस्याभिषेका्े चक्र ऋं निगसे; सह ॥ 

ततोऽग्ब् ना सप्तसमुद्रवाहिनौ- 
नदौ जलेनापि महाफलेन । 
वनौषधोभिख सहखमूत्तिभि-' 
स्तदाभ्यषिश्चन्त इराच्य्, तादा: ॥ 

अभिषिश्चति सेनान्यां कुमारे दिव्यरूपिखि। 
जगुरगन्धव्वंपतयो ननृतुखाष्ठरोगणाः ॥ 
अभिषिक्तं कुमारश्च गिरिपुच्ो निरोच्य हि । 
खं इात्तसङ्गमं स्वानदं मूपणिघ्रकुडनम् इः ॥ 
जिघ्रती कार्तिकेयस्य अभिषेकाद्र माननम् 
भात्वद्विज्ञा यथेन्द्रस्य देवमातादितिः परा ॥ 
लदाभिषिक्त तनयं दृष्टा शर्व्वो सुदं ययौ । 
पावकः छत्तिंकाथैव कुटिला च यशखिनो ॥ 
लतोऽभिषिक्ञस्य इरः सैनापत्ये गुहस्य तु । 
प्रथमां तुरः प्रादाच्छक्रतुल्यपराक्रमान् ॥ 
चण्टाकणें लोहिताच्तं नन्दिषेणं शदा रणम् । 
चतुथं बलिन मुख्यं ख्यातं कुमुदमालिनम् ॥ 
इरदत्तान् गणान् दृष्टा देवाः स्कन्दस्य नारद । 
प्रददुः प्रमधानन्यान् स्वे ब्रह्म पुरोगमाः ॥ 
श्यागात्र द्मा गणं प्रादादिष्णुः प्रादात् गणचयम् 
संक्रमं विक्रमश्चैव ढतोयञ्च पराक्रमम् ॥ 
उकषैशं पङ्जं शक्रो रविर्दण्डकपिङ्गलौ । 
चन्द्रो मणिं वस्ुमणिं अण्विनौ नन्दिनिन्दिनौ। 
ज्योतिरहताशनः प्रादात् ज्वालाजिन्न' तथा- 

यरम् । 
कन्दनिष्कन्दकुमुदान् घाता चानुचरान् ददौ ॥ 
चक्रालुचक्रौ त्वष्टा च वैधातिख्धिरदुखिरौ । 
पाणित्यजं कालकञ्च प्रादात् पूषा महाबलौ ॥ 
स्रौमालं धनाकव॑श्च हिमवान् प्रमयोत्तमौ । 
प्रादां वोच्छितो वि्ध्यस्तुतिगङ्गच्च पाघरंदम्॥ 

< तिवच्चसम् 

प्रददावंशमाच्यश्च प्रमथान् षरम् खाय हि ॥ 
यमः: प्रमाधसुख्ाथं कालसेनमजामुखम् । 

तालथक्रं नाडिजच्च बड़ेवानुचरान् ददौ ॥ 
सुप्रभं शभक विषतो दानवेष्वरौ । 
सुप्रसुत्य्ं सत्रमिव्र सुप्रजच्च हिजोत्तम ॥ 
अनन्तः ण् पौठच्च निङुम्धकमुदावजः। 
पकात्तं कुलटोचक्रः किचौटः कलसोदर; ४" 
किचौटखयाने किरीटः इति च पाठः । 

४२६. 

स्कन्दः 

गणाः पश्चद्ते वै यचेदच्वा गुहस्य च । 
कालिन्द्याः कलकन्दख न्दाया रणोत्कटः । 
गोदावर्याः सिदपाच्रस्तम साय स्तु पङ्कजः ॥ 
खहस्वा डः सोताया वच लायाः स्मितोदरः। 
मन्दाकिन्याः सुदाइद्च विपद्यायाः प्रियङ्करः ॥ 
रेरावत्या्तुदं टः षोडशा च्ोऽपरस्तथा । 
मार्जारं कौधिको परादात् क्रथक्रौश्चौ च 

गोतमो ॥ 
बाइदा शतशोषंख्च वाहा गोनन्दनन्दिनौ । 
भोम भोमरथौ प्रादात् दुर्गारिं सरयुरददौ ॥ 
श्रष्टदाह ददौ काशो सुबाइमपि गण्डको । 
मद्ानन्दौ विव्रदेवं चित्रा चिव्ररथं ददौ ॥ 
कुड कुवलयं प्रादात् मधुवणं मधूदका। 
जग्ब.कं धूतपापा च बैरवा पेटाननं ददौ ॥ 
स्तुता प्रथमपणं च्च रेवा सागरवेगिनम् । 
प्रभावा पाश्जं प्रादात् काच्चना कनकप्रभम् ॥ 
छतपव्रच्च विम्रला चार्वन्नं मनोहरा ॥ 
अरपापाच महारामं वेणा विदुमसुप्रभम् ॥ 
सुप्रसादं सुवेखा च जिष्णु मोघवतो ददौ । 
यन्नवाड विशाला च सरसखत्या ददुगणान् ॥ 
कुटिलातनयस्यादात् दशथक्रबलादणान् । 
करालं शितकेशच्चं छष्णकेशं जटाधरम् ॥ 
मेघनादं चतुद इ' विद्युजिद्न दशाननम् । 
सोमाप्यायनमेवो ग्रं देवयाजिनमेव च ॥ 
हंसस्य कुण्डजठरं वडहग्रोवं इयाननम् । 
कूम्य्रोवश्च पञ्चतान् ददुः पुच्चाय कत्तिका: ॥ 
ख्य लजद्खं कुण्डवन्नं लोहजद्च' महाननम् । 
पिण्डारकञ्च प्चेतान् ददुः स्कन्दाय चर्षयः ॥ 
नागजिन्न चन्द्रभासं पाणिशरमपरं थथिष्करम् । 
वासवक्ता सजम्ब कं ददौ तोः एथुदकः ॥ 
चक्रतौधै' सुचक्राख्यं मकराच्चं गयाशिरः । 
गण' पञ्चशिखं नाम ददौ कनखलः खयम् ॥ 
बन्धुदत्तं वाल्िधिरो वालुसारच पुष्करम् । 
सर्व्वौजसं माहिषकं मानसं पिङ्गलं तथा ॥ 
सद्रमौशनसः प्रादात् ततोऽन्या मातरो ददुः । 
वसुटामां शोतौधैः प्रभासो नन्दिनोमपि ॥ 
इन्द्रतौ्ं' विशोकाच्च उदपानं घनस््रनाम्। 
सप्तसारखतः प्रादात् मातरखतुरोऽ्, ताः ॥ 
ज्ितप्रियां माधवौच्च तोर्धनेमिं सिताननाम् । 
एकलृतां नागतौ्थः कुरचेव्रं पलाथदाम् ॥ 
ब्रह्मानि; खण्ड शिलां भद्रकालीं तरिपिष्टपः। 
पैष्डौ भेर्डो योषभेण्डो प्रादादुरदरपावनः ॥ 
सोपानोयां महान्प्रादाच्छालिकां मानसोद्दः 
शतपएर्डां शतानन्दां तथोलुखलमेखलाम् ॥ ̀ 
पद्मावतीं माधवोच्च ददौ बदरिकाखमः। 
सुखसमेकच्ुलाच्च देवों धनधरां तथा ॥ 
उकाथनीं बेदमिव्रां केदारो मातरो ददौ । 
सुनच्त्रा्च करणां शुप्रभावां सुमङ्कलोम् ॥ 
बेदमिवां चिव्रसेनां ददौ ₹द्रो महाबलः। 
कोटरा सयताचामस्तीं बहपुचिकाम्। 
पलितां कमलाक्लौच् प्रयासां मानसो ददौ॥ 

“छु चौवक्तः को कनदः प्रदासः सिदकोऽव्ययः 
श्र, 308. 

पकं मधङ्घश्माच्च ख्यातिं ददं पराम् । 

स्कन्दः 

प्रादां कार्तिकेयाय सव्वपापविमोचनः ॥ 
सान्तानिकां विकलिकां क्रमुकां खरवासिनो 
जलेष्वरौ कुक्कटिका सुदामा लोहमेखला ॥ 
बपुखष्यन्म् कातो च केकनामा महाशनो । ` 
रौद्रा भृभुविका तुच्छा श्वेततोर्थो ददौ लिमा; ॥ 

एतानि भूतानि गणा मातरो 
दृषा महाता विनतातन्जः । 
ददौ मयुरं खसुतं मह।जवं 
तथार्णचचाद्, तरब्रसुत्तमम् ॥ 
शक्ति' इतायोऽद्विखता तु क्ख 
दण्डं गुरः सा कुटिला कमण्डलुम् । 
मालां हरिः शूलधरः पताकां 
कण्ठं च हारं मघवानुरस्तः ॥ 
गणेवृतो माढभिरन्वितखच 
मयुरसंखयो वरशक्तिपाणिः । 
सेन्याधिपत्ये स हतो भवेन 
रराज सूर्ययेव मडावपुखान् ॥* 

इति वामनपुराणे कार्तिकेयोत्यत्तौ ५४ चध्यायः॥ 
देव्या इारपालविशेषः। तस्य बलिर्यथा-- 
“महानवम्यां शरदि रात्रौ स्कन्दविथाखयोः। 
यवचणंमयं कत्वा रपुं खख्मयमेव वा ॥ =. 
शिरञ्कित्ता बलिं दद्यात् कत्वा तख तु मन्वतः ` 
अनेनेव तु मन्तेण खङ्गमा मन्ता यब्नतः ॥ 
रक्तं किलकिलौो घोरघोरा धारवििंखुकः। 
ब्रह्मशिख्याम्बिकाथिख्यमसुकं चारिसत्तमम् ॥ 
तान्तो विसगंसदितः स च बिन्दुयुतोऽपरः । 
ब्रह्माग्नियोगञन्दरेण बिन्दुना च समन्वितः ४ 
यिरस्डि्ला बलिं दद्यात् छलत्वा तस्य तु 

मन्तः! 
अनेनैव तु मन्तरेण बिन्दुना च समन्वितः ॥ 
फड़न्ते बलिषु प्रोक्तः खञ्ज स्कन्द विशाखयोः ।; 
रक्द्रचछैः देचयित्वा छत्तमं तं रिपुं बलिम् ॥ 
कुचन्दनस्य तिलकं ललाटेऽभिनिवेशयेत् । 
रक्माखय धरं ज्ञत्वा रक्तवख््धरं तथा ॥ 
कण्डे बद्ध! रक्तसूव्रेनाभौ माच्यच्च कविम् । 
दच्वोत्तर थिर ःस्कन्धं छत्वा खश्च न च्छेदयेत् ॥ 
शिरस्तस्य तती दद्यात् स्कन्दाय तेन मन्तः । 
चतुद शखराग्निभ्यां संयुक्तः च परः षमम् ॥ 
परतः परतः पूर मन्वितः। 
स्कन्द स्य मूलमन्त्रोऽयं तेन तच्मे बलिं जेत् ॥ 
चतु शस्वराग्निभ्यां पडठतौयन्तु पूष्ववत् । 
प्रज्ञो विशाखवमन्त्रोऽयं तेन तमं बलिं खजेत्॥ 
कुटिलात्चौ छष्णपिङ्गवर्णौ रक्षां शधारिशौ । 
विशूलं करवाल पाणिभ्यां दच्विथे तथा ॥ 
बिश्तौ टकपालच्च कत्तु कच्चापि वामतः । 
चिनेतरौ नरसुष्डानां मालासुरखि विश्वतो ॥ 
विकडठौ दशने भीनिर्गणेशौ हारपालकौ । 
ध्यानेन चिन्तये व्याः पुरतः संख्थितौ खदा ॥” 

इति कालिकापुराणे ६६ अध्यावः॥*॥ 
(महादेवः । इति महाभारतम् ।१२।१७१०३॥ 
कृपतिः। इति जटाधरः ॥ शरोरम् 1. इति 
जिकार्येषः ॥ पारदः । इति राजनिण्टः ॥ 



सनाभो 

““पयोधरेरा्चमबालहत्तकान् 
संवहयन्तौ खबलानुरूपः। 
असंशयं प्राक् तनयोपपनत्ते 
स्तनन्धयप्रोतिमवापस्यसि त्वम् ॥") 

स्तनन्धया, स््नो, ( स्तनन्धय + टाप् । ) भति- 
बालिका । इत्यमरटो कायां भरतः ।२।६।४१॥ 

स्तत्न्धयो, स्त्रो, (स्तनन्धय +- रिच्वात् छप् ।) 
अतिवालिका । इत्यमरः । २।६।४१॥ 

स्तनपः, पु, स्तनं पिबतोति। पा+कः।) भति- 
शिश्ः। इति भरतः ॥ स्तनपानकर्तरि, वि ॥ 

स्तनपा, सनो (स्तनं पिवति या। पा~+कः। 
टाप्) अतिबालिका) इत्यमरः ।२।६।४१ ॥ 

स्तन पायिका, स्न, प्रतिवालिका। दुग्धपोष्था। 
स्तन शब्द पूव्व कपाधातोणक्(रवल्) प्रत्यये भाष् 
प्रत्ययेन निष्यन्रम् ॥ 

स्तनभरः, पु, (स्तनयोभंरः ।) खलस्तनभारः। 
सत्पर्य्यायः । स्तनभोगः २। इति विकाण्ड- 
ओषः ॥ 
स्तनभवः,पु (स्तनाभ्यां भव उत्त्तिय॑स्य । रति- 
बन्धविशेषः। यथा,-- 
“खजङ्गादयमध्य तु छल्वा योषित्यद दयम्। 
स्तनौ त्वा रमेत् कामौ बन्धः स्तनभवः 

सप्त: ॥ 
इति खरदोपिका ॥ 

स्तनजाते, वि ॥ 
स्तनमुखः, पु, ( स्तनयोमखम् । अभिधानात् 

पंस्त्वम् ।) स्तनाग्रभागः। यथा । चच्कन्तु स्तना 
हन्तथिखासुखाः । इति हेमचन्द्रः । २।२६७ ॥ 

स्तनयिन्न :, पं,(स्तनयतौति । स्तन त्का्चशब्दे + 
स्तनिद्रषिपुषौति ।” उणा. ३।२९ । इति 

इन्र च । “अयमन्तेति ।* ६।४।५५। इति 
अयादेशः ।) मेषः। इत्यमरः । १। ३।६॥ 
(यथा, उत्तररामचरिते २ अङ्क । 
“किमव्यक्तोऽसि निनदे कुतस ऽपि त्वमह । 
स्तनयिन्नोमयरौव चकितोत्रर्ठिता खिता ॥*) 
सुस्तकः । इति चामरः ।२।४।१५९॥ मेघध्वनिः 
इति मेदिनौ ॥ विद्युत्। इति शब्दर ब्रावलौ ॥ 
मत्यः । रोगः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

स्तनहन्तः, पु, (स्तनयोह न्तम् । भ्रभिधानात् 
एस्वम् ।) स्तनसुखम् । इति हेमचन्द्रः। १।२.६७॥ 
स्तनेरर्वोंटा इति भाषा॥ 

स्तनगिखा.स्तो,(स्तनयोः थि खा ।) स्तनहन्तः। 
इति डेमचन्द्रः । ३।२६७॥ 

स्तनाग्र , क्तौ, ( स्तनयोरग्रम् । ) स्तनहन्तम् । 
इति राजनिघर्टः ॥ 

स्तनान्तरं, क्तौ, ( स्तनयोरन्तरम् । ) हृदयम् । 
इति ईमचन्द्रः॥ (यधा, रघुः । १९० ।६२। 
“विभ्चव्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम् 
पय्युपास्यन्त लच्छया च पश्मव्यजनदहस्तया ॥") 
स्त्ौवेधव्यलचचच विशेषः । इति कचित् ॥ 

स्तनाभोगः, पर, (स्तनयोराभोगः ।) स्तनभरः । 
इति विकाश्डेषः ॥ स्तनस्य परिपूणंता च ॥ 

४२३२ 

स्तम्बकं 

स्तनितं, क्गौ,(स्तन + क्षः) मेचनिघोषः । इत्य 
मरः। १।३।८॥ (यथा, मनुः । ४।१०३। 
“विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानाश्च संञ्वे । 
भाकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवोत् ॥*). 
करतालिशब्दः । इति केचित्॥ (शब्दमाचम् 
यथा, इरिवंशे । ९९ । ४८ 
“श्रात्तस्तनितसंनादे रधिराम्बङदाकुले ॥") 
शब्दिते, वि॥ 

स्तनितफलः, पं, (स्तनितानि फलानि यख्य ।) 
विकण्ठकठच्चः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्तन्य , क्तो, (स्तने भवम् । स्तन + ““रोरावय- 
वाच्च।” ४।३।५५। इति यत् ।) दुग्धम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, रघुः । २। ६< । 

स नन्दिनोस्तन्यमनिन्दितात्ा 
सदव्सलो वत्इतावशेषम् । 
पपौ वशिष्ठ न कछताभ्यनुन्ञः 
शञ्च' यशो मूरत्तमिवातिदष्णः ॥* 

स्तनाय हितमिति ।*शरोरावयात् यत् ।*५। 
१।६। इति यत् स्तनहिते, चि ॥) 

स्तब्धः, वि, स्तन्ितः । जङोक्लतः । स्तभधातोः 
कप्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ ( यथा, कथासरित्- 
सागरे। २०।९६। 

स्रयमुत्चिप्रकलसस्तव्धवाहुरभृत्तदा ॥”) 
स्तब्धरोमा, [न्] प, (स्तब्धानि रोमाणि यस्य) 

। इत्यमरः । २।५।२॥ स्तभ्मित- 

“विसुखे चतुम् खेऽपि तवति चानौोश्चभाव- 
कि सौशेऽपि। 
मम्नमडोनिस्तारे हरिः परं स्तब्धरोमाभूत्॥” 

स्तम, ९ ङ स्तने! इति कविकल्पदुम: ॥(भ्बा* 
भाक०-अक०-सक०-च सैट् ।) दन्त्यादिः। द, 
स्तम्भयते । ङ, स्तश्ते । तिष्ठम्भयिषति । तिस्त- 
ऋयिषति। स्तम्भो जडोभावस्तत्कर णश्च । 
स्तम्भः स्थृणाजड़ोभावावित्यमरोक्; । शीते 
नावस्तन्धो जडोङ्ञतः इत्यर्थ इति क्रमदौश्रो 
कख स्तम इड क्रियानिरोधः इति भौमः। 
दोषहदिरिति गोविन्दभट्रः । स्त्रो रदौकर- 
शञ्च । स्लम्भरते कारेन हारं लोकः इति 
दुर्गादासः ॥ 
| पुं, छागः । इति शब्द्रन्रावलौ ॥ 
स्तम्बः पु, (तिष्ठतौति । खा + “खः स्तोऽम्बज- 
वकौ ।* उणा ० ४।८६ । इति भअस्बच् । सादे. 
शश्च ।) प्रकाण्डरहितठत्तः। सख तु भिण्टि- 
कादि; । तत्पर्य्यायः । गुल्मः २ । इत्यमरः ।२। 
४।९॥ णादिः) तत्पर्य्यायः । गुच्छः २। 
इति चामरः॥ गुखः३। इति तहका ॥ 
विटपः ४ । इति जटाधरः ॥ 

स्तम्बकरिः,पु (स्तम्ब करोतीति । स्तम्ब + छा + 
स्तम्बश्ञ्ललोरिन् ।* ३।२।२४ । इति इन् ।) 
धान्यम् । इत्यमरः । २।९।२१९ ॥ भरपिच। 
“पुंसि स्तम्ब करिर्षान्य त्रो हिना धान्यमाव्रके 

लोमयुक्ते वरि ॥ (यथ, ्राासप्तथत्याम्। ५२२. 

भ 

प 

स्तम्भनं 

:, ति, (स्तम्बं करोतोति । क्र +अश।) 
गच्छकारकः। स्तम्बशब्टात् क्जधातोः षण- 
प्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 

जि, (स्तम्बः इन्यतेऽनेनेति । स्तम्ब + 
न् + “स्तम्बे क च ।*२।३।८३। इति चकारात् 
अप् घनादेथञ्च। ) ठशाद्यग्म लनकारिखनि- 
वादिः। तत्पर्य्यायः । स्तम्बन्नः २ इत्यमरः, 
३।२।३५ ॥ स्तम्बहननः २। इति खारसुन्दरो॥ 
स्तम्बघ्नः, वि, (स्तम्बो इन्यते येनेति । स्तम्ब + 
न् + “स्तम्बे क च ¦*२।३।८३ इति कः ।) 
स्तम्बघनः । इत्यमरः। ३।२।३५॥ 

:,[र् खो, (स्तम्बा नां पूरिव ।) पुरौभेदः। 
तत्पर्य्याय १ 

"तामलिप्तं टामलिषं तामलिसौ तमालिनौ । 
स्तम्बपूविविष्णु्ट इच्च स्यादिदर्मा तु कुर्डिनम्\* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
स्तम्बहननः, चि, (स्तम्बो इन्यतेऽनेनेति । इन + 
करणे ल्यट् ।) स्तम्बघनः। इत्यमरटौकासार 
सुन्दरौ । ३।२।३५॥ 

स्तम्बेरमः,, (स्तम्बे रमते इति । स्तम्ब + रम + 
“स्तम्ब कशंयो रमिजपोः ।*३।२।१३ । इत्यच्। 
“तत्पुरुषे छति व इलम् ।*६।२। १४ । इति 
सप्तम्या भ्रलुक् ।) इस्तो । इत्यमरः ।२।८।१५ ४ 
(यथा, रघ: । ५। ७२ 

“शय्यां जदात्यभयपक्तविनोतनिद्रा 
स्तम्बेरमा मुखरग्ङ्लकषिणस्ते ॥*) 

सतश्च, गन उ रोधने। इति : 
(क्रया° खा ० भव*-पर ०-सक० सेट् । क्रावेट् ।) 
ग, स्तभूाति। न, स्तभोति। उ, स्तभ्भित्वा 
स्तव्य । रोधनमावरणम् । इति दुर्गादासः । 

1तुरयम् ॥ 
ए,(स्तभूतोति। स्तख् + पचाद्यच् । ) 
। धाम इति खुंटौ इति च भाषा। 

जडोभावः। स तु निष्यतिभता। इत्यमर 
भरतौ । २।३।१२४ ॥ (यथा, माघः, ।५।४८ । 

स्तम्भं महान्तसुचितं सहसा मुमोच 
दानं ददावतितरां सहसा ग्रस्तः । 
बह्वाप्रराणि परितो निगड़ान्यलावौत् 
खातन्त्रामुच््वलमवाप करेणुराजः ॥” 
महान्त स्तम्भं आलानं नाद्यश्च सहसा 

मुमोच । स्तम्भः खथ णाजडत्वहोरिति विश्वः । 
इति तद्धौका॥ कार्डम् । यथा, रघुः ।५।१५। 

*भ्रारन्यकोपात्तफलप्रस्ति 
स्तम्ब न नो वार इवावविष्टः ॥) 

स्तश्भकरः, पु ,(करोतोति। छ + अच् । स्तम्बस्य 
करः ।) वेष्टनम् । इति केचित् ॥ खणाकारक 
जाद्यकारकेचति॥ 

पे, [न्] पुं, वाद्यविशेषः। इति केचित् ॥ 
कतौ, ( स्तम्भ + स्यद् । ) जडोकरणम् । 

यथा, वगलामुखौस्तोत्े । 
3 

इति शण्टरन्नावलो ॥ 
नसु्रविन्नथमनं दारिद्रविद्रावशम्॥ 

षट्कणन्त गेताभिचार कीविगरेषः । यथा-- 



स्तम्भन 

“इल ककाकयोः पक्तौ ग्टहोत्वा मन्तवित्तमः। 
प्रालिख्य वे शरावे निशायाञ्च साध्यात्तर- 

संपुटितम् ॥ 

मन््रं खापितपवनं सहस्र जसं चतुस्पधे निष्ठनेत् 
स्त भनमेतदवश्यं भविता जगताच्च नात्र 

सन्देहः ॥” 
खापितपवनं क्षतप्राणप्रतिष्ठम्। 

"लला प्रतिक्षतिमथवा 
अमशानाङ्गारकेशगशववसनजाम्। 
सम्बगधिितपवनां 
छदतनाकीं समन््रललाटाम् ॥ 
वसनाधिषहितपवनां 
सहस्रजमां तदुल्कया वसनाम्। 
दग्धां कत्वा निखनेत् 
श्मशानदेशे सपदि वाकस्तन्भः ॥ 

अआलिखच चेष्ट कीायुगले मन्त्र सनामपुटितम्। 
निशया निशोथकाले सडख्जघ प्रतिहित- 

प्राणम् ॥ 
बन्धनमतितोच्छतरं स्त्भनमतितीच्छाम्ब - 

निःचिप्तम् । 
लिखितमन्तचितामयकौोलकं, 
सदहितक्मी सनाम समासतम् ॥ 
कतजपं वरिस कसंख्यया 
पथि खनेदथ याननिवारणम् । 
विदितनिम्बतरौ रिपुनामयुतं 
मनुमिमं निशया क्लतनामकम् । 
नवसडस्नजपादिसुसाधितं 
पथि खनेदथ सेन्धनिरोधनम् ॥ 

इति स्तम्भनम् ॥ 
इति फेत्कारिणौतन्त् ५ पटलः ॥ *॥ 

अथाम्निस्तन्भनम् । 
मालूरस्य रसं ग्ट जलौकां तत्र पेषयेत् । 

इस्तौ तु लेपयेत्तेन भग्निस्तस्नसुत्तमम् ॥ 
आल्प्मलोरस्मादाय खरमूत्रे निधाय तम् । 
अन्न्धागारे चिपेत्तन भग्निस्तम्भनसुत्तमम् ॥ 
वायसो उदरं श्टद्म मण्डकवसया सह । 
गुडिकां कारयेत्तेन ततोऽग्नौ प्रचचिपेदभो ॥ 
एवमितत्प्रयोगण भ्रग्निस्तम्भनमुत्तमम् ॥ 
रक्तपाटलमूलन्तु भवष्टव्यच्च मूलकं: । 
दिव्यं स्तश्भयते चिप्र पयः पिण्डं जलान्तकम् 
सुर्डोतकवचाकुष्ट' मरोचं नागर तथा । 
चब्वित्वा च इमं सद्यो जिद्या ज्वलनं लित् 
गोरोचनां शङ्गराजं चर्णोक्षत्य तं समम् । 
दिव्यस्तन्भश्च पोल्वा स्यात् मन्त्रं णानेनवेत 
ॐ द्यं अग्निस्तम्भनं कुरु ॥ ॐ नमो भगवते 
जलं स्तम्भय स्तम्भय सं समं सके कके कचर्। 
जलस्तन्ननमन््रोऽयं जलं स्तश्भयते शिव ॥* 
इति गार्ड़ पूव्वखण्डे । १८६ । ११--१८॥ 
प्रकारान्तर' षट्कमशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

४२२ 

स्तवः 

< शोषण तापनस्तश्भनस्तघा । 

शति जटाधरः॥ 
(स्तश्भके, ति । यथा, सुश्युते। १।४२। 
“कषायः संग्राहको रोपणः स्तनः शोधनो 

लेखनः शोषणः पौडनः क्रेदोप्रगोषण्च ति 
;+तरिःजडोभरूतः। जषोक्लतः। इति स्तस्भ- 

शब्दात् इतोऽस्य जाते इतप्रत्ययेन स्तम्भधातोः 
चप्रत्ययेन वा निष्यन्नः ॥ 

रेमा, (न्] पु,(स्तणोति चाच्छादयतौति। 
स्त॒ + “इख्टखस्तभ्य इम शिच् ।” उशा० ४। 
१४१ । इति इमनिच् ।) तल्पम् । इत्यणादि- 
कोषः ॥ 

स्तरो, सनो, (स्तणोति भ्राच्छादयतोति । स्त + 
अवितृस्त॒तन्दरिभ्य ई; ।* उण्1० ७ । १५८ । 
| ड; ।) धमः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
स्तवः,पु ,(स्तयतेऽनेनेति । स्तु + रप्) प्रणंसा। 

तत्पर्य्यायः । स्तोत्रम् २ नुतिः ३ स्तुतिः ४। 
इत्यमरः । १। ६ । ११॥ स्तवनम् ५। इति 
शब्द्रब्रावलौ ॥ वणः ६। इति जटाधरः ॥ 
(यथा, इरिवंशे । १२९ । २८। 
“तुष्टाव च तमौ शानं मारोचः कश्यपस्तदा । 
वेदोक्तं : खकछलते चेव स्तवे स्तुत्यं जगद्गुरुम् ॥*) 

;+पु, (तिष्ठतोति । खा + "खः स्तोऽम्ब- 
जवकौ ।” उणा° ४।८६। इति भवकः 
धातोश्च स्तादेशः । ) -गुच्छकः। इत्यमरः, 
२।४।१६॥ “इ स्तवक थलो इति ख्याते 
बडभिः पुष्यः फलेव्वा संवाधः पल्लवग्रन्यि 

। गूयते ध्वन्यते भ्रमरेरतच गुच्छः। गु 
घ॒ङङ ध्वनौ नान्नोति छक्। 
पुष्ादिस्तवके गुच्छो सुक्ताहारकलापयोः।' 

दति चवर्गान्तेषु रन्तिदेवः ॥ 
श्यात् गुच्छः स्तवके स्तम्बे हारभेदकलापयोः॥' 

इति चवगंदितौयान्ते मेदिनौ ॥ 
खवा कै गुच्छकःगुत्सकः इति च पठन्ति। तदा 
बुध्यति वेष्टते इति गोधन्ते क्रौडन्ति भ्रमरा 
शरव्रेति वा गुतखः। गुध्य वेट गुथ ङ क्रौड 
इत्यस्मादा नाचरति सः । खार्थे कः गुत्सकः। 

इति दन्त्यान्तेषु रद्र: । 

"गुखः स्यात् स्तवक स्तम्ब इारभिद् ग्रन्ि- 
पर्णयोः ।' 

इति दन्त्यसान्ते षु मेदिनो। 
भुङ्करः कुट्मलश्चापि स्तवको गख काषिति॥' 

इति इड्डः । 
श्वयते इति स्तवकः । टट ज ल स्तुतौ अल् स्तव 
ख्ार्थे अभिधानात् नित्यकः। इति भरतः ॥४ 
स्तुतिः । इतिविश्वः ॥ ग्रन्यपरिच्छेदः। समूह 

स्तम्भनः,पं,(स्तस्नयतोति । स्तम्भ + णिच् + स्यः ।) 
कामदेवस्य पञ्चवाणान्तगेत-वाण-विगरेषः। 
यथा, 
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दति केचित् ॥ स्तवकारके, तरि ॥ 
स्ववरकः, पु, भावरकः। इति केचित् ॥ 

सम्मोहन पञ्चेते विख्याताः कामशायकाः ॥* 

स्तुनकः 
स्तावकः, वि, (स्तोतोति । स्तु + खल् ।) स्तत्र 
कत्ता । स्तुधातोणंकप्रत्ययेन निष्पत्र: ॥ (यथा, 
भागवते । ४।१५।२१। 
स्तावकान् तानभिप्र त्य वसः प्रतापवान् । 

मेघनिद्ादया वाचा प्रहसत्रिद मन्रवोत् ॥”) 
स्तिमितः, वि(स्तिम + क्रः ।) भचञच्चलः ।(यथाः 
रषुः। १३।४८)। 

““एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा 
सरिदिदूरान्तरभावतन्वौ । 
मन्दाकिनौ भाति नगोपकण्ठे 
सुक्ञावलौ करठगतेव भूमेः ॥ 

श्राद्रं:। यथा, ^स्तिमितोऽचच्चलारदर योः ।* 
इति मेदिनो ॥ 

स्तिभ्भिः, पु, (स्तभातोति । स्तग्भ + “क्रमित- 
भिश्रतिस्तम्भामत इच ।* उणा० 8 | १२१। 
इति इन् अरत इच ।) समुद्रः । वाधा । इत्य्- 
णादिकोषः ॥ 

व्विः, पु, (स्त णातोति । स्त, + स्मच ८1 
स्त जाग्डभ्यः किन् ।* उणा० ४।५४। इ 
किन् ।)नभः। रुधिरम् । ठटणजातिः। भध्वस्छु। 
पयः । शक्रः । इति संच्तिप्रसारोणादिहत्तिः ४ 

स्तुतः, ति, (स्तु +कः) ) स्तुतिविषयः। तत्- 
पर्व्यायः। ईलितः २ शस्तः २ पणायितः ४ 
पनायित: ५ प्रणतः & परितः $ पनितः र 
अपिगोः ९ व्थिंतः१० अभिष्ट तः११। इत्व- 
मरः ।३।२।११०॥ गौं; १२ देडितः११। इति 
शब्द्रब्नावलौ ॥ लतः १४ । इति जटाधरः # 
(यथा, महाभारते । १२।२८४। १८॥ 
“नमः स्तुताय स्तुलयाय स्त. यमानाय वे नमः॥*) 

स्तुतिः, खनो, (स्तु + किन् 1) स्तवः । इत्यमरः । 
१।६। ११॥ (यथा, नैषधे । २। ११६। 

“इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया 
यदख्धिमष्युत्तरलोकरोति ॥*) 

दुर्गा । यधा,-- । 
“स्तुतिः सिदहिरिति ख्याता शिया: संखयया्ं 

सा। 
। ललना वापि क्रमात् सा कान्तिरुच्यते” 

इति देवौपुराे ४५ अध्यायः ॥ 
स्तवके हारभेदे च गुत्सः स्तम्बे च कौर्तितः॥स्तुतिपाठकः,पु , स्तुतिं पठतोति। पठ + णल् ।) 

राजादेर्याव्रादौ वोयस्तुतिकन्ता । तस्वर्य्यायः। 
वन्दौ २1 इत्यमरः । २।८।९७॥ लम्न्ः रे 
स्तुतित्रतः ४ खतः ५ मागधः ६ मधुकः 91 
इति जटाधरः ॥ प्रातर्गेय: ८। इति त्िकाण्ड- 
ओषः ॥ 

स्तुतित्रतः, पु, (स्तुतिर्व व्रतं यस्य \) स्तुति- 
पाठकः । इति जटाधरः ॥ 

स्तुत्यः, बि, स्तवनोयः । स्तुधातोः खपप्रस्चयेन 
निष्यत्रः । इति सुग्धवोधनव्याकरणम् ॥ (वधी, 
घुः! ४।६। 
परिकलितसािष्या काले काले ज्र वन्दिषु। 

स्तावः, पु, स्तवः। स्तुधातो्भावे घञ् प्रत्ययेन 
निष्न्न; ॥ 

स्तुत्यं स्तुतिभिरष्यभिरुपतख्ं सरख्लतो ॥*) 
नकः, पु, छागः । इति गब्द्दद्धिका ॥ 



स्तृ 

स्तुन्भ, ग न ड रोधने । सौत्रधातुरयम् । इति 
कविकल्पदुम: ॥ (क्रया ०-खा °च °-पर०-सक०- 
सेट । क्षावेट् ।) दन््यादिः। पञ्चमखरो । ग, 
स्तुभाति । न, स्तुभो ति । उ, स्तुभ्भित्वा स्तुब्धा। 
रोधनमःवरणम् । इति दुर्मादासः ॥ 

स्तुभः, पु, छागः । इत्यमरटौकायां भरतः २। 
€ । 9६ ॥ (अगिन विशेषः । यथा, महाभारते । 
२।२२०। १४॥। 
“चातुर्मास्ये षु नित्यानां हविषां योनिररडः। 
चतुभिः सहितः पुक्ैर्भानोरेवान्वयः स्तुभ 

स्त॒वेय्यः, पु, (स्तयते इति । स्तु + “स्तुवः केय्य- 
स्छन्दसि ।” €णा० ३।९८ । इति केय्यः। 
कित्वादुगुणभवे सल्युवङ्ादेशः । ) इन्द्रः । 
इत्यणादिकोषः ॥ 

सतुपेप्यः, बि, ओष्ठः । उत्तम: । वेदिकशब्दोऽयम् 
षधातोरौशादिकसेम्यप्रत्ययेन निष्यन्नम् । इति 
सिदान्तकौमुद्यासुणादिहठत्तिः॥ 

स्तृप, क उच्छ्रये। इति कविकल्पटुमः॥ (चुरा० 
पर०-सक०-सेट् ।) षष्टस्रौ । उच्छ्रायो राशो 
करणम् । स्त पयति धान्य क्ञषकः। तुष्टपयि- 
षति । इति दुर्गादासः ॥ 

स्तृप, य श्र उच्छ्राये), इति कविकल्पदुम: ॥ 
( दिवा°-पर०-सक०-सेट् । ) षष्ठखरौ । य, 
स्तुष्यति। इर्, भस्त॒यत् भस्तपौत्। अस्मात 
युषादित्वातनित्यं ङ इत्यन्ये । तुस्त पत्। इति 
दुर्गदासः ॥ 

स्त.परः, पु, (स्त यते इति । स्तु + “स्तुवो दौरा 
उणा० २।२५। इति पः दोषश्च ।) खदादि 
कूटः । रभोक्षतख्त्तिक्षादिः। इति पु'लिङ्ग- 
संग्रहे अमरः) ३।५। १९॥ संघातः 
निष्ययौलनम् । बलम् । इति सं्धिप्षसारोणादि 
इत्ति 

स्त॒, न प्रौतिरचाप्राणने। इति कविकल्यदटुमः॥ 
(खा०- पर, सक०-अक०-च-अरनिट्।) न, 
स्तणोति। इति दुर्गादासः ॥ 

स्त, न अ स्तुतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ (खा० 
उभ ° -सक्त°-अनिट् ।) न ज, स्त णोति स्तणुते 
स्त॒ तिराच्छादनम् । इति दुर्गादासः ॥ 

स्त.च, गत्याम् । इति कविकल्पदुमः ॥ (स्वा०- 
पर०-सक०-सेट । ) सप्तमख्लरयुक्ततमध्यः । 
स्त चति । तरोस्त, चले । इति दुर्गादासः ॥ 

स्त.इ, ऊं श वधे । इति कविकल्पदुम ॥ (तुदा 
पर०-सक°-वेट् । ) ऊ, भस्तर्डोत् भस्त चत् । 
अ, स्त.डति । तिस्तहयिषति । इति दुर्गः 
दासः ॥ 

श्चृजगिष्टादने) इति काविकल्पदरुमः॥ (क्रा 
छम °-सक्ष०-अनिट्)अ गि, स्तणाति स्त णोति 

स्धौणंः स्तोणिंः। इति दुगादासः ॥ 
स्तृ, ऊ श वधे । इति कथिकल्यदुमः ॥ (तुदा 
पर°-सक*-वैद् । ) ऊ, अस्तु हौत् भस्तृचत् । 
४, स्ृहतो स्त.इन्तो । तिस्त॒ इयिषति ।इति 
्गदासः 

४२8४ 

स्तयं 
स्तेन, त् क चौर्ये । इति कविक्षल्य दुम: ॥(दन्त 
चुरा०-पर०-सक०-सेट् । ) अरतिस्त नत् धनं 
चौरः । इति दुर्गादासः ॥ 

स्तेन, क्तौ, ( स्तं नत् क वौर्े + भाषे भच् | ) 
स्त यम्। इत्यमरटो कायां भरतः ।२।१०।२४॥ 

स्ते नः, पु, (स्तं नयतोति । स्तं न + पचाद्यच् ।) 
चीरः । इत्यमरः । २।१०। २४ ॥ तस्य दण्ड- 
निर्णयो यथा,-- 
“स्ते नस्यातः प्रवच्छयामि विधिं दण्ड विनिये । 
परमं यन्नरमातिष्ठेत् स्त नानां निग्रहे दरपः। 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्टच्च वर्ते ॥ 
अव्रादे भ्व णहा मारि पत्यौ भारव्यापचारिशौ) 
गुरौ शिष्य याज्यख स्तेनो राजनि 

किल्विषम् ॥ 
यस्तु तान्य पक्ङप्ताणि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यं दर्डयद्राजा यश्चा ग्नि" चौरयेद्ग्टहात्॥ 
येन यैन यथाङ्गेन स्तेनो दषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥” 

इति मानवे र अध्यायः ॥ 
तदैदिकपरय्यायः। ठषपुः १ तक्षार् रिभ्वा १ 

तेेत्तानप्दायेभ्यो यो भुङहनो स्तेन एव सः॥* 
स्तप, क चेपे। इति कवि कल्पद्रुमः ॥ (चुरा° 
पर०-सक ०-सेट् ।) एकादशख्लरो । क, स्तप- 
यति । तिस्तं पयिषति । इति दुगादासः ॥ 

, घु, (स्तिम भद्र + घञ् ।) भारदरीभावः। 
इत्य रः ¦ ३। २] २९ ॥ 

, ज्ञौ, (स्ते नस्य भावः कम वा। स्तेन + 
स्तं नाद्यन्रलोपख ।*५।१।१२५। इति 

यत् । नलोपश्च ) चौयम् । तत्त चौरस्य भाव 
तस्य कमी च इत्यमरभरतौ ।२।१०।२५॥ 
तस्य लक्षणं यथा, प्रायञित्छविवेके । 

प्रत्यत्तं वा परोच्चं षा राद्रौवायदिवादिवा 
यत् परद्रश्यदरण स्तं यं तत् परिकौत्तितम् ॥ 
तत्करणे नरकं प्रतिप्रसवच्च यथा, 

देवश्चापि यत्नेन खदा परिदइरे्ततः ॥ 

स्ते मिल 
शाकोदके काष्ठं तथा मूले फले ढशे ¦ 

अ्रदत्तादानमस्तेयं मतुरा प्रजापतिः ॥ 
ग्रहोतव्यानि पुष्पाणि देवार्चन विधौ दिजः । 
भ कस्मादेव नियतमननुन्नाय केवलम् ॥ 
ढणं काष्ट फलं पुष्यं प्रकाशं वे इरे धः । 
धमाथ केवलं ग्राद्यमन्यथा पतितो भवेत् ॥ 
तिलमुदयवादौनां सुष्िर््राश्चा पथि खितैः। 
चषुधारतरनान्यथा विप्र विधिविद्धिरितिखितिः॥” 
इति कौम उपविभाग। १६। १-१०॥ 

स्ते यप्राय्ित्त यधा, 

^“एतेत्र तेरपोद्य' स्यादेनो हिं खासमुङ्धवम् । 
स्तेयदोष्रापहत्तु णां व्रतानां अूयतां विधिः॥ 
धान्यान्यधनचीर्ययाणि क्लत्वा कामात् दिजो- 

त्तम । 
खजातौयग्टह्ादेव छच्छादं न विशुध्यति ॥ 
मनुष्याणन्तु इरे स्नोणां चेतरग्टहस्य च । 
कूपवापोजलानाञ्च शदिशान्द्रायणं स्मृतम् ॥ 
द्रव्याणामश्चसाराणां स्तयं कछत्वान्यवेश्मनः । 
चरेत् सान्तपनं कच्छ तत्पापपरिशदये ॥ 
भक्तभोज्यापहरणे यानशय्थासनस्य तु । 

रिषः ४ रिकिा५ रिदायाः ६ ताबुः ऽ | पुष्मूलफलानाच्च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥ 
तस्करः ८ वनगुः < इरचित् १० मुषौवान्११ | ठणकाष्ठदुमाणान्तु पक्ताव्रस्य गुडस्य तु । 
मलिन्बुचः १२ भघशंसः १२३ हकः १४ । इति | तेलचर्ाभिषाणान्तु विरावं स्यादभोजनम् ॥ ` 
चतु व स्ते ननामानि । इति बैेदनिघण्टौ । | मणिमुक्ताप्रवालानां तास््रस्य रजतस्य तु । 
१।२४॥ * ॥ देवायानिषैद्यान्नादिभोक्ता । | भ्रयस्कांस्योपलानाञ्च हाद शाहं कणात्रभुक् ॥ 
यथा, ओौभगवदगोतायाम् । ३। १२। कार्पासकौटकोर्णानां दिशफेकशफस्य च । 
¶्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यञ्न- | पक्षिगन्धौषधानाञ्च रज्वा व तयद पयः ॥ 

भाविताः। | एतेतर तैव्येपोहेत पापं स्तेयक्लतं बुधः ४* 
इति माव्छं २०१ भरध्यायः॥*॥ 

स्तेयस्य दण्डविधिं ण्ड शब्दे द्र्टव्यः । सुवणं 
स्तेयप्रायञित्त' प्रायञित्तशब्दे दष्टव्यम् ॥ 
तेयो, [ न् ] पु, ( स्तेयमस्यास्तोति । इनिः। 
चौरः । यथा। सुमन्तुः। सुवशंस्तेयौ मासं 
साविव्राष्टख्दसखर भज्याइतोजडइयात् चिराव्र- 
मुपवकषेत् तसक्लच्छरंण वा पूतो भवति । -इति 
प्रायश्चित्तविषैकः॥ खणकारः। इति कंचित् ॥ 

, ज्ञौ, ( स्तनस्य चौरस्य भावः कमी वा ) 
स्तन ~+ रण् | ) चौथम्। इत्यमरटौकायां 
भरतः। २।१०।२५॥ 

|स न्धं, क्ञौ,(स्तं नस्य भावः कमी वा! स्तेन + 
ष्यञ् । ) चयम् । इत्यमरभरतौ ।२।१०।२५॥ 
( वधा, महाभारते । ३ ! २७२ । ७। 

व्यासोवाच। इमां हि पलोमस्माकं धमीन्नां धमीचारिशोम् 
न हिंस्यात् सर्व्वभूतानि नाढृतच्च वदेत् कचित्| संखथेदोदयो भावः एचि स्तं न्यमिवाखतम्॥*) 
नाहितं नाप्रियं वाक्य न स्तेनः स्यात् कदाचन [स्त न्यः, पु, (स्तं न एव । खार्थे यञ ।) चौरः । 
दशं वायदिवाशाकं खद वा जलमेव वा। | इति शब्द्रब्रावलौ ॥ 
परस्यापडरन् जन्तुनरकं प्रतिपद्यते ॥ [स्तं मित्य, करौ, (स्तिमितस्य भावः । स्तिमत + 
न रान्ना प्रतौखश्ञोयाब्र शूद्रेपतितादपि। ष्यञ्!) जडता। इति राजनिघण्टः 
न षान्धस्मादथक्तख्च निन्दितान् वजजयेष्, धः ॥ | (शाद तवम । यथा, “स्तं मित्थं स्तिमितो वेगः ।* 
नित्यं याचनको न स्यार षुनस्छत् प्रथाचधेत् ॥ | इति वैद्यमाधवकरसरुग्टहोतरम्विनिखयस्य 
न विषं विषरमित्याइब्रद्मख विषसुष्यते । उरा धिक्रारे #^“स्तं मित्यमङ्कस्याद्रं पटावगुख्टि- 

तत्वमिष ॥" इत्यस्य व्याख्याने विजयेनोक्घम् \) 



स्तोभः 
स्तोकः, पु, (सतु ते इति। स्तुच प्रसादे + घञ ।) 
चातकः। इति मेदिनो ॥ चिन्दुः। कणा। 
इति ॐचित् ॥ (यथा, माकंर्डेये । ४९ ।५९ । 
“हष्टयावेरुदेरभवत् खोतः खातानि निस्नगाः। 
ये पुरस्तादपां स्तोका भापत्राः एथिवौतले॥*) 
तथा च भागवतं) € । ६ । ४८। 

“एवं खहेष्वभिरतो विषथान् विविपैः सुखैः । 
सेवमानो न चातु्पादाज्यस्तोकै रिवानलः ॥") 

स्तोकः, वि, (स्तुच् + घञ. । ) अरष्ठः। इत्यमरः 
३।१९६१॥ (यथा, महाभारते।१।१।२१८। 

“सन्ञयेवैगते प्राणांस्यक्तमिच्छामि मारिचम्। 
स्तोकं दपि न पश्यामि फलं 

स्तोककः,पु , (स्तोक एव । खार्थे कन् ।) चातक- 
प्तौ । इत्यमरः ॥ (यथा, मनुः । १२ । ६७। 
“रक्तानि त्वा वांसांसि जायते जोवजोवकः। 
इको खगभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलन्तु मकंटः । 
स््रोखच्तस्तोमको वारि यानान्यु्ः पशूनजः ॥* 

स्तोता, [ऋट]तरि, (स्तौतोति। स्तु + गुल् ।) 
स्तवकत्तौ । टुधातोस्तुण प्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 
(यथ, ऋग्वेदे । ८ । 8४ । १८। 

“स्तोता स्यां तव श्णि ॥*) 
तदैदिकपर्य्यायः। रेभः १ जरिता २ कासः ३ 
नदः ४ स्तासुः ५ कौरिः६ गौःऽ सूरिःर 
नादः < कन्दः १० स्तुप् ११ द्रः १२ 
छपस्युः १२। इति तयोदश स्तोढनामानि। 
इति वैदनिर्घण्ौ । ३।१६॥ (विष्णुः । इति 
महाभारतम् । १३। १४९ ।८६॥) 

स्तो, कौ.(स्तुयतेऽनेनेति । स्तु + “दानो स 
युयुजेति ।* ३।२। १८२ इति षन्) 
स्तवः। इत्यमरः । १।६। ११ ॥ त्तुव्िंधं 
यथा, मात्स १२१ भ्र्याये। 
“अत्र वो वणयिष्यामि विधिं मन्वन्तरस्य तु, 
ऋचो यजंषि सामानि तथावत् प्रति दैवतम् 1 
विधिद्धोत्रं तथा स्तोत्र पूव्वंवत् संप्रवत्तेते ॥ 
द्रश्यस्तोत्र कगस्तोव्रं विधिस्तत्र तथेव च। 

 तथेवाभिजनस्तोत्र स्तो व्रमेतचतुष्टयम् ॥ 
मन्वन्तरेषु सर्व्वेषु यथा भे दाव न्ति ये । 
प्रवत्तेयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तो्र पुनः पनः ॥* 

स्तोभः, पु, (स्तुभ + घज ।) सामःव यवविशेषः। 
तु गौतालापपूरणात्तरः। स च चयोदशविधो 
यथा । भयं वावलोको इ!उकारो १ वायुहा 
इकाररखन्द्रमाभ्रथकारः ३ । भातेहकारो 8 
$भ्निरौकारः ५ भादित्य ऊकारः ६। निव 
एकारो ॐ विश्वं देवा भौहोदकारः ८ प्रजा- 
पतिदिकारः < । प्राणः खरो १० ऽन्गंया ११ 
वाग्विराङनिरुक्र १२ रयोदशः स्तोभः सञ्चरो 
इकारः १३ । दुग्धं ऽस्मं वाग्दोहं यो वाचो 
दोडोऽच्रवानन्नादौ भवति य एतामेवं साना. 
सुपनिषदं वेदोपनिषदं षेद । इति 
निधद्वाद्चि प्रथमप्रपाठकः समासः ॥*॥ 

अस्य भाष्यम् । भक्तिविषयोपासनं सामा- 

४२१५ 

स्तोभः 

विषयाण्युपासनान्तराणि संहतान्य्,पदिश्यन्ते 
अनन्तरं सामावयवसस्बन्धत्वाविशेषादयं वावाय 
मेव लोको हाउकारः स्तोभो रथन्तरे सानि 

प्रसि दइयंवै रथन्तरमित्यस्मात् सम्बन्ध- 
सामान्यादाउकारः स्तोभोऽयं लोक दइत्यव- 
सुपासोत ।१। 
वायुर्हाईकारो वामदेव्ये सामनि इहाइकारः | 
प्रसि वायुम्बन्ध्च वामदेव्यस्य सान्नो योनि-, 
रित्यस्मात् सामान्यादाइकारं वायुदध्चौ- 
पासौत ।२। 
चन्द्रमा अथकारः चन्द्रटश्या भरधकारमुषा- 
सोतञ्रव्रं होदंखिनमन्नात्ा चन्द्रः धकारा- 
कारसामान्याच्च। ३। 
आता इह कार इडेति स्तोभः प्रत्यन्नो दयाला 
इडेति व्यपदिश्यते इहेति च स्तोभः। ४। 
तत्सामान्यादग्निरौकार इति । इ निधा- 

नानि चाग्ने यानि सर्व्वाणि सामानौत्यतः।५। 
तत्सामान्यादादित्य ऊकारः उचचैरूै 

सन्तं ्रादिव्यं गायच्चुकारथायं स्तोभभ्रादित्य 
दैवत्ये सानि स्तोभ इत्यादित्य ऊकारः ६। 
निहव इत्याद्वानमेकारस्तोभः रएडोति चाद्वय- 
न्तोति। ७9। 
तत्सानान्यादिखे देव। भ्रौहोदकारो वेश्व. 

देव्ये सानि स्तीभखय दशनात् ।८। 
प्रजापतिदिकार अलिरुक्तादिकारस्य 

चाव्यकत्वात् । < । 
प्राणः खरः; खर इति स्तोभः प्राण्स्यच 

खरदहेतुव घामान्यात् । १०। 
अत्रंयाया इति स्तोभोऽन्र अन्नेन होदं 

यातौल्यतः। ११1 
तत्स।मान्यात् वागिति स्तोभो विराडन्नं 

देवताविशेषो वा वैराजे सानि स्तोभदशंनात् 
अनिरुलौऽव्यक्तत्वात् इदञ्चदञ्चेति निर्वक्तुं न 
शक्यत इत्यतः ।१२। 
सञ्चरो विकल्यमानखरूप त्यथः कोऽसावि- 
त्याह इ कारोऽव्यक्रो द्ययतोऽनिरक्षविेष 
एवोपास्य इत्यभिप्रायः ॥१२॥ 
स्तोभाक्तरोपासनाफलमाइ । दुग्धेऽसतै वाम् 

दोहमित्यादयुक्ञां' य एतामेवं यथोक्तषल्षणं 
सास््नां सामावयवस्तोभाक्तरविषयसुपनिषदं 
दशनं बैद तस्यैतत् यथोक्तं फलमित्यथः। हिर- 
भ्यासोऽध्वायपरिषमाप्षपथंः सामावयवविषयो 
पासनाशओेषः परिसमष्यर्यो वेति॥ *॥ इति 
ओरौमरद्गोविन्दभगवत्पृज्यपाद शिष्यस्य परम- 
इंसपरिव्राजकाचाय्धस्य यौमच्छङ्रभगवत्- 
पादस्य क्रतौ छन्दोग्योपनिषदिवरणे प्रथमः 
प्रपाठकः समाः ॥५॥ * ॥ हेलनम् । स्तम्भ- 
नम् । इति हेमचन्द्रः ॥ अपिच । 
साङ्कत्यं पारिशास्य वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वेकुण्ठनाभग्रहणशमशेषाघडरं विदुः ॥” 

। = वयवसम्बन्धभित्यतः स (चर 

स्वौ 
हासेन छतम् । स्तोभं गोतालापपूरणाये 
क्तम् । हेलनं कि विष्णुनेति सावन्नमपिच 
वैकुण्ठनामोचारणम्।"इति तप्षोकायां योधर- 
खामोौ ॥ 

स्तोम, त् कं स्नाघने।इति कविकल्पदरूमः। ्रटन्त 
. च॒रा०-पर०-ख्क०-सेट् ।) श्रतुस्तोमत् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

स्तोभो, (स्तयते इति । स्तु + “अत्तिस्तुसुड- 
लिति ।* उणा०१। १३९ । इति मन्!) 
मस्तकम् । धनम् । शस्यम् । लोडहाग्रदण्डः । 
वक्त, ति । इति केचित् ॥ 

स्तोमः, पु, (स्तु + मन् । ) समूहः । इत्यमरः । 
२।५।३९.॥ { यथा, उत्तररामचरिते १अबद् 
“कषोणामुग्रतपसां यमुनातौरवासिनाम् । 
लवणत्रासितः स्तोमस्त्रातारं त्वामुपरखितः।॥*) 
यन्नः इति हेमचन्द्रः ॥ स्तवः । इति चामरः! 
३। २। २४१ ॥ 
| वुदद्रव्यविगरेषः । इति व्रिकार्ड- 

शेषः ॥ ओघा इति इन्दो भाषा ॥ 
स्यानं, ज्ञौ, (स्ये + क्तः। ) च्िष्धम्। प्रति- 
ध्वानम् । घनत्वम् । (यथा, उत्तररामचरिते 
२ श्र । 

"दधति कुडरभाजामत्र भलुकयुना- 
मतुरसितगुरूणि स्थानमम्ब. छलानि ॥*) 

भालस्यम् । इति विष्वमेदिन्यौ ॥ 
स्त्यानः, चि, संहतिकर्त्ता । ध्वनिकर््ता । इति 
ख्येधातोः कत्रि क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः । इति 
सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 

नः, पु, (सूबायतोति । खे + “श्यास्याद्रञज 
विभ्यद्नच् ।* उणा० २। ४६। इति इनच्।) 
चौरः अस्तम् । इत्यणादिकोषः ॥ 

स्यं संहतौ । ध्वनौ । इति कविकल्पदुम: ॥(भ्वा 
पर°-भ्रक०-भनिट्।) दन्यादिरन्तः खाद्य- 
युक्ततमध्यः। स्यायति तिसू्बासति। इति दुर्गा 
दासः॥ 

स्तो, स्रो, (सयायति गर्भो यस्यामिति । स्यं + 
“स्त्यायतेः डट् ।* उणा० ४। १६५। इट् । 
डिच्वात् टिलोपः । रिचात् कोप् ।) स्तन 
योन्धादिमतो। तत्पर्य्यायः । योषित् २अ्रवला३ 
योषा ४ नारो ५ सोमन्तिनोई बधूःऽ प्रतोप- 
दर्शिनौ ८ वामा € वनिता १० महिला ११ 
इत्यमरः । २।६।२॥ प्रिया १२ राम) १३ 
जनिः १४ जनो १५ योषिता९६ जोषित् १७ 
जोषा १८ जोषिता १९ वनिका२० मड. 
लिका २१ महेला २२। इति शब्द्रब्रावलो॥ 
शब्वंरो २३ सिन्दूरतिलका २४ सुश्च; २५।इति 
जटाधरः ॥ सुनयना२६वामटहक्२७अङ्गनारे८ 
ललना २८ कान्ता३० पुर न्धो ३१ वरवर्थिनो ३२ 
सुतनुः १२ तन्वो १४ तनुः ३५ कामिनो ३६ 
तनबर्ग,; ७ रमणो देए कुरङ्गनयना ३८ 

"साङ्गत्यं पुत्चादौ साङ्तितम। पारिहास्ये परि- 
इति ओभागवते। ६ ।२।१४॥ +. % भाविनो ४१ विलासिनौ 8रनित- 

8 रेमत्तकासिनो ४४सुनैतरा ४५प्रमदा 



स्तौ 
४६ सुन्दरौ ४७ अञ्चितभ्च.; ४८ ललिता ४९ 
शासिता ५० भामिनौ ५९१ वरारोहा ५२ 
नता ५३ विनता ५४ वरा ५५ श्यामा ५६ 
दासवर्ईना ५७) इति राजनिर्घण्टः ॥ * ॥ 
सा चतुर्विधा । पद्मिनो१ चिवरिणौर शङ्िनो 
2 इस्तिनो ४। तासां लक्षणानि यथा-- 
"भवति कमलनेत्रा नासिकाच्ञुद्ररन्धा 
अ उरलकुचयुग्मा दो्केभो कशाङ्गो । 
खदूवचनसुशौला दत्यगौतानुरक्ता 
मकलतनुसुषैशा पद्चिनौ पद्मगन्धा ॥ १॥ 
भवति रतिरसन्ना नातिरीर्घा न खर्व्वा 
तिक्षक्कुसुमसुनासा खिग्धटेहोत्पलान्तो । 
कटिनघनकुचाञ्चा सुन्दरौ सा सुशौला 
सकलगुणविचित्रा चितिणौ चित्रवक्ता ॥२॥ 
दौर्घ सुदोघ॑नयना वरसुन्दरो या 
कामोपभोगरसिका गुणशौलयुक्ता। 
रेव एदयेण च विभरूषितकण्ठदेशा 
सम्भोगकेलिरसिका किल शङ्धिनो सा ॥३॥ 
ख्य लःधरा ख लनितम्बभागा 
श्छ न्ाङ्गलो स्य लकुचा सुभौला। 
कामात्सुक) गादुरतिप्रियाच 
नितस्बखर्व्वा खलु इस्तिनो सा॥४॥ 

पद्चिनो पद्मगन्धा च मोनगन्धा च चििषे। 
शड्िनौ चरगन्धा च मदगन्धा च हस्तिनौ ॥ 
शशक पद्मिनो तुष्टा मरी तुष्टा चचिविौ। 
वषमे शद्धिनो तुष्टा इये तुष्टा च इस्तिनौ ॥ 
पद्चिनो शगयोर्योनिनद्कौ चतुरङ्गलौ । 
विचिणोखगयोर्योनिमेद कौ च तथाविधौ ॥ 
भद्धिनोहषयोरष्टाइलौ तावेव सम्प्रती । 
रस्तिनोवाजिनोरेव तावेव दादशाङ्ग लौ ॥*॥ 
मस्या अवसा यथा, 
“श्रा घोड्श्यत् भवेदाला तरर तिंशता 
पड्धपञ्चाशतं यावत् प्रौढा हदवा ततः परम् ॥* 

इति रसमच्ञरौ ॥ *॥ 
“दाला तु प्रादा प्रोक्ता युवतौ प्राणधारिणी 
भद् करोति ठइतवं हदा मरणमादियेत् ॥ 
निदाचशरदोर्बाला प्रौटा वर्षावसन्तयोः । 
हेमन्ते शिशिरे योग्या न ठद्ा क्रापि शस्यते ॥ 
नात्तवे घोडशादर्षात् सप्तत्या: परतो न च । 
प्रायुःकामो नरः सरोभिः संयोगं कर्तमहंति ॥ 
व्रिभिख्िभिरदहोभिशच सेवेत प्रमदां नरः) 
सर्व्वेष्व तुषु ग्रोखेषु पत्तान्ासाइ जद धः ॥ 
पद्वपद्धाशतो नारौ सपसप्ततितः पुमान् । 
इावेतौ न प्रसूयते प्रसूयेत विप्थयात् ॥ 

इति राजवन्ञमे राविक्षत्यम् 1*॥ 
स्तिया: शभाश्मलक्तणानि यथा,- 

ओ हरिरुवाच । 
"यस्यास्तु कुञ्चिताः केशा मुखच्च परिमण्डलम् 
नाभि दक्तिणावत्ता सा कन्धा कुलवर्चिनो ॥ 
या च काञ्चनवर्णाभा रक्घहस्तवरोरडा। 
सहल्राणान्तु नारोणां भवेत् सापि पतिव्रता ॥ 

४२६ 

सौ 
भत्ता च न्रियते तस्या नियतं दुःखभागिनौ ॥ 
पूणं चन्द्रमुखो कन्या बालसूगसमप्रभा । 
विशालनेत्रा विम्बौषो सा कन्या लभते सुखम्॥ 
रेखाभिन्व इभिः क्रेशं खल्याभिर्धनङोनताम्। 

कार्येऽपि मन्त्री पत्रो स्यात् सखो स्यात् 
करणेषु च। 

ख्डेषु भाया माता स्यात् वेश्या च शयने 
शभा ॥ 

अङ्कगं कुण्डलं चक्र यस्याः पाणितले भवेत् ।" 
पुम्त कान्तरे चक्र स्थाने त्रमिति च पाटः। 
“पुच' प्रसूयते नारौ नरेन्द्रः लभते पतिम् ॥ 
यस्यास्तु रोमशौ पार्ण्बौँ रोमभौ च पयोधरौ । 
उत्रती चाधरौष्ठौ च कषिप्रं मारयते पतिम ॥ 
यस्याः पाणितले रेखा प्राकारं तोरणं भवेत् । 
अपि दासकुले जाता रान्नोत्वमुपगच्छति ॥ 
उहत्तकपिला यस्या रोमराजो निरन्तरम् । 
रपि राजकुले जाता दासोत्वसुपजायते॥ 

यस्या अ्रनामिकाङ्ग टौ एथिव्यां नेव तिष्ठतः । 
पतिं मारयते चिप्र खातन्द्य णेव वत्ते ॥ 
यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते । 
पतिं मारयते चिप्र स्तं च्छा चारेण वत्ते ॥ 
चन्ुःसखरं डेन सौभाग्य दन्तस्रं हेन भोजनम् । 
त्वचः खं डेन शव्याञ्च पासं हेन वाहनम् ॥ 
चिग्धोन्रती तास्रनखौ नार्य्याश्च चरणौ शएभौ । 
मव्सयाङ्गशजविद्कौ च चक्रलाङ्गललचितौ ॥ 
अखं दिनौ सदुतलै प्रशस्तौ चरणौ च्ियाः। 
शमे जङ्क विरोमे च उरू हस्तिकरोपमौ ॥ 
अश्बल्यपच्रसटटशं विपुलं गुद्यसुत्तमम् । 
नाभिः प्रशस्ता गम्भोरा दक्तिणावत्तिका शभा 

अरोमा त्रिवलो नार्य्या हत्स्तनौ रोमवर्जितौ॥ 
इति गारुडं नरस्तरोलक्तणम् ६४ अध्यायः ॥ 

तस्याश्चरित्रं यथा,-- 
“विषङुम्भा काररूपामष्धतास्याच्च सन्ततम् । 
दये क्षरधाराभां शण्वन्मधुरभाषिणोम् ॥ 
सकापरिनिष्यन्रतत्परां सततं सदा । 
खान्तमंलिनरूपाच्च प्रसत्रवदनेक्ताम्॥ 
श्तौ पुराणे याखाञ्च चरिव्रमनिरूपितम्। 
तासु को विश्वसेत् प्राज्ञः अप्रान्नाच्च दुराशयाम्॥ 
तासां को वा रिपुश्विव्रं प्राथयन्तौ नवं नवम् 
दृष्टा सूवेशं पुरुषमिच्छन्तो हदये सदा ॥ 
बारे साकसतौत्वश्च पापयन्तौ प्रयत्नतः । 
शश्वत्कामाच्च वामाञ्च कामाधारां मनोहराम् 
बाद्चं भावं छादयन्तो खान्तर्मोधुनमानसाम् । 
कान्तं ग्रसन्तं रहसि बाह्यं ऽतौव सुलल्निताम्॥ 
मानिनीं मेधनाभावे कोपनां कलडहाङ् राम् । 
सुप्रौतां भूरिसंयोगात् खल्मेथनदुःखिताम् ॥ 
सुमिष्टात्रात् शौततोयादाकाङ्न्तौच्च मानसः 
शुन्दरं रसिकं कान्तं युवानं गुणिनं सदा ॥ 
शृतात् परमपि खरं हं कुव्वैतों रतिकत्तरि । 
प्राणाधिकं प्रियतमं सन्मोगकुशलं प्रियम् । 

वक्रकेणाचया कन्या मण्डलाक्लो च या भवेत पश्यन्तीं रिपुतुस्यञ्च ठद' वा मैथनाचमम। ` 

रक्ताभिः सुखमाप्नोति कष्णाभिः प्रेष्यतां व्रजेत्॥ 

स्तौ 
कलहं कुव्वतीं शश्वत् तेन सादं सुकोपनाम् ॥ 
चञ्चया भक्तयन्तीं तं कौनाश इव गोजरम् । 
दुःसाइसख्रूप)च्च सव्वदोषाखयां सदा ॥ 
शश्वत् कपटरूपाच्च दुःसाध्यमप्रतोतकाम् । 
ब्रह्मविष्णुशिवादोनां दुसत्याज्यां मोडहकारि- 

णोम्॥ 
तपो मार्गागलां गण्वत् मुक्तिमागकपारिकाम्। 
हरेभक्तिव्यवहितां सव्वमायाकरण्डिकाम् ॥ 
संसारकारागारे च शश्वत्रिगडरूपिशौम् । 
इन्दरजालखरूपाञ्च मिष्यातिखप्ररूपिणोम् ॥ 
विश्चतीं बाद्यसौन्दयमघोःङ्गमतिकुस्ितम् । 
लालाविरमृवरपूयानामाधारं मलसंयुतम् । 

दुगंस्िदोषसं युक्तं रक्ताक्तकम संस्कतम् ॥ 
मायारूपां मायिनाच्च विधिना निशितां पुरा 
विषरूपां मुसुत्तणामदृश्यामप्यवाच्किताम्॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं प्रक्ञतिखण्डे १६ अध्यायः॥*॥ 

तस्या निन्दा यथा, 
"्दर्निवाओश्च सर्व्वेषां स््रोखभाव्च चापलः। 
दुरूयाज्यं योगिभिः सिद रस्माभि् तपखिभिः॥ 
जितेन्द्रियैजिंतक्रोषैः स््नोरूपं मोदकार णम् । 
सव्वमायाकरण्डञ्च कामवदैन कारणम् ॥ 
ब्रह्मास्त्र कामदेवस्य दुर्भ दं जयकारणम् । 
सुनिर्ितच्च विधिना स्वाद्यं ब्रह्मपूव्वजमे ॥ 
मोच्तदारकवाटञ्च इरिभक्तिविरोधनम् । 
संसारबन्धनस्तम्भरञ्नुरूपमक्तन्तनम् ॥ 
वेराम्यना शबोजच्च शग्बद्राग विवद्ेनम् । 
पत्तनं साहसानाच्च दोषाणामाल्यं सदा ॥ 
अप्रत्ययानां चैतच्च खयं कपटमूत्तिं मत् । 
अहडगराखयं गशण्वद्िष्रकुं सुधासुखम् ॥ 
सर्जेरसाध्यमानच्च दुराराध्यञ्च सव्वदा। 
खकायम्राध्यं चाराध्य कलदाङ्कुरकारणम् ॥” 
इति ब्रद्मवेवत्ते गणपतिखण्डे । ६।५५--६१॥ 
स््नोसंसगयुक्तपुदशेननिषेधो यथा, 
““रहःसख्थलनियुक्तश्च न दृश्यः स््नोयुतः पुमान् । 
स््रोसंसक्तच्च पुरुषं य पश्यति नराधमः ॥ 
करोति रसभडं वा कालसूत्रं व्रजेत् भर् वम् । 
तव्र तिष्ठति पापौयान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
विशेषतश्च पितरं गुर वा भूमिपं दिज। 
रहःसु रतिसंसक्तं न हि पथ्येदिचत्तणः ॥ 
कामतः कोपतो वापि यः पश्येलुरतोन्मुखम् । 
स्त्री विच्छेदो भवेत्तस्य ध्र वं सप्तसु जन्मसु ॥ 
खोणी वक्षःस्थलं वक्त यः पश्यति परच्ियाः। 
कामतो वापि मूटृञ्च पण्डो भवति नि्ितम्४" 
इति ब्रह्मवेवत्त' गणपतिखण्डे ।४२।१०--१४॥ 
सा च विभो रच्तितव्या यथा,- 
“स्तोजातिरवला शण्वद्र चणोया खबन्धुभिः 
जनकखामिपुचचै्च गद्हितान्यं ख निशितम् ॥* 
इति ब्रह्मवैवत्त' ग्मखग्डे ।४।१९॥*॥ 
अपिच 
“पिता रक्षति कौमारे भत्ता रच्ति यौवने । 
पुच्चश्च खाविरे रक्तेत् न स्त्रौ खातन्त्रामहंति॥” 

इति दायतत्त्वम् ॥५॥ 

4 

; 
॥ 

॥ 
; 



स्वी 
अन्यच्च । 
“कौमारे रक्षिता तातो द्वा पात्राय सतक्रतो 
सब्वदा रिता कान्तस्तदभावे च तत्सतः ॥ 
विष्ववखास नारौशां रक्चितारस्तयः सदा । 
याः खतन्ताञ्च ता नष्टाः सव्वं धर्ममवहिस्क,ताः॥ 
्रखत्कुलप्रखतास्ताः कुलटा दुष्टमानसाः। 
शतजश्मक्लतं पुख तासां नश्यति पद्मज ! ॥” 
इति ब्र्मवैवत्त' क्ष्ण जगऋ खण्डे । {७।८२-८४ 
अपरञ्च । 
“रक्ेत् कन्यां पिता बाल्ये यौवने पतिरेव ताम्। 
वाके रत्तते युच्चो छ्यनाथां ज्ञातयस्तथा ॥ 
यतिं विना न तिष्टत दिवा वा यदि वानिभि॥" 

इति मारुडं । € ५ । २३९--२२ ॥*॥ 
सा सूर्यैरपि टश्या कर्तं व्या । यथा,-- 
परखछष्टा च यानारोया खृडां कुरते परम्। 

सापि दुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोहवः ॥ 
तस्मान्नरो परेयन्नादद््टा कतिभिः छता । 
असू भ्पश्य या रामाः शडास्ताश्च पतित्रताः॥ 
खच्छन्दगामिनो या च खतन्तः शूकरोसमा। 
अन्तु टा खदा सेव निचितं परगामिनो ॥ 
सखामिसाध्याचया नारोकुलधर्मभिया खिता 
कान्तेन सादं सा कान्ता वेकुर्ठं याति 

निितम् ॥” 
इतित्रह्मवैवत्तेखो कष्णजन्म खण्डे १८।११६-११८ 
तस्यामानावमानयोगंणदोषौ यथा, 
पदे पटे शुभं तस्य यः स््रोमानच्च रक्षति । 

अवमन्य च्नरियं मूढो यो याति पुरुषाधमः । 
पदे पदे तदश्चभं करोति पाव्वंतौ सती ॥ 
इति ब्रह्मवैवत्तयोकछ्षष्णजन्मखण्डदेर२भृध्यायः ॥ 
उपयाविकास्नौत्यागे दोषो वधा, - 

मोडिन्द् वाच। 
*इद्गितेनेव नारौणं सद्यो मत्तो भवेत् पुमान् 
करोत्थाञ््य ख्मोगं यः स एवोत्तमो विभो ॥ 
ज्रात्वा स्फ टमभिप्रायं ना्यां सप्रेरितो हियः 
पश्चात् करोति अङ्गारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ 
पनः पुनः प्रेरितश्च शिया कामात्तया च यः॥ 
तथा न लिप रहसि ख क्तौवो न युमानहो ॥ 
ब्टदहौ तपसौ कामो बा त्यजेत् च्ियसुपखिताम् 
व्रजेत् षरव्र नरकमपूज्यञ्च भवैदिह॥ 
श्नष्टखोभ्व रूपञ्च श्चषटदर्पो भवेद्र वम् । 
स सद्यः क्तीवतां याति ब्रह्मन् शापेन येेषितः॥ 
इति ब्रह्मवैवन्त' सौक्लष्ण जन्द्र ख यड ।३२।३-७॥ 
परसो खङ्गदोषो यथा,- 
““सदापकौत्तिव्वसति परस््ोषु च वस्तुषु । 
लख््ात्ते नेव ग्टज्नन्ति सन्तः स्वक्तेशकारणे ॥ 
स्मर माम्रन्तरे वाद्यं मदोयं विषयं कुर् । 
अतस्तेन मनो लोलं भवित पर वस्तुषु ॥ 
योषिदुपः च मे माया सर्व्वेषां मोहकारिणौ 
शललोलया क्रते मोहं स्नामारामस्य सन्ततम् ॥ 
शां सूढायघे देशे रागिणां सन्ततं रतिः । 
श्लनाभिषे मांसपिण्ड ऽधरे लालालयेऽश्चौ ॥ 
सोणो वक्त स्तनं तारां क्रामदेवालयं खदा । 
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४२७ 
स्वौ 

तस्मात्ता न हि पश्यन्ति सन्तो हि ध्भोरवः॥ 
को धम्य; किं यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च किन्तपः। 
किं बहिविद्या न्नानच्च परस््ौषु च यन्मनः ॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च । 
वासः प्रहारस्तेषाच्च ताडनैः कमिभक्तणेः ॥ 
दुःखबोजं सुखं मत्वा मूटाख्च देवदोषतः। 
परस््रोसेवणं प्रत्या कुर्व्वन्ति सततं मुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजञं मत्कर्मा मध्यमाः खदा। 
स्मरन्ति शश्वदधमाः परसत्रोसेवनं सुदा ॥ 
विपत्तिः सन्ततं तस्य परवस्तुषु यग््रनः 
विशेषतः परस््नोषु सुवर्ेषु च भूमिषु ॥ 
दैवात् परस्य दृष्टा विरमरेद्यो इरि स्मरन् । 
सृष्टा परद्वणोच्च इस्तप्रचालनाच्छचिः ॥ 
सन्ततं नातिसंसक्लाः सन्तः स्च च कामतः। 
यच्छव्याधिन्नानदहानिलो कनिन्दाभयेन च ॥” 
इति ब्रह्मवेवत्ते खौ क्षष्णजन्मखन्दे । ३५।७८-८०॥ 
सभन्तेकायास्तु व्रतोपवासादिः एथङ्निषिहो 
मनुना यथा, 

“नास्ति ख्रोणां पथक् यज्ञो न व्रतं नाप्यपोषणम् 
पतिं श॒ते यत्त तेन खर्गे महोयते ॥* 
विष्णुनापि भन्तः समानव्रतचारित्वमित्यक्तम्) 
समानत्रतचारित्व भतत व्रताचरणे तदानुकूल्य- 
कारित्वम् । यत्रतु साविरोव्रतादौ विशेषविधि 
स्तत्र भर््रनुन्नया एथगपि । यथा शङ्क: । 
कामं भन्तरतुन्नया व्रतोपवासनियमेज्यादौ 
नामभ्यासः स््रोध इति । यत्त । 
“पत्यौ जोवति या नारौ उपोष्य व्रतमाचरेत् 
अ्राबुः संहरते पत्युः खा नारौ नरकं व्रजेत् ॥ 
इति विष्ण क्तं तदनुन्नातविषयम् । इत्ये कादश 
तच्छम् ॥ * ॥ स््नोधर्ग्ादि यथा, 
या स्न भत्तरसौमाग्या सा सौभाग्या च 

सर्व्वतः । 
शयने भोजने तस्या न सुखं जवनं ठथा ॥ 
यस्या नास्ति प्रियप्रे म तस्या जन्प् निर्थकम्। 
तत् किं युच्च धने रूपे सम्पत्तौ यौवनेऽथवा ॥ 
यद्वक्ि्नास्ति कान्ते च सव्वप्रियतमे परे । 
साशवचिधहोना च सर्व्वकर्विवर्ज्िता॥ 
पतिर्बन्धु्ग तिभ्ता दैवतं गुरुरेव च । 
सव्वंस्माचच गुरुः खामो न गुः खामिनः परः॥ 
पितामाता सतोश्वाता क्किष्टो दातुमिदं घनम् 
सव्वेसखदाता खामौ च मूदानां योषितां सुरा 
काचिदेव हि जानाति महाखाध्वौ च 

सखाभिनम्। 
अरतिसखद शजाता च सुशौला कुलपालिका ॥ 
असह शप्रसूता या दुःशोला धमीवज्निता । 
मुखदुष्टा योनिदुष्टा पतिं निन्दति कोपतः ॥ 
यासो दष्ट सव्वपरं पतिं विष्णुसमं गुरुम्। 
कुश्चोप्राके पतति चा यावदिन्द्रा ॥ 
ब्रतं चानशनं दानं सन्य पुख्यं तपञ्िरम्। 

पतिभक्धिविहौनावा भस्मोभूतं निरथेकम् ॥ 
अतः किञ्चिच वच्छामि निष्ट रं पतिमो श्वरम्। 
त्वा पराधेदेवेन प्राणं स्यच्यामि निचितम् ॥ । 

स्तौ 
पतिदोषे महासाध्वो पतिं न निष्ट रं वदेत् । 
यदि सोद्.मशक्ता च प्राणां धर्थतः॥ 
पतिसेवा व्रतं स््नोशां पतिसेवा परं तपः ।, 
पतिच्ैवा परो धरः पतिसेवा सुरा्चनम् । 
पतिसेवा परं सत्यं दानतौर्थानुतौर्थकम् ॥ 
सव्वदेवमयः खवामौ सव्वदेवमयः एविः। 
सर्व्व पुण्यस्वरूपञच पतिरूपौ जनाद नः ॥ 
या सतौ भत्तरच्छि्टं भुङ्के पादोदकं सदा। 
तस्था दशसमुपस्यशे नित्यं वाब्न्ति देवताः ॥ 
ति ब्र द्मवेवत्ते खोक्लष्छज ख खण्डे । ४७। ७-२०॥ 
भ्रपिच। 
“भर्ता हि ईैवतं ख्मौथां भर्ता च गतिरुच्यते ¦ 
जोवपत्याः ख्यो भर्ता दैवतं प्रभुरेव च ॥ 
या ध्दारिणौ नारो पतिव्रता परायणा 
नानुवत्तति भत्तारं सा सद्धिन प्रशस्यते ॥ 
पतिव्रता भत्तृपरा नारो भत्तृ परायणा । 
इह कोत्तिं परां प्राप्य प्रेत स्रगे महोयते ॥ 
भत्तु्चितातुगामिन्या देवाराधनशेोलया । 
गाइ सखाध््मरतया भत्ता सेव्यस्त्विह त्वयः 

इति वह्किपुराखम् ॥५॥ 
ग्टहिणोधन्रा यथा,-- 
"खटदहिणोनां सदाचारं खूयतां यत् चतौ चतम्। 
ग्टहिणो पतिभक्ता च देवन्राद्मशपृजिता॥ 
साशा प्रातर्ल्याय नमस्व पतिं सुरम् ¦ 
प्राङ्णे मण्डलं दद्यात् गोमयन जेन च ॥ 
ग्टडकत्यच्च कत्वा च खात्वागत्य ग्रहं सतो । 
सुरं विप्र पतिं नत्वा पूजयेत् ग्ददेवताम् ॥ 
गटदलत्यं सुनिव्वुत्य भोजयित्वा पतिं खतो । 
अतिथिं पूजयित्वा च स्वयं सुङ्क्े सुखं सतो+” 
इतिब्रह्मवेवत्तं खो कष्ण जन्म खण्डे । ८४।१३-१६॥ 
श्लोणां वेविष्य' यथा,- 
“उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिदसमसमन्विता । 
प्राणान्तेऽपि न कुरते तं जारमयशस्करम् ॥ 
पूजयेत् सा यथा कान्तं तया देवहिजातिधिम्। 
व्रतानि चोपवासं कुरुते सब्पूजनम् ॥ 
गुरुणा र्तिता यत्नात् जार न भजैत् भयात् 
सा क्त्तिमा मध्यमा च यथाकिञ्चिवपतिं व्रजेत् 
ख्यानं नास्ति षणं नास्ति नास्ति प्राथेयिता नर 
तेन हे नन्द तासाञ्च सतौत्वसुप्रजायते 
अधमा परमा दुष्टात्यन्तासद शजा तथा ॥ 
अधर्यभोला दुःशोला दुश्ंखा कलहप्रिया ॥ 
पतिं भत यते नित्यं जारञ्च सेवयेत् सदा । 
दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्यञ्च पश्यदि ॥ 
जारहारसुपायेन इन्ति कान्त मनोहरम् ॥" 
जारहारं स्थाने भरायदारमिति पाठः| 
“ददाति भच नाहारं विषोक्तिं वक्ति सन्ततम् । 
धष्पिष्ठञ्च वरिष्ठञ्च गरिष्ठञ्च महोतले ॥ 
कामदेवसमच्चापि जारं पश्यति कामतः। 

श्रभद्चा कटाक्षेण शश्वत्पापोयसो सुदा ॥ 
सुकेशं पुरुषं दष्टा युवानं रतिशुरकम् ) 

योनिः क्िद्यति नारोखा कामुकोनां निरन्तरम् 
भधग््ं चिन्तयेत् शश्वत् जारञ्च परमं सुद ॥ 



सलौ 
गुरुभिभेस्षितासाच रक्षिता च शतेन च) ` 
तयापि जारं कुरते नापि साध्या दपैरपि ॥ 
नास्ति तस्याः परियं किञ्चित् सव्वं काथवयेन च 
गावस्तृणमिवारश्ये प्रार्धयन्तो नबं नवम् ॥ 
विद्युद्गासा जले रेखा तस्याः परोतिस्तयैव च । 
अध््ोगुक्ता सततं कपटं वक्ति नि्ितम् ॥ 
व्रते तपसि धण्भेः चन मनो टहक्भणि । 
न गुरौ न च देवेषु जारे जिग्धच्च चञ्चलम् ॥ 
स्तो जातिचिदिधानाञ्च कथः च कविता मया॥* 
इति ब्रह्मवेवत्तं यौ णज खण्डं ।८४।२६-४० स्तोवधनिषेधो यथा,-- 
स््रोसंसगें दोषो यथा,- | 

सनत्कुमार उवाच । 
“अथि श्रातः किं करोषि कुशलं युवतौपते । 
स्वोपुं सोयत प्रम नित्यं तन्नित्यनूतनम् ॥ 
भगंलं न्नानमागंस्य भक्तिद्ारकपाटकम् । 
मो क्षमागंव्यवदहितं चिरं बन्धनकारणम् ॥ , 
गभं वासस्य बोजञ्च परं नरक कारणम् । 
पौयुषब्हया गरलं भुङ्क्ते पापौ नराधमः ॥" 

इति च तवैव । १३० २१-२२ ॥*॥ 
स्रोणां खभावा यथा,-- 
“स्तौ खभावं चरिव्रचच भ्राञ््ये पापकारकम् ॥ 
ण नास्ति रहो नास्ति नास्ति त्ये विभावना 
तेन नारद नारौणां सतौत्वसु पजायते ॥ 
एकवासा तथा मौरौ श्यामा वा वरवखिंनो । 
मध्यगण्डा प्रगल्भा च वयोऽतौतास्तया स्यः 
सुरूपं पुरुषं दृष्टा रन्ति मुनिमत्तम । 
सभाव एष नारोणां श स्वस्य सृणु कारणम् ॥” 
इति वाराह सूप्रति्ठाननामाध्यायः ॥५॥ 
अपिच 
“विद्याघातो द्यनभ्यासः स्नोणां घातः कुचेलता। 
व्याधोनां भोजनं जोय शवोर्घातः प्रगंलभता 
तस्करस्य वधो दर्डः कुमिवरस्याल्यभाषणम् । 
यक् शय्यातु नारौणां ब्राद्मणस्यनिमन्विता 
दुज्नाः शिल्पिनो दासा दुष्टा परडाः 

सिय: | 
ताडिता मादवं यान्ति न तै सक्कारभाज्नाः॥ 
जानोयात् प्रं षे त्यान् बान्धवान्व्य षनागमे। 
{मिचञच्चापदि काले च भार्वयाच्च विभवक्तये ॥ 
स्तौणा हिगुणमाहारः प्रन्ना चैव चतुगुणा । 
पड्गुणो व्यवसायश्च कामायाष्टगुणाः स्मता 
न स्वप्रन जयेब्धिदरां न काभेन चस्ियं जयेत् । 
न चेन्धनेच्जयेदङ्किं न मद्येन षां जयेत् । 
समांसभोजनेः ज्िगधं सदयः सोधुसुरासवरैः । 
वचं मोनो इरेशालयैः कामः स्त्ोषु विजुग्भते ॥ 
ब्रह्य चार्य्येव वक्तव्यः प्राप मन्मथचेष्टितम् । 
द्यं हि पुरुषंदृष्रा योनिः प्रहृष्यते सिया; ॥ 
सवेश पुरुषं दृष्टा भ्रातरं यदि वा सुतम् । 
रार वा भिच्ुकं वाब्धमिच्छन्ति सततं स्ियः। 

नदय नाय समस्वभावाः 
स्वनन्वना वेगवलाधिकञ्च। 
तोये दोषेथ निपातयन्ति 
नद्यो डि कूलानि कुलानि नाथओः॥ | 

 नशस्तरणन शास्त्रण सव्वेदा विषमाः खियः।॥ 

“विश्वकगीसुता माध्वौ नान््ा चिवराङ्कदाभवत् 

रद 

खौ 
नदो पातयते कूल नारौ पातयत कुलम् । 
नारोनाञ्च नदौनाच्च स्च्छन्दललिता गति; ॥ 
नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः। 
नान्तकः सव्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ 
मनोऽनुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः खलङ्कता; । 
वासः प्रासाद षु सगः स्याच्छभकर्मणः ॥ 
न दानेन न मानेन नाल्जंबेन न सेवया । 

दति गाड़ १०८ अध्यायः ॥ *॥ 

अवध्याच्च स्रियं प्रा इस्तिग्योनिगतेष्वपि । ५ ९, मसि % सत्वं सुष्टधिवीपालन धमं त्यक् ॥ 
इति वङ्किपुराशे एथोरुपाख्याननामाध्यायः ॥ 
स्तोणामात्दाने भ्रखातन्त्रा यथा. 
“त तोऽनरवोच्चाप्यवजा नादं त्वां पार्थिवात्मज। 
दातुं ज्ञा तथासानं खतन्वा न हि योषितः+” 

इत्युपक्रम्ब ॥ 

सा कदाचिग्महारणयं सखौभिः परिवारिता । 
जगाम नेमिषं नाम सातु कमललोचना । 
सा ख्रातुमवतोर्णा च ्रथाभ्यागाच्ररेश्बरः ॥ 
सुदेवतनयो धोमान् सुरथो नाम नामतः। 
तां ददश च तन्बङ्गों शभाङ्गों मदनातुरः ॥ 
संहत्तः सा सखीं प्राह वचनं सत्वसंयुता । 
भसौ नराधिपसुतो मदनेन कद्यं ते । 
मदथेञ्च षम मेऽस्य खप्रदानं सुरूपिणः ॥ 
सख्यस्तामहुवन् बाले न प्रगल्भासि सुन्दरि । 
न खातन््र॑ तवास्तोइ प्रदाने खात्नोऽनघे ॥ 
पिता तवास्ति धश्िष्ठः सव्वंशिल्य विशारदः । 
न ते युक्तमिहात्मानं दातुं नरपते खयम् ॥* 

इति वामनपुराणे ६० अ्रध्यायः॥ * ॥ 
स््रोणां मध्य गुरवो यथा,-- 
"मातामहो मातुलानौ तथा मातु सहोदरा । 
श्वश्रु: पितामहो ज्येष्टा धातौ च गुरवः स््नोषु॥ 
इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं माढतः पिढतो दिज्ञाः । 
भलुवत्तनमेतासां मनोवाक्कायकमाभिः ॥* 

इत्यादि ॥ 
“गुरूणामपि सर्व्वेषां पज्या: पञ्च विशेषतः । 
तेषामाद्यास्रयः अष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥ 
यावत् पिता च माता च हावेतौ निव्वि- 

कारिणौ। 
तावत् सव्वं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥ 
माता परिताच सुप्रोतौ स्यातां पुच्गुणेरयदि । 
स पचतः सकलं धन्य प्रा यात्तेन कर्मणा ॥ 
नास्ति माठसमं देवः नास्ति माढसमं गसः । 
तयोः परत्युपकारोऽपि न कथञ्चन विद्यते ॥ 
तयोत्नित्यं प्रियं कुर्य्यात् कर्णा मनसा गिरा) 
न ताभ्वामननुज्नातो धर्मीमन्य समाययेत् ॥* 
इति कौर्म" उपविभागे ।११।२७.३१,२३४-२०॥ 
व्यभिचारि्याः स्तिया निव्वस्यित्व' यथा,- 
"ह ताधिकारां मलिनां पिर्डमाच्रोपसेविनोम् 
परिभरूलामध शब्यां वामयेदयभिचारिणोम् ॥” 

खौ 
सनौ णां मेध्यत्व' त्वाज्यतवच्च यथा, । 
“सोमः शौचं ददौ तासां मन्धर्व्वाखच शुभां 

गिरम् । 
पावकः सर्व्वभकच्तित्व' मेध्या वै योषितो छतः # 
व्यभिचाराहृतौ शदिग॑े त्यागो विधौयते । 
गभभत्तेवधे तासां तथा महति पाते ॥ 
सुरापो व्याधिता इंटर विहन्तव्या प्रियंवदा । 
मन्तव्या चान्यथा द्यं न ऋषयो हि भवेत् ॥” 
तस्याः प्रशंसा यथा,-- 
“यव्राविर्द' दम्पत्यो स्रिवगस्त ज वैते । 
खते जोवति वा पत्यौ या तिप 
सेह कोक्तिंमवाप्रोति मोदते चोमया सह। 
भां त्यजंस्तु तोयां शं दाप्यो द्याभरणं च्ियाः+ 
सत्ोभि्भ्तेवचः काय एष ध्यः परः स्तियाः॥” 
स््नोगमनाहेकालो यथा,-- 
षोडशततुनिशाः सनोणां ता युग्मासु 

संविशेत् । 
बह्म चार्व परववश्छादया्तसस्तु वच्ज॑येत् ॥ 
एवं गच्छेत् च्य क्षामां मघां मूलच व्ज॑येत् 
लक्ख जनयेदेव युच्च रोगविवल्ितम् ॥ 
यदा कामो भवेदपि स््ीणाम्बरमनु्परन् । 
खदारनिरतखं व स्रियो रच्या यतस्ततः ॥**॥ 
भूषणादिना भर्वादिभिः स्यः पूज्या यथा,-- 
“भक्त जराठपिढ ्ञातिश्ठशुश्वशरदेवरैः । 
बन्धुभिञखच स्तरिय: पूज्या भूषणाच्छादना शने" ॥ 
सरोभिः श्वशरुष्व एरयोः पादवन्दनं सदा काशम् 
यथा,-- 
“संयतोपस्करा दा दरष्टा व्ययपराङ्मुखो । 
श्वय शखशरयोः कुर्यात् पादयोरवन्दन' सदा ॥* 
प्रोषितभन्त कया क्रौड़ादिकं वल्जनोयं यथा 
“क्रौडां शरोरसंस्कारं समाजोख्छवद्नम् 
हास्यं परष्टहे यान त्यजेत् प्रोषितभन्तं का ॥ 
ज्येष्ठया सिया सइ धमोकम्पानुषठानं कर्तव्यम् । 
यथा,- 
“ज्येष्ठां धर्मविधौ कुर्य्यात्र कनिष्ठां कदाचन । 
दाहयित्वाग्निहोव्रं ए ख्यं हत्तवतीं पतिः ॥ 
भडइरेदिधिवदारानग्निद्धेवाविलम्बितः । 
हिता भ्तुिवं गच्छेदिह कौत्तिमवाप्य च ॥” 

इति गार्ङ् । <५।३२-२३३ ॥ 
कुलनाशकत्व यथा,- 

“लवणजलान्ता नद्यः स््ोमेदान्तच्च भैधुनम् । 
पेश्न्य' जनवार्तान्तः वित्त दुःखत्रयान्तकम् ॥ 
राज्यो ह्मशा पान्तः इालान्त ब्रह्मवन्चसम् । 
आचारं घोषवासान्तं कुलस्यणन्तं स्ियश्चला; ॥ 
सव्वं यान्ता निचयाः पतनान्ताः ससु- 

च्छिताः॥ 
स्नोनायके वासनिषेधादि यथा.- 
अनायके न वस्तथ्यं वस्तव्य बदनायके । 
स्तो नायके न वस्तव्य` वस्तव्य बालनायके # 
त्यजेद्न्यामष्टमाब्द् नवमे तु खतप्रजाम्। 
एकादशे स्नोजननीं सदयश्चप्रियवादिनौम् ॥ 
अनधिता्मनुष्याणां भिया परिजनस्य च । 

=-= 4 
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खौ 
शर्थादपेतमर््यादाः स्वियस्तिठन्ति भ्तेषु ॥" 
इति गारुडं । ११५! ५८--५< ; ६२--६५॥ 
स्त्रियो धन्या यया,-- 
“योषितः साधु घन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्ति। 

कः ॥" 

इत्युपक्रम्य । 
“कलिः साध्विति यत् प्रोक्तं शूद्रः साध्विति 

योपितः। 
तच्चाड भगवान् साधुधन्या्े ति पुनः पुनः ॥ 
तत् सव्व खोतुमिच्छामो न चेद्गुद्य महामुने 
इत्यक्तो सुनिभिर्व्यासः प्रदस्येदमथाव्रवौत् ॥ 
योषिच्छश्रषणं भक्तः कमणा मनसा गिरा। 
कुव्वतो समवाप्नोति तसरालोक्छं ततो डजाः 
नातिक्तंशेन महता तानेव पुरुषो यथा ) 
तोयं व्याद्ृतं तेन मया साध्विति योषिताम्॥ 

इति विष्णुपुराणे । ६ ।२। ८२-८२॥ 
वेश्यास्तौणां धसा यथा, - 

योक्लष्णमहिष्य ऊचः। 
वैश्यानामपि यो ध््स्तत्नो ब्रुहि तपोधन। 

दाल्भ्य उवाच । 
यः कचित् एल्कमादाय ग्टडमेष्यति वः सदा । 
निग्कद्मनेवोपचयः स तदान्यत्र दान्धिकात् ॥ 
देवतानां पितणाञ्च पुख्या डे ससुपश्छिते । 
गोभूदिरण्यदानानि प्रदेयानि च शक्तितः ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो वरारोाः कार्य्याणि वचनानि च। 
यच्चाप्यन्य इतं सम्यगुपदेच्यामि तत्छतः ॥ 
विदारे सर्व्वाभिरनुष यन्तु तत् पुनः । 
संसारोत्तारणावालमेतदहं दविदो विदुः ॥ 
यदा सवथदिने इस्तः पुष्यो वाय पुनव्वसुः। 

भवेत् सर्ववीषधिखनानं सम्यङ्ारो समाचरेत् 
तदा पञ्चशरस्याय सन्रिघाटत्वमिष्यते ॥ 
शर्चयेत् पुर्डरौका चमन ङ्गस्य नु कौ तमैः । 
कामाय पादौ संपूज्य जडः वै मोहकारि ॥ 
भद् कन्दपनिधये कटि प्रोतिमते नमः) 
नाभिं सौख्यसमुद्राय रामाय च तथोदरम् ॥ 
इदयं दयेगाय स्तनावाद्धाद्कारिषे) 

उत्कण्ठायेति वँ करटमास्यमानन्दक रणि ॥ 
वामांसं पुष्यचापाय पुष्पबाणाय दकच्चिणम् । 
नमोऽनङ्गाव तै मौलिं विलोलायेति च घ्वजम् 
सर्व्वात्मने शिरस्त दटेवदेवस्व पृजयेत् । 
नमः शिवाय शान्ताय पाशाङ्क.शधशय च॥ 
गदिने पौतवस्त्राय शङ्खचक्रधराय च ॥ 
नमो नारायणायेति कामदेवात्मने नम 
नमः शान्तये नमः प्रोल्ये नमो रत्ये श्ये नमः 
नमा पुष्ट नमस्तुष्टं नमः सर्व्वाधं सम्पदे ॥ 
एवं संपूज्य गोविन्दमनङ्गातानमो खरम् । 
गन्बर्प्रालयेस्तथः धूपेनशेदयेन च भामिनो ॥ 
तत अाह्कय धमीन्न ब्रह्मणं वेदपारगम् । 
्रव्यङ्गावयववं पूज्य गन्धधूपार्चनादिभिः॥ 
शलेयतच्डलप्रख तपा संयुतम्! 
तस्म विप्राय सा दद्या्माधव प्रौयतामिति॥ 

४३६. 

खी 
| रत्य" कामदेवोऽयमिति चित्तेन घायताम् ॥ 
यद्यदिच्छति विग्रन्द्रस्तत्तत् कुर्य्यात् विलासिनौ 
एवमादित्यवरेण सदा तह, तमा चरेत्। 
तर्डलप्रस्य दानञच्च यावन्रासांख्रयोदगश ॥ 
ततस्रयोदगे मासि सम्प्राप तस्य भाविनौ | 
विप्रस्योपकरेयुक्तां शव्वां दव्याविलक्तणाम् । 
सोपरघानकवियामां खास्तरावरणां शुभाम् ॥ 
दौपिकोपानडच्छव्र' पाद् कासनसंयुताम्। 
सपव्रोकमलङ्खत्य हेमस् वाङ्गः लोयकेः ॥ 
खच्मवस्तर : सकटकंघेपमाल्यानुलेपनः। 
कामदेवं सपत्नोकं गुडकुम्भोषरिखितम् ॥ 
तास्रपाच्रासनगतं हेमं नेत्रपटाहतम् । 
सकांस्यभाजनोपेतमिक्षद ण्डसमन्वितम् । 
दव्यादेतेन मन्त्रेण तथेकां गां पयसख्िनोम्॥ 
यथान्तरं न पश्यामि कामक्शवयोः सदा । 
तथैव सव्वकामासिरस्तु विष्णो सटा मम॥ 
यथा न कामिनो देहात् प्रयाति तव केशव । 
तथा ममापि देवैश शरोरे त्वं कुरु प्रभो ॥ 
तथा च काञ्चनं देवं प्रतिशद्य हिजोत्तमः। 
कोऽदात् कस्मा भरदादिति वेदिकं मन्तरमो. 

रयेत् ॥ 
ततः प्रद्षिणौक्त्य वि सज्यं दिजसत्तमम्। 
शय्यासनादिकं सव्वं ब्राह्मणस्य ग्रहं नयेत् ॥ 
लतः प्रति योऽन्योऽपि रत्यथे' गेडमागतः। 
सामान्य सूयवारे च स संमृज्यो भवेत्तदा ॥ 
ण्वं वरयोदशं यावत् मासमेकं दिजोत्तमम् । 
तर्पयौत यधाकालं प्रोषितेऽन्य' समाचरेत् ॥ 
तदनुज्ञारूपवन्तः यावद स्यागमो भवत् । 
श्रातलनोऽपि तथा विघ्नं गभसूतकराजसम् ॥ 
देवं वा मानुषंवा स्यादुपरागेण वा ततः। 
साचारानिष्टयशसो यथाशक्त्या समाचरेत् ॥ 
एतदः कथितं सम्यग्भवतोनां विशेषतः । 
ख्धर्मरऽयं वतो भाव्यो वेश्यानामिह सदा ॥ 
परदहतेन यत् प्रोक्त दानवोषु पुरा मया। 
तदिदं साम्प्रतं सव्वं भवतोष्वपि युज्यते ॥ 
सव्वपापप्रयमनमनन्तफलदावकम् । 
कल्या णिनोनां कथितं कुरुष्वञ्च वरानना ॥ 

करोति याग्नेषमखण्डमेतत् 
कल्यािनो माघवलोकससखा । 
सा पूजिता देवगणेरगेषे- 
रानन्दक्लत् सानमुपेति विष्णोः ॥ 
तपोधनः सोऽप्यभिधाय चेत 
दनङ्गदानव्रतमङ्गनानाम् । 
खस्थानमेष्यत्वनु ताः समस्त- 
मिय करिष्यन्ति च बेदयोनै ॥* 

इति मत्छपुरादेऽनङ्कटानत्रतम्। ० ०।२०- ६४ 
स््लोरोगन।गकादयौषधं यथा, 

इरिरुवाच । 
1; ९ ४4 ५ # 

एकं पुननवाम्रूलं अपामार्गस्य वा शिव । 
सरसं योनिविलिप्त वराङ्गस्य व्यथां हरेत् ॥ 
प्रसूतिवैद्नाच्चव तरुणौनां व्यथां इरेत् ॥ 

यथेष्टाहारयुक्त वै तमेव हिजसत्तमम् | 

३८9 
भूमिङ्ुभ्डमू लं वै शरालितण्डुलवारिषणा । 

खौ 
सप्ताइ' दुग्धपोतं स्यात् स््नोणां वहुपयम्करम्॥ 
रुदर न्द्रवारुणोमूललेपात् ख्व स्तनवेदटना । 
नस्यत् छतविपक्षा च काययःवल्यन्तु पालिका । 
भकच्िता सा महेशान योनिशूलं विनाशयेत् ॥ 
प्रलेपिता कारवेन्नमूलेनैव विनिगंता । 
योनिः प्रवेशमायाति नात्र कार्य्या विचारणा! 
नोलोपटोलमूनलानि साज्यानि तिलवारिणा । 
पिष्टान्येषां प्रलेपो वै ज्वालागभंगरोगनुत् ॥ 
पाठामूलं रुद्र पौतं पिष्टं तरड लवारिणा । 
पापरोगडहइर स्याच्च कुष्टपानन्तधेव च ॥ 
वाप्योदक्च समधु पौतमन्तगंतस्य वे । 
पापरोगस्य सन्तापनिहत्िं कुरते शिव ॥ 
कदलोलिकुचं पोतं पिष्टा तड लवारिणा । 
स्त्रोणाञ्चंव महादेव रक्रल्लावं हि वारयेत् ॥ 
ततुल्या सुद्र लान्ता पौोतान्नोरेण वरै सह। 
प्रदर हरते रोग नात्र कार्य्या विचारशा॥ 
दिजयष्टौ विकट कं चणं ̀  पोत' हरेच्छिव । 
तिलक्राथेन संयुक्तः रत्तगुल्य' स्तिया इर ॥ 
कुसुमस्य निवदइञ्च तरुणोनां मद़ेखर । 
रक्तोत्पलस्य वे कन्द' शकरातिलसं युतम् ॥ 
पौत' स्कर स््नौणां धारयेत् गभपातनम् 1 
रक्ञसरावस्य नाशः स्यात् शोतोदकनिषेवणात्॥ 
पौतन्तु काच्िकं रद्र कथितं शरपुद्धया। 
इङ्ग सेन्धवसंयुक्त' ोघ्र स्त्रौणां प्रसूतिः?त् ॥ 
मातुलुङ्गस्य वे मूलं करिव प्रच्तिलछत् । 

अपामार्गस्य वे मूलं योनिख्थच्च प्रसूतिकृत् ॥ 
अपामागस्य वे मूले गभवत्यास्तु नामतः 
उत्पाद्माने सकले पचः स्यादन्यथा मुता ॥ 
अपामागस्यव मूले नार) शिरसि खित। 
गभशूलं विनश्यत नात्र काव्या विचारणा ॥ 
कपू रमदनफलं मधुकः पूरितः शिब । 
योनिः एभः स्याह इाया वुवत्याः किं पुन- 

डर 
माषस्य विदलान्ये व वितुषाणि महेश्वर । 
छतभावितश्चष्काणि पथमा साधितानि वै॥ 
समध्वाज्यपयोभिञ्च भकत्तयित्वा च कामयेत् 
स्त्रोणां शतं महादेव तत्त्तणाद्राव्र संशयः ॥ 
रसश रण्डतेलेन गन्धकेन शुभो भवेत । 
विफलोदकसंट्टो बरु्छइत्तयाडइवेत् ॥ 
दुग्ध वितुषमाषे शिम्बोवौजच साधितम् । 
अपामार्गस्य तेलेन पोत स्लोयतकामलत् ॥ 

इति गार्ड़ १८६ भरष्यायः 
( सनौ सम्भरतेः कारण यवा, 
“स्नोरेतसोऽधिकत्वं न होनशुक्र न्द्रियादपि । 
रजसोऽप्यधिकत्वेन स्नोसम्भृतिः प्रजायते ॥ 
खप्तधातुबलेनापि प्रज्त्या विज्ठतैः समे । 
ऋतुव्यापरजःस्नोणां या या भवति भावना ॥ 
साच्िको राजसो वापि तामसौ वापि सत्तम। 
तादशं जनयेालं गुरेव तादृभेरपि ॥” 

इति हारौते ारोरस्थाने प्रथमेऽध्याये # 
हयचर च्छन्दो विशेषः । यथा, छन्द) मच्ञय्याम् | 
“मौ सनो । मोपस्त्ोभिः कष्णो रमे ॥*) 



खौचौरः 
सोगवौ, खौ, ( खो चासौ गौश्च वि । समाचे 
षच् । स्नोयां छोप। ) चेनुः। गाद इति 
भाषा। तत्पर्यायः तुम्बा २ निलिम्पा ३ 
रोहिणौ ४। इति विकाच्छश्ेषः॥ (यधा, 
काशिकायाम् ।३।३।७१। “सख्ौगवौषु 
पङ्कवानां गभाषानाय प्रथमसुपसरणसुच्यते॥”) 

स्ौगुरुः, प, ( खो चासौ गुरुख ति ।) दोचा 
करीं ¦ मन्बमाव्रोपदेष्रो । तज्ञच्चण यथा, 
“साध्यौ देव खदाचारा गुरुभक्रा जितैद्दिया। 

सशोला पूजने रता ॥ 
सब्बलचणसम्पक्रा पिकः पद्मलोचना । 
रब्रालङ्कारसंयुक्षा सर््याभरणभूषिता ॥ 
शान्ता कुलोगा कुलजा चन्दरास्या खव्वं- 

बुद्दिगा । 
अनन्तगुशसम्पन्रा रुद्रत्वदायिनौ प्रिया ॥ 
गुरुरूपा थक्िदात्रौ चिवन्नानविरूपिणो । 
गुरुयोग्या भवेत् सा हि विधवा परिवत्निता॥* 
खियो दौक्षा भा प्रोक्ता मातुखा्टगयुखा 

खता । 
यचिणौ विधवा श्राञ्चा कैवलानन्दका रिणो ॥ 
सिदमन््ं यदि तदा श्टञ्चौयादिषवासुखे । 
केवलं इफलं तच मातुरषटगुख ख, तम् ॥ 
स्वयं वा खश्रविलये ददाति यदि मश्मनुम् । 
लवाष्टगुखमाश्चोति यदि सा पुणो सतो ॥ 
यदि माता खौयमन््ं ददाति तनुज्ञाय च। 
तदाष्टखिहिमाश्नोति भक्तिमार्गे न संशयः ॥ 
तदेव दुङ्घभं देव यदि मात्रा प्रदौयते ॥ 
अदौ भक्चि' ततो सुक्ति' सम्प्राप्य कामरूप 

क् । 
सहस्रकोटि विद्याथ जानाति नाव्र संशय 
खघ्नं वाथदिवामाता ददाति च समन्वकम्॥ 
पनर्हौचां शोऽपि क्त्वा दानवत्वमवाप्र यात् ॥ 
यदि भाग्बवशेनेव जननोच्छानुवत्तिनौ । 
तदा सिदिमवाग्नोति त्र मन्तरं विचारयेत् ॥ 
खोयमन््रोपदेधेन न कुर्य्याद्गु रुचिन्तनम् ॥ 

इति स्नोगुरकथनम् ॥ 
इति खद्रयाम ले उत्तरखण्डे २पटलः पूलवे खरे 
१५ पटलख ॥ *॥ तद्यानं गुषसाधनतन्ब्े 
२ पटले ततुपूजनं छहनोलतन्त्रं २पटश्चै तत् 
स्तोत कटचच्च माटकाभमेदतन््रं ऽ प्ररले द्रष्ट 
व्यम् ¦ तद्धोता च कड्लमालिनौतन््रं २ 
पटक वेदितव्या 

स्तोघोषः, पु, (स्लौणां घोषो यच ।) प्रत्यषः । 
दति कंचित् ४ 

स्तो चिद्तइारौ, [न्] पु, ( स्नोणां चित्तं इर- 
तौति । छ + णिनिः, ) शोभाच्ञनः। इति 
विकाख्गेषः ॥ नारोमनोडारिखि, चि॥ 

स्त्रो चिद, कौ, (स्ियबिङकम् ) योनिः । इति 
जटाधरः ॥ नारौलच्खच्च ॥ 

स्तनोचोरः, पु, (ख्ियाश्ौरः ।) कामुकः । तत्य- 
्यायः। रतद्िष्छकः २, इति व्रिकार्ड- 
शेषः ॥ नारौहर्तरि, बि॥ 

४४० 
खौधनं 

स्लोजितः, पु, (ख्या जितः । ) खौवभोभूतः। 
यथा, ब्रह्मवेवत्तं ।४२।१५। 
सखो जितस्मशम तेय सर्व्व पुश्य प्रणश्यति । 
न भूमौ पातकौ पापात. पापिनां खौजितात 

परः र 

स्नोत, खनोत्वम्। स्तिया भावः इत्यथे तल्- 
प्रत्वयटापप्रत्ययाभ्यां निष्यन्नम् ॥ 

सोधन, ज्ञौ, (खिया धनम् ।) खोखक्वास्यदौ 
भूतधनम् । तत् षड़ विधम् । यथा.- 
अध्यग्न्यध्यावाइनिकं भत्तदायं तथेव च । 

भ्वाठदत्तं पिद्धभ्याश्च षड विधं खरोधनं स्मृतम्॥ 
इति दायभागष्टतनारदवचनम् ५ * ॥ 

अथ स्नौधनम् । तवर कात्यायनः । 
“प्रा शिष्यस्तु यदत्त प्रीत्या चैव यदन्धतः। 
मत्तः खाम्यं भवेत्तत्र ओेषन्तु स्ोधनं ख तम्॥ 
अन्यतः पिदढमाढमन्तु कुलब्यति रिक्ञाद्यज्ञबधं 
शिख्पेन वा यदच्नितं तत्र भक्तुः खातन्त् तेन 
स्तिया अपि धन न ख्ोधन अ्रखातन्त्रयात् 
एतद्याति रिक्चधने खल्व ख्या एव दानाद्यः 
धिकारात् । सनुविष्छ । 
“पत्यौ जौवति यः कञ्चिदलङ्ारो तो भवेत् 
न तं भजेरन् दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
पल्युरदत्तेऽपि तदनुज्ञया परिहितोऽलङ्कार 
स्तावता एव भाय्यौयाः खौयो भवतोति मेषा- 
तिथिः ॥ काल्यायनः। 
खद़या कन्यया वापि पल्य: पिढग्डहेऽथवा । 

भन्तः खकाग्रात् पिचो्व्वा लब्धं सौदायिकं 
मतम् ॥ 

सौदायिकं धन प्राप्य ौशां खातन््रामिष्यते 
यस्मात्तदादशंस्याथं तेदत्त तत् प्रजौवनम् ॥ 
सौदायिके खदा स्ौणां खातन्तव परिकौत्तित 
विक्रये चेव दाने च यथेष्ट खावरेष्वपि ॥ 
खु दायेभ्यः पिढमाढमत्त कुलसम्बन्धिभ्यो लब्धं 
सौदायिकम् । भाद्रशंस्यमनेष्ट खम् । नारदः । 
“भरा प्रौतेन यदत्त स्जियै तस्िन् खतेऽपि तत् 
खा यथाकाममग्रोयाइ्यादा खावराहते ॥* 
भत्तु दत्तविथेषणात् भत्तु दत्तश्थावरादतैऽन्य- 
स्थावरं देयमेव । अन्यथा यथेष्टं खावरेष्वपि 
इति कात्यायनोक्ञ विध्यते । कल्यतङ्रन्रा- 
करयोः कात्यायनः} 
अपकारक्रियायुक्षा निलंब्ना चार्थनाशिनी । 
व्यभिचाररता या च स््नौधन' न च साहंति ॥” 
याज्ञवल्कयः । 
दुभिचे ध्कायं वा व्याधौ संप्रतिरोधके। 

ग्टहोतं ख्नौधन' मत्ता नाकामो दातुमईति॥ 
संप्रतिरोधके भोजनाद्यवरोधकारिख्यत्तमर्णा 
दिके । अन्यत्र तु कात्यायनः। 
“न भर्ता नैव च सुतो न पिताश्चातरोनच। 
्रादाने वा विरूगे वा स्त्रोधने प्रभविष्णवः ॥** 
अथ सनोधनाधिकारिणः। देवलः । 
“खामान्धं पुच्चकन्धानां तायां स््रोधनं विदुः ॥ 

भ्रप्रजायां इरेदत्ता माता च्राता पितापिवा" । 

खौधनं 
अव्र इन्द निर्देशात् पुचचकन्धयोस्तुख्याधिकारः । 
अन्धतराभावे अन्धतरस्व तद्वनम् । एतयो- 
रभावे ऊद़या दुहितुः पच्चवत्याः सश्चावित- 
पच्तायाख्च तुख्थाधिकारः। खपुच्रहारेण 
पाव्बशे। । 
सपिष्ौकरणशादृहंः यत् पिदभ्यःप्रदौयते । 

सर्वेष्व शरा माता इति धेषु नियः ॥* 
इति शातातपोक्षतङ्गोम्बपतिपिष्डदानसश्च- 
वात्। तथा च नारदः । 
““पुच्चाभावे तु दुहिता तुख्वसन्तानदर्शनात् ॥” 
अतएव एता पौल्लाधिकारः। 
तदभावे दौडिव्राधिकारः। 
“दौहिजोऽपि श्मुव्रेन खन्तारयति पौकचवत्#" 
इति मनुवचने दौड पौचधम्मातिदेथात् । 
पुच्चेण परिणोतदुतितुव्वाधादाधकपुच्चेण वाध्य- 
दुदि्टपुच्चवाधस्य न्याय्यत्वात् । एवं तदभावै 
प्रपौच्चः त्खोम्यपिष्डद्ाढत्वात्। तदभावे बन्ध्या- 
विधवयोाढधनाधिकारः तयोरपि तम्मना- 
त्वात् । तदभाव तु भर्ता । तच्च न पिढमाट- 
दत्तधनविषयं तत्र ्चातुरधिकारात् । तथा च 
इदकात्यायनः । 
“पिढभ्याञ्च व यदत्तं दुहितुः खावरं धनम्} 
श्रप्रजायामतोतातां श्राढगामि तु सब्बदा 
मातुः परिण्यनकाललब्धन्तु ुन्चसत्व ऽपि क्रभे- 
शान॒ढोदृदु तित्रोरेवाधिकारः। मातुः प्रारि 
णाय्यं सतियो भजेरत्विति वशिष्टोक्तेः। सौधन 
दुहितृणामगप्रत्तानामप्रतिष्ठितानाञ्चे ति गोतमः 
वचनेन प्रथममप्रत्तानामवाग्दत्तानां तदभावे 

त्वप्रतिष्ठितानां वागृदत्तानां ईषदर्थे नञ् तद- 
भावै चकारसमुचितानामूद़ानां खौघन दुहि 
तणानिति सामान्यतः प्रागुक्ञत्वात् अप्रत्त 
नामित्यादेस्तु क्रमा्त्वेनोपसंहाराथत्वात् । 
व्यक्तमाइ मनुः। 
“मातुख यौतुकं यत् स्यात् कुमारोभाग एव 

सः॥ 
यौतुकपदं यु मि रणे इत्यस्मात् सिषं मिश्रता च 
स्त्रौप सयोष्विवाडादवति । यदेतत् ददयन्तव 
तदस्तु हृदयं मम यदिदं हदयं मम तदस्तु 
दृदयं तव इति मन्वलिङ्गात् । यौतुकं तदिति 
वाचस्तिमि्ररायसुङ्ट्टतात् यौतुकं यौतक 
मपि साश्रु! परिणयनकालः परिणयनपूर्वा- 
परोभूतकालः स च हदयारश्चपत्यभिवादनान्तोः 
विवाइतच्व विहतः । यत्तु मनुवचनम् । 
“सख्ख्रियास्तु यद्वैहित्तं पित्रा दत्त कथञ्चन । 
ब्राह्मणो तरेत् कन्धा तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ 
इति तत् पित्रा दत्तमिति विशेषणशादिवाह- 
समयादन्यदपि पिढदत्त कन्धायां एषैत्येत- 
दथम् । ब्राह्म णोपदन्तु कन्धामाव्रपरम् । यदा 
त्चियादिस्रौणामनपत्यानां पिढदत्तं धनं 
सपरोदुहित। ब्राह्मणोकन्या हरेत् न पुनरप्र 
जस्त्रौधन' भत्तरिति वचनावकाशः । इति वच- 
नाथं; ! तभाव पुचाधिकरः। 

५ + 

क ककत 



स्लौधनं 

“दुडितृणामभावे तु रिकथं पुचचेषु तवेत् ॥ 
इति मनुवचनात् ॥ 

एवं पुच्चाधिकारात् प्राक दुहिच्रधिकारविधा- 

यकव चनान्तराख्येतद्दिषयकाणि । पुच्चायभावे 

तु ब्राह्मयादिपरञ्चकविवाहकालोनः स्त्ोधन 

भर्तः । भ्रासुरादिव्रयविवाहकालोनन्तु मातु 
तदभाव पितुः । यथा मनुः 
श्राद्यादेवाषंगान्धव्वप्राजापल्येषु यनम् । 
अतोतायामप्रजायां भत्त् रेव तदिष्यते ॥ 
यत्त्वा: स्यात् धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । 
अतौतायामप्रजायां मातापिवोस्तदिष्यते ॥ 
कन्धाधनाधिकार क्रममाह बौधायनः । 
“रि कथं श्तायाः कन्धाय ग्न्ञोयुः सोदराः 

खयम् । 
तदभावे भवेन्मातुस्तदभावे भषेत् पितुः ॥ 
अव क्रमद शंनात् पूव्वव चने मातापिव्रोरित्वत 
चाठक्रतरेणाधिकारो न तु इन्दनिर्देथात् ससु- 
चितेन । ह इश्यतिः । 
“माढखरसा मातुलानौ पिदव्यस्तौ पिटख्लसा 
उचः पूर्वं जपन्नौ च माठतुख्या प्रकोत्तिताः ॥ 
यदासामौरसो न स्यात् सुतो दौहित्र एव वा। 
लतुसुतो वा घनं ताषां खसौयाद्याः समा- 

भ्रयुः॥ 
श्रौरसपदं कन्धापुच्चोभयपरम् । इत इति 
सपन्नो षुच्चपरम् 
“सरव्वासामेकपब्नोनाभेका चेत् पुच्िणो भवेत् 
सर्व्वाद्तास्तेन पु्तेश प्राह पुत्रवतोग्ीनुः ॥ 

इति मनुख्म तैः । 
एकपन्नौनामिति एकः पतिर्यासां ताः। न तु 
सुतपद मौर सविशेषणं वैयर्थ्यात् । सपन्नौपुच- 
सद्भावे खसोयाद्यधिकारायत्तेच । तत्दत इति 
पौचः सयन्नौपौचपरं न तु दौडिच्रयुचचपयं 
सखभोग्बभततु पिष्डदानानधिकरात् । अच प्राग 
्ानुसारात् दौहिवपग्धन्तानन्तरमेव सन्नो 
घुचचततपुचचयोरधिकारः । न तु प्रागुक्भर्व्रादि 
पिढपन्ताभावेऽपौति वा भर्बादोनां घनि- 
भोम्बपार्ग्वणपिण्डदानागधिकारात् । तच्मादे 
तेषां खपब्रौपौचान्तानां ततस्तो वैति 
वाशब्दसमुचितानाम् । 
“सामान्य पुच्चकन्धानां श्ट तायां ख्नोधन 

विदुः। 
अप्रजायां हरेत् अत्त माता श्चाता परितापि. 

वा॥* 

इति देवलोक्षानां भच्चौदिप्रिटपयन्तानाश्चा- 
भाव एव सत्ख्ठपि ग्वशरश्वादरश्वशरादिषु 

खस्लोयाद्ा इत्यनेन भगिने सुतभत्त भगगिनेय 

भन्तु ख्पेष्टक निष्टोभयकू पञ्च ाठसत -सखभ्चषढयुच्च 
जामाटठ-देवराण्यां माठटखखादिधने भ्रधिक्षारः। 

शअनन्धगतेन्वचनात् । भत्र 

~अयाणामुदकं काय्यं विषु पिष्ड; प्रबत्तं ते । 
चतुघेः सम्प्रदातेषां पञचस्नो नोपश्यते ॥ 

दति तैः । 
श, 111 

४४१ 

स्लौपरः स्लीपध 

पिष्डटोऽ'शद्र इति या्नवल्कीयात् । माढ-स्ोपर्योपजोवो, [म्] पु, (स्रोपश्येन डपजोव 

तुख्याः प्रकोत्तिता इत्यनेन खलोयादौनां पुत्च 
ल्ज्ञापनेन एकप्रयोजनकलात्। ` 
“मातुलो भागिनेयस्य खस्ौयो मातुलस्य च । 
श्वशुरस्य गुरोखे व सख्यमीतामडइस्य च ॥ 
एतेषाद्धेव भार्याभ्यः खसुमोतुः पितुस्तथा । 
पिष्डदानन्तु कन्तव्यमिति वेदविदां खितिः। 

इति शातातपवनात् । 

पिष्डदानविेषे चेव षरामेषामधिखारक्रमः 

प्रतिपत्तव्यः! पाटक्रमादथक्रमस्य बलव त्वात् 
अन्यथा सर्व्वङषे देवराधिकारे महाजनविरोधः 
स्यात् ) तत्र प्रथमं देवरः तत्थिष्छतङ्त्त पिच्छः 

तदन्तं देयपुरष-षय-पिष्डदत्यात् सपिण्डत्वा्च 

तौति। उप + जौव + णिनिः) सम्मोगाथं- 

मन्यस स्ियं दक्वा त इनोपजोवो । इति 
महाभारते दानधमः ॥ 

स्तनोपंधनः, षं, (खौ च पमां सौपसौ । तयो- 
धमाः । ) स्लोपंसयोव्यैवहारः। स च अष्टा 
दशविवादपदान्तमतविवादविशेषः। यथा, 

नस्ोपधर्ममो विभाग दातमाद्कयमेव च । 
पदान्यष्टादशे तानि व्यवहारखितावि ॥ 

इति माने ८ अध्यायः ॥ 
तदिवरशं यथा, 
परुषस्य सिया व धरय वर्मनि तिखुतोः। 

संयोगे विप्रयोगे च ध्प्रान् वश्चामि शाश्वतान् 
अ्राठस्मोधने अधिकारौ । तदभाव श्ाटश्वशर | सिय: शार्य्याः परुषैः खे दिवानिशम्॥ 

देवरयोः भृतौ तत्पिरछलदकत्तपिष्डतङतेदेय- 
पुरुषदयपिश्डदत्वात् सपिष्छत्वाश्च ।तयोरभावे 
त्वसपिष्छोऽपि भगिनौपएुच्ः तत्िख्डतत्पुचखदेयः 
लत्पिबादितव्रयपिण्डदत्वात् । तदभावे भत्ता 

गिनेयः पुचचात्तरदबैलत्वेन तत्खानपातिनो 

रपि भगिनीपुच्भत्तभागिनेययोष्तयेव वला- 
बलस्य न्धाय्यत्वेन तत्त देयपुरुषब्रयपिष्डद- 
त्वात् तत्पिष्डदत्वात् तद्न्ेपिरडदत्वा्च मातु- 
लानौधने अधिकारो । तदभावे श्ाढठपुच्च 
तत्पि्डतत्पुचदेयतत्िवादिपिखडदइयदत्वात् 

पिढखशुधने अधिकारो । तदभावे श्वश्रयो 
पिष्डदानात् जामाता श्ेयुधने अधिकारौति 

: । खसौयाद्या इति अधिकारिमाव्रपरं न 

पाटिकक्रमपरं एषां षणां प्रातिखि कोल्लाना 

सभावे सपिण्डानन्तर््यंख श्वशरादिवदरधिकार 
न च सपिण्डाभावै माढखसेति वचनं -वाश्य 
अस्मिख्रधिकारिगणखने देवरतत् सुतभ्नादठण्वश्र 
सुतानांभरधिकारश्नापनादाखब्रतरश्वश्चरम्बाटढश्व 

रदे: परित्यागादिति । इति दायतश्म् ४ 

सोधम, पु, ( ख्या धन्यः । ) ऋतुः 1 तत्य- 
यायः । पष्यम् २ आत्त वम् श रजः ४ । इति 
हेमचन्द्रः ॥ (मेधुनम् । यथा इरि । ८४। 

६१) 
"अृष्वतो कामजननोव्याचः यो ब्रसुखावडा; ¦ 
बद्ि्थाश्येव विरतं खमानाञ् विकूजितम् ॥ 
अभोख्यमभिग्रख्वन्तो सौधं स! व्यरो चयत्॥ 
खोशां शभकनादिः । यया, मनुः । १।११९४। 
“स्नौधर्मायोगं तापस्य मोचं सश्चारमेव च ४”) 

सोघश्चिलो, समो, ( स्लोधर्रोऽख्वा अस्लोति । 

दनि: \ छगैप् । ) ऋतुमतो । इत्वमरः । २। 

६१२० ॥ (यथा, महाभारते । २9७ । ६४ । 

सोधको वरारोहा अोकितेन परि ता। 

एकवश्जाथ पाञ्चालो प।च्छवानम्बवै चत् ॥") 

शरस्य विदरणं दलस्लाशण्दे दृष्टव्यम् ॥ 

सनोधवः', (सोणा धवः प्रियः।) पुरुषः । इति 

सपर, य, ( आषु परः निरतः । ) विड्गः। 
कामुकः । इति केचित् ४ 

विषयेषु च सव्जन्यः संखाप्या भात्मनो वे ॥ 
पिता र्ति कौमःरे भर्ता रच्चति यौवने । 
रचचन्ति खविरे पचा न श्लो सातन्धामडइति ॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन् पति 
खमे भक्तं रि पुत्चस्तु वाच्यो मातुररक्िता ॥ 
सूच्छेभ्योऽपि प्रसङ्ग भ्यः सियो रच्छा दिथेषतः 
इयोदिं कुलयोः शोकमवहेयुर रिताः ॥ 

३ हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्वीसुत्तमम् ।, 
यतन्ते रितु भायां भर्तारो दुर्गं ला भपि॥ 
खां प्रसूतिं चरिव्रञ्च कुलमात्मानमेव च । 
ष्वद धन प्रयब्ेन जायां र्न् हि र्ति ॥ 
पतिरभायां संप्रविश्य गर्भो भूत्वं इ जायते । 
जायायास्तदहि जायात्व यदस्यां जायते पनः ॥ 
याशं भजते हि खौ सुतं सूते तथाषिधम् । 
तस्मात प्रजाविश््धाये श्यं रदेत् प्रयन्नतः ४ 

न् काचित् योषितः शश्च: प्रसद्य परिरचितुम् । 
एतेश्पाययोगेस्तु थक्वास्ताः परिरचितुम् ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चेव नियोजयेत. । 
शौचे धमो ऽ अ्पश्वाञ्च पारिणशाद्स्य वेचथे ॥ 
अरसिता ग्ट रुद्धाः पदपेरासकारिभिः। 
अालानमाभना यास्तु रचेवुस्ताः सुरताः ६ 
पानं दुख्णैभरुंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । 
खभ्रोऽग्धगीहवासच नारोसंदूषव्ानि षट् ॥ 
जेता रूपं वरौखन्ते नाखां वयञ्ि संखितिः। 

सुरूपं वा विरूपं वा पमानित्येव भुच्ते ॥ 
पौस्थाच्चसचित्ताच्च मखं छया खभावतः । 

रचिता थज्तोऽपौह भन्तष्व ता विकुव्वते ॥ 
एवं खभावे च्रात्वाां म् । 

परमं यत्नमातिष्ठ त् पुरुषो र्णं प्रति ॥ 

शब्यासनामलङ्धारं कामं क्रोधमनाव्णंवम् । 
दरोदभावं कुर्य्या खोभ्यो मतुरकस्पयत. ॥ 
नादि खो क्रिया मन्तेरिति धर्मो व्यवखित 

निरिन्द्रियः च्रमग्ाख ख्ियोऽकतमिति खिति 

तथा च अतय बद्धो निगोता निगभेष्वपि । 

स्वारलश्छपरौक्ाथं' तासां शुत निष्कृतोः ॥ 
यच्छे माता प्रसुसुे विचरन्यपरतित्रता । 

सचे रेतः पिता हक्षामित्यस्येतनिदशमम् ॥ 

ध्यावत्यनिरट' यक्किञ्वित. पारिग्राइष्य चेतसा 



स्वप 
तप्यैव व्यभिचारस्य निव: सम्यगु खत ॥ | 
यादृग्गुणेन भर्व्रा सनो संयुज्येत यथाविधि । 
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रं शेव निश्रगा ॥ 
श्तमाला वशिष्ठन संयुक्ताधमयोनिज्ञा। 
प्यारङ्धौ मन्दपालेन जगासाभ्यणोयताम् ॥ | 
णताथान्याय लोकेऽस्िन्रपञ्चषटप्रसून्यः। | 
उक्थं योपितः प्राषाः खं ; खेभ्तगुलेः गमैः" | 
रपीदिता लौकयावा निलयं ख्रोपु सवो; शभा 
प्रलये च मुखोदर्कान् प्रजाधर््ाबिबोधत ॥*॥ 
प्रजनाथें महाभागाः पूजार्हा खहदौप्रयः। 
स्वियः चियञ्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कञ्चन ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् 
मत्यं लोकयात्रायाः प्रत्यकं स्नोनिबन्धनम् ॥ 
रपत्वं धर्कार्य्याणि यषा रतिरुत्तमा । 
दाराधौनस्तथा खगेः पितृणामाकनञ्च इ ॥ 
पति' या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता; । 
सा भक्तृलोकानाग्नोति सद्धिः सःध्वौति चोच्यते। 
व्यभिचारात्, भतत्; स्तनो लोके प्रारोति निन्द- 

ताम् । 
शलयोनिश्चाप्रोति पापरोगेय पौद्यते ॥ 
सच प्रत्युदितं स्विः पूव्वजेय महपिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ 
भनुः पच दिज्ञानन्ति गतिदेधन्तु भत्तरि। 
अःइरत्प!दकं केचिदपरे केव्रिणं विदुः ॥ 
चैवरभूता स्पृता नारो दोजभूतः खतः पुमान् 
छेद बौज्ञयमायोयात् सन्भवः सरव्ददेहिनाम् ॥ 
विश्रिष्टं कुत्रचिदोजं स््रोयोनिसूवं व कुचित्। 
उभयन्तु समं यवर सा प्रसूतिः प्रथस्यते। 
दोजश्य चैव योन्याथ बोजमुत्कछ्टसुच्यते । 
सव्वभूतप्रसूतिहि बोजलच्षणलकिता ॥ 
यागं तूप्यते बौजं चेच कालोपपादिते । 
तादग्नोहति तत्तस्थिन् बौजं खं व्यंद्ित गुणं :॥ 
इयं भूमिदं भूतानां शातौ योनिरुच्यते । 
नच योनिशुणान् कांचिदोजं पुष्यति पुष्टिषु ! 
भूमावप्येककेदारे कालोपानि कषौवलेः । 
नानारूपाणि जायन्ते वोजानौ ड खभावतः ॥ 
्रौहयः शालयो मृहास्तिला माषास्तया यवाः 
यथाजौजं प्ररोडन्ति लगुनानौ वस्तथा ॥ 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतद्नोपपद्यते । 
उप्यते यदि यदोजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ 
लत् प्रान्नन विनौतेन ज्ानविन्नानवैदिना) 
भ्रायुष्कामेन वप्तश्चं न ज्ञातु परयोषिति ॥ 
"रर गाथा वायुगौताः कौत्तंयन्ति पुराविदः। 
यथा बज न वक्व्यं पुसा परपरिग्रहे ॥ 
नश्यतो बुयया दः खे विदमनुविध्यतः। 
तथा नण्यति वै चिप्र बौजं परपरिग्रहे ॥ 
एषोरपोमां एविदी भागां पू्व्वविदो विदुः। 
स्वाणुच्छद्स्य कद्र इः शस्थवतो मम् ॥ 
एदावनन पुरुषो यत्जायात्मा प्रजेति इ। 
विप्राः प्रा्स्तथा चेतदुयो भर्तासा च्म.ताङ्ना 
न निष्कयदिसगभ्यां भत् मायया विमुखे । 
णवं ध्या विजानोमः प्रक प्रजाएतिनिर्गितम्॥। 

४४२ 

स्नौपंघ 
ॐ 

सकछलदं शो निपतति सक्ञत् कन्या प्ररौयते। 
सकछ्लदाइ ददानोति दौण्येतानि सतां सञ्जत् ॥ 
यथा गोऽश्वोष्दासोषु महिष्यजाविकासु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागौ तयेवान्याङ्गनाख्पि ॥ 
ये केविणो बोजवन्तः परत्तेवप्रवापिणः। 
ते वे शस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित् ॥ 
यदन्यगोषु दषभ वत्सानां जनयेच्छतम् ¦ 

गोमिनामेव ते वत्ता मोघं न्कन्दितमापभम्॥ ` 
तथैवाक्षेत्रिणो बोजं परच्चेत्रप्रवापिशः। 
कुव्वन्ति क्ेविणामये' न बोजो लभते फलम् ॥ 
फलन्हनभिसन्धाय न्ेव्रिणां वोजिनां तथा । . 
प्रत्यन्तं छेत्रिणामर्थो बौोजाद्योनिर्गरौयसौ ॥ 
क्रियाभ्य् पगमात्व तद्ोजार्थ यत् प्रदोयते । 
तस्येह भागिनौ दृष्टौ वोजो न्ेविक एव च ॥ 
भ्रोघवातादृत' बोजं यस्य चेतरे प्ररोहति। 
चेविकस्येव तद्ोजं न वस्ता लभते फलम् ॥ 
एष धर्मों गवाश्वस्य दास्युष्राजाविकस्य च । 
विहङ्गमदिषो शाञ्च विन्नं यः प्रसवं प्रति ॥ 
एतदः सारफल्गुलं बोजयोन्योः प्रकौत्तिं तम्। 
भतः परं प्रवच्यामि योषितां धर्मापदि ५४॥ | 
भ्नातुजज्येष्ठस्य भाया या गुरुपन्नयनुजस्य सा 
यवोयसस्तु या भाव्य खषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता 
ज्यष्टो यवोयसो भायां यवोयान् वाग्रजस्ियम् 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ४ 
देवराहा सपिण्डाइ। स्तिया सभ्यङ्नियुक्तया ।, 
प्रजैष्ठिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिचये ॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु ्टताक्तो वाग्यतो निशि 
एवमुत्पादयेत् पुच' न दितौयं कथञ्चन ॥ 
दितौयभेके प्रजनं मन्यन्ते स््नोषु तदिदः। 
भनिहठत्त नियोगाधं' पश्यन्तो ध्तस्तयोः ॥ 
विधवायां नियोगा निं त्ते तु यधाविधि । 
गुरुवच्च खर्,घावच्च वत्त यातां परस्परम् ॥ 
नियुक्तौ यौ विधिं हिता वत्तेयातान्तु कामतः 
तावुभौ पतितौ स्यातां ख.षागगु रतल्यगौ ॥ 
नान्धस्िन् विधवा नारौ नियोक्तव्या दिजा- 

तिभिः 
अन्धस्मिन् हि नियुद्ाना धर्मी हन्य, सनातनम् 
नोद!हिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कौत क्षचित् । 
न विवाद्दिधावुक्तं विधवा वैदनं पुनः ॥ 
अयं हिज विद्धिः पशुधनमो विगदितः। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेषे राज्य प्रशासति 
स महोमखिलां भुन् राजपिप्रवरः पुरा। 
वर्णानां सङ्करं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ 
ततः प्रति यो मोहात् प्रमौतपतिकां ख्ियम्। 
नियोजत्वपत्यधे' त' विगहि न्ति साधवः ॥ 
यस्या स्ियेत कन्धाया वाचा सत्वे करते पतिः । 
तामनेन विधानैन निजो विन्देत देवरः ॥ 
यथाविष्यभिगम्येनां शक्तवस्तां शचद्रताम् । 
मियो भजेदाप्रसवात् सक्तत् सकटताहतौ ॥ 
न दत्त्वा कस्यचित् कन्यां पुनद दयात् विचक्षणः 
दत्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्रोति पुरुषारतम् | 
विधिवत् प्रतिष्टद्ापि तजत् कन्यां विगर्हिताम् 

स्तोपुंध 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छञ्मना चोपपादिताम्# 
यस्तु दोषवतीं कन्धामनाख्यायोपपादयेत् । 
तस्य तददितथं कुर्यात् कन्धादातुदु रासनः ॥ 
विधाय हत्ति' भार्याया; प्रवसेत् कावाच्ररः। 
अहत्तिकपिंता हि स्वो प्रदुष्येत् खितिमलयपि+ 
विक्षाय प्रोषित ठत्ति' जोवेत्रियममःख्धिता । 
प्रोपिते ल विधायैव जोषेच्छिन्येरगरहितेः ॥ 
प्रोषितो धमी कार्ययं प्रतोच्योष्टौ नरः समा; ४ 
विद्याधे षट् यशोऽयं वा कामाथ शंसतु 

वत्सरान् ॥ 
संवत्सरं प्रतोचेत दिषन्तीं योषितं पतिः । 
ऊहं संवत्सरा नां दायं हृत्वा न संवसेत् # 
अतिक्रामेत् प्रमत्तं या मत्त रोगात्तंभेव वा। 
साव्रौन् मासान् परित्वाज्याविभूषणपरि- 

च्छदा ॥ 
उश्मत्तः पतितं क्तौवमबोजं पापरोगिणम् ॥ 
न त्यागोऽस्ति दिषन्त्याञ्च न च दाया पवन्त नम्॥ 
मद्यपासाशहत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् । 
व्याधिता सापिवेत्तव्या हिंसार्थघ्नौ च सव्वदा # 
वन्ध्याषटमेऽधिकेदयाष्ट दशमे तु सतप्रजा। 

| एकादगे स्त्रोजननो सदयसवप्रियवादिनो ॥ 
या रोगिणोस्यात्त हिता सम्प्रा चैव भौरतः। 
सानुन्नापा धिवेत्तव्या नावमान्धा च किचित् 
अधिवित्रातु या नारो निगंच्छेदुपिता हात् 
सासद्यः सत्रिरोदव्या त्याज्या वा कुलसत्रिधौ॥ 
प्रतिषिडा पिवेद्या तु मद्यमभ्य् दवेष्वपि । 
प्र च्ासभाजं गच्छेडा सा दर्डया छष्णलानि 

षट् 9 
यदि खाश्चापरा्ंव विन्देरन् योषितो इजा: 
तासां बणंक्रमेरेव ज्यं ष्ट पडा च वेश्म च ॥ 
भत्तुः शरोरणुखरुषां धरयकाय्यच्च नेत्यिकम्। 
स्ाचेव कुर्यात् सर्वेषां नान्यजातिः कथद्धन॥ 
यस्तु तत. कारयेन्मो हात. खजात्या खितया- 

न्यया । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पृव्वटृषटस्तधैव सः ५ 
उत क्ष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । 
शरप्राप्तामपितां त्त कन्यां ददयाद्यथाविधि ॥ 
काममामरणात्तिष दुहे कन्यत्त, मत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छ त्त्, गुणहोनाय कर्दिचित. ॥ 
बोर वर्षाण्य् दोक्तेत कमाय तुमतौ सतौ । 
ऊ न्तु कालादेतस्मादिन्देत सदशं पतिम्*॥ 
श्रदोयमाना भर्तारमधिगच्छंद्यदि खयम् । 
नैनः किच्चिदवाप्नोतिन च यं साधिगच्छति ४ 
अलड्गरं नाददोत पित्र कन्धा खयवंवरा। 
माढकं राठदत्त षास्तेनास्यात यदित 

इरित. ॥ 
पिबरे न ददयाच्छुल्कन्तु कन्याङतुमतीं इरन्। 
सहि खाम्यामतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात् ॥ 
विंशदर्षो वहेत् कन्यां दयां इादथवार्षिंकौम्। 
चय्टवर्षोऽष्टवधीं वा धमो सोदति सत्वरः ॥ 
देवदत्तां पतिर्भाय्यां विन्दते नैच्छयात्नः । 
तां साध्वीं विशयात्रित्ं देवानां प्रियमाचरन् ॥ 

१ 



सलीरोगः 
प्रजना्धे सिय: ष्टाः सन्तानार्थञ्च मानवाः 
तसात् साधारणो ध्मः सुतौ पत्या षडोदितः। 
कन्यायां द तशलकायां स्ियेत यदि शल्कदः। 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ 
भराददोत न शृद्रोऽपि शल्कं दूडितरं ददत् । 
शुकं दि गदन् कुरत छत्र ददिटविक्रयम् ॥ 
तन्न न परे चक्रन्नापरे जातु सा 

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य द}यते॥ 
नानुश॒ख्ुम जात्ेतत् पूर्वेष्वपि डि जसु । 
शुर्कसंन्न न मूल्येन छन्नं दुदिटविक्रयम् ॥ 
श्रन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः 
एष ध्यः समासेन न्न यः स््ोपसयोः परः ॥ 
तथा नित्यं यतेयातां स्नोपंसौ तु कतक्रियी । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ 
एष सलोपंसयोरक्तो ध्मा वो रतिसंहितः । 
आपद्यपत्यप्रा्षिञ्च दायभागं निबोधत ॥” 

इति मानवे < भष्यायः॥ 
स्तोपुसल्षणा. स्तरो, स्लोपुसयोलं चं चिङ्क' स्तन. 
श्मश्रादिरूपं यस्यांसा। इति भरतः॥ तत्- 
पय्यायः । पोटा २। इत्यमरः॥ 

श््रोपुसी, पु, (स्रो च पुमां । “अ्रचतुरविचतु- 
रेति” ५।४; ॐ इति अचप्रत्ययेन 
साधुः।) स्तौपुसयोयुम्मम् । तत्पर्य्यायः । 
मिशुनम् २ इन्दम् २ । इत्यमरः । २।५। ३८। 
दिवचनान्तोऽयम् ॥ (यथा, मनुः । € । २५। 
“एषोदिता लोकया वा निलयं स्लोपंसयोः एभा॥ 

ख्नपू्वः, पु, (स्तौ पूरं प्रधानतया सव्वंकार्येषु 
शअग्रगाभिनोव यस्य ।) स्वोजितः। इति महा- 
भारते दानध्यः॥ 

स्नोप्रियः, पु, (सिया: प्रियः । ) भास्रहत्तः। 
इति तिकाण्डशेषः ॥ नारोप्रियद्रग्ये, ति॥ 

स््रोमुखपः, पु, (स्रोसुखं पतोति । पा + कः।) 
दोहलः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स््रोरच्जनं, क्तौ, (`स्ियमपि रचयति रागै- 
शेति । रच्ञ + ल्यः ।) ताम्बलम् । इति कंचित्॥ 

सख्वौरोगः, पु , (स्तिया रोगः।) नारोणामामयः 
तस्य चिकित्सा यथा,- 

भृन्सन्तरिक्ुवाच। 
नस््ोरोगदिविकिव्सान्तु वच्चे सुश्रुत तां सृणु 
यौनिव्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कभ वातजित् ॥ 
वचोपकुच्चिकाजातोकऊष्णाहषकसेन्धवम् । 
श्रजमोद। यवक्तारं चिचरकं शकंरान्वितम् ॥ 
पिष्टालाद्य जलादोथ् खादयेदृष्टतभष्ि तम् । 
योनिपार््वातति दरद्रोगगल्म्मा र्थो विनिढत्तये ॥ 
बदरोपव्रसंलेपात् योनिभित्रा प्रशाम्यति । 
लोध्रं तुम्बो फलालेपो योनिदाच' करोति च॥ 
पञ्चपल्ञवशव्यकमालतोकुसमेधुतम् । 
रविपक्रमषग्धारा योनिगन्धविनाशनम् ॥” 
अषग्धाराख्थाने भरषग्वाधा इति च पाठः 
“सकाञ्जिकं जवापुष्यं र्ट ज्योतोभतोदलम् 
ूर्व्वापिष्टञ्च संप्राश्य वनिता नात्त वं लमेत् ॥ 

1 
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स्लणशः 

यदा भवेदित्यत्र रजो इरेदिति च पाठः| 
“सदुग्धा लद्षणा पोता न स्यादा पृच्चदा छयतौ 
दुग्धस्याहढ़कं चात्तमश्वगन्धा च पुचदा । 
बन्या पुच्चं लभेत् पत्वा एतेन व्योषके शरम् ॥ 
कुशकाभोरवृ काणां मूलेर्गाज्िरकस्य चर। 
दु ग्धञ्चव सितायुक्तं गभि ण्याः शूलनुत्परम् ॥ 
पाठालाङ्गलिसिंहास्यमयुरकुटजेः एयक । 
नाभिवस्तिभगालेपात् सद्धं नारो प्रसयते ॥ 
सूताया इच्छिरोवस्तिशूल वे मन्दसंज्नितम् । 
यवत्तारं पिकेत्तव्र मस्तुनोष्णोदकन वा ॥ 
कुशमूलोक्ततः काथः साज्यः खूतिरजा-इः । 
शालितण्डलच्णन्तु सदुग्ध दुगधक्लङ्वेत् ॥ 
विदारिकुसुमरसं मूलं कापांसजं तधा । 

जो स्तन्धविश्द्धाथं सुदयषरसायनौ ॥ 
कुष्ठा वचाभया ब्राह्मो मधुरो च्ौद्रसपिंषो । 
वर्णायुःकान्तिजिननं लेहं बाले प्रदापयेत् ॥ 
स्तन्याभावे पयज्काग्यं गव्यं वा तद्गुणं भवेत् 
सुस्त शण्डो विषा बाला कुटजा चातिसारनुत् 
व्योषं मध मातुलुङ्गं हिकाच्छिनिवारणम् । 
कुष्ठ न्द्रयवसिदार्थनिभा दूर्व्वां च कुष्ठजित् ॥ 
सप्तच्छदामयनिशाचन्दनयनुलेपनम्। 
शङ्गनवोजरुद्राक्तवचालोद्ादिधारणम् ॥ 

इति गारुडं । १७६ । १--१<॥ 
स्तौसभं, क्र, (स्रोणां सभा । अशालाचेति नपु- 
सकत्वम् । ) नारोणां सभा । इति कचित् ॥ 

स्तरोसखभावः, प, ( स्रौणां खभाव इव स्वभावो 
यस्य ।)मडन्ञकः । इति शब्दमाला ॥ नारोशां 
शोलच्च ॥ (यथा, महाभारते । २।०१। ६ । 
“स्रो खभावञ्चलो लोके मम दोषश्च दारुणः। 
स्यादेवमपि कुर्य्यात् सा विवशा गतसौहदा॥”) 

सरेण, क्तो, ( स्तिया इदम् । सनो + नञ् ।) खरो. 
खभावः । यथा, भिः} 

^करेजपेराहितराज्यलोभा 
सत्रेणिन नोता विक्लतिं लधिन्ना । 
रामप्रवासे व्यख्षनत्र दोषं 
जनापवादं सनरैन्द्रखल्युम् ॥* 

( यथा, च भागवते । ४।४।२। 
“पिव्रोरगात् खं णविमूदृषीग्टं हान् 
प्र मणालनो योऽदंमदात् सतां प्रियः ॥* 

ष्नोणां समूहः । स्ती+नञज.! स्वौसमूहः। 
इति काशिका ।४।१।८७॥ यथा,शान्तिश तक । 
“ठे वास््रेथे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा 
काचित् पुख्येऽरण्ये शिव शिव शिषेति प्रलपतः।) 

स्तं णः, विः,(स््ौषु भवः। स्तनोभ्य भागतः स््नभ्यो 
हितो वा। खो + “सरोपुंसाभ्यां नज. खनौ 
भवनात् ।*४।१।८७। इति नञ ।) स्रो 
सम्बन्धो । इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ स्तिया 
अ्रपत्यं स्रं णः। स्त्रिया इदं स्नोणां समूहो वा 
स्तं णम्। इति तदटोकायां दुर्गादासः ॥ (रमणो 
रतः । यथा, भागवते, १।११।४०। 
“त' मेनिरेऽवलामौग्यात् खं शं चानुव्रतं रहः । 

| 

धाव्राञ्जनाभयाचुणं तोयपोतं यदा भवेत् । 

स्यरिडिलं 

स्यणिडिलं 
; , बि, ( तिष्ठत्यस्ित्रिति खा + घञर्थे कः ।) 

स्थलम् । यथा, 
“स्यलो दैवकत्त् केऽन्यत् खलं क्लीवे ख इत्यपि। 

ति शब्दरन्नादलौ ॥ 
(सुबन्तोपपदेतु “सुपिखः।” ३।२। 
इति कप्रत्यवः। खितिमोलः । यथा, र्युः। 
१२।१५। 
चिव्रकूटवनय्थच्च कथितस्गतिगसोः। 

सच्छा निमन्वयाञ्चक्र तमनु च्छिटसम्यदा 1* 
स्थग.म ए संहतो । इति कविकल्यदुमः ॥(म्बा०- 
पर०-सक०-सट्)) दन््यादिखमध्यः। म, 
शिख्थगयिषति । एभ्रस्थगोत्। इति दुर्गादासः, 

स्थगः, ति, ( स्थगति संहणोति श्रात्मानमिति। 
स्थग ~+भ्रच्। ) धत्तः । यथा, 

“धत्तं स्गञ्च निलंब्जः पटुः पाटविकोऽपि च॥? 
इति शब्द्रत्नावलो विकाण्डशेषञ्च ॥ 

स्थगनं, क्तौ, ( खग + सुट् । ) भपवारखम् ! 
यथा,-- 
“व्यवधानं तिरोधानमन्तदिं सव पवारणम् । 
छदनं व्यवधान्तर्डापिधानस्यगनानि च ॥" 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
स्थगित, वि, (खग+क्तः।) तिरोडितम्। 
तत्प््यीयः। संबौतम् २ सदम् ३ श्राहतम् 8 
संहतम् ५ पिहितम् ६ छन्नम्  भ्रपवारितम्र 
अन्तहिंतम् < तिरोधानम् १०1 इति ₹ेम 
चन्द्रः॥ ( यथा, किराते! १४।३१॥। 

““उदूदृव च्चः स्दमित कदि्जखो 
विक्लष्ट विस्फारितच।पमण्डलः ॥*) 

सगो स्तो, (स्थग्यतेऽ नयेति । सयग + घञर्थे कः 
मौरादित्वात् ष । ताम्बूलपाव्रम् । पाजैर 
वाटा इति भाषा। तत्ययायः। ताग्बृलकरङः 
२।¶९ति ₹हेमचन्द्रः ॥ 
गु, क्तो, गड़.: ! कुञ् इति भाषा । यवा,- 

''हृट्ये ते निविष्टास्ता भूयञ्चान्धाः सदसः! 
तदेव खगु यदौघं रधघोणमिवायतम् ॥ 
लब्धार्था च प्रतोता च लेपयिष्यामि तैसखगु 1 
मुखे च तिलकं चितं जातरूपमयं शुभम् ॥” 

इति शामायणे अरयोध्याकार्डं < समः # 
र्डिलं,क्रो,(तिष्ठत्यस्ितनिति। स्था + मिधिला- 

दयश्चेति इलच्प्रत्ययेन निपातनात् साधु!) 
चत्वरम् । इत्यमरः । २1 ७।१८॥ द वेदौ 
रभितोऽन्यत्र वा यन्नायें परिष्कुतायामनिखो- 
ब्रतायां विस्ततायां भूमौ । अखवाघेन तिष्- 
न्त्यत्र खण्डिलं नाखोति डर्डिलः चत्यते निवा- 
साय याच्यते चत्वरं चते ज याचे पूण वरः, 
इति भरतः ॥ यथा च। 
“यज्ञे परिष्कतस्थाने स्यातां स्थर्डिलचत्वरे , 

इति शब्द्रत्रावलौ ॥*{ 
होमनिमित्ताग्निखापना्धै खर्डिलविधिर्य था, 
वशिष्ठसषदहितायाम्। 
तस्मात् सम्यक परोच्लैवं कर्तव्यं एभवैदिकम् 

अप्रमाणविदो भत्तरो्वरं मतयो वथा ॥") | इस्तमा्र स्ण्डिलिं वा संक्िते होसक्मीखि ॥" 



श्य िडिलं 

क्रियासारेऽपि। 
““कुखडमेवं विधं न स्यात् खण्डिलं वा समा- 

अयेत् ॥" 
शारदातिलकषेऽपि। 
"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं खण्डिले वा समाचरेत् 
इस्तमाव्रन्तु तत् कुर्यात चतुरख समन्ततः ॥” 

इति तिष्यादितत्त्वम् ॥ * ॥ 
शअपिच। गोभिलः भअनुगु्ा रप भाद्त्य 
प्रागुदकङ्कवनं देशं समं वा परिखमृद्य उप- 
लिष्य मध्यतः प्राचीं रेखामुक्लिख्य उदौचौश्च 
संहतां पञ्चा्मध्ये प्राचोस्तिख उक्षिख्याभ्य् 
चयेत. लचणाहदेशा सब्वत्रेति। भरतुगुषा 
अच्छादिताः पतितादिभिरदृष्टा इति यावत्॥ 
पाङ्नोचादिफलमाइ गुद्यासंग्रहे गोभिल- 
यत्तः । 
“प्राङ्नोचं ब्रह्मवचंस्यमुदङ्नोचं यओोत्तमम् । 
पिरे दक्तिणतो नोचं प्रतिष्टालग्धकं समम् ॥ 

यशोत्तमभमित्यत्र सान्ता अप्यदन्ता इत्यक्तेर- 
दन्तोऽपि यशशब्दः गयाशिरः इतिवत । परि 
समूह्य सव्वेतः कुशैः पांश्ठादिकमपसाय उत्त 
रस्यां दिशि साईदस्तोपरि चिपेत.) घरि 
ससूद्य वितस्ति्रये उत्तरत उत्करं करोतीति 
इरि शन्ष्टतवचनात । तत उपलेपनम् ॥५॥ 
तत्र कारणमाडइ ्टद्यासंग्रहः। 
“इन्द्रेण वच्ाभिहतः पुरा ठव्रो महाशरः । 
मेदसा तस्य संज्िन्ना तदर्थमुपलेपयेत् ॥*इति। 
मध्यतः स्यण्डिलाभ्यन्तरे दच्विशांथे नतु 
मध्यांे उदम्गतेकविंशत्यङ्क लरेखानुरोधात् । 
अन्यथा ॥ 
“कु गे: संमाव्जयेद्ध. मिं शामादौ एचिस्ततः। 
इस्तमावरां चतुरस्रां गोमयेनोपलेपयेत् ॥ 
इति भारदाजोयडइस्तप्रमाणस्थण्डिले तदनुप 
पतैः । प्राचीं प्रागगताम् । उदौचौच् संइतां 
यञ्चादिति। प्रागगतायाः पञ्िभे भागे संलग्ना 
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स्थपतिः 

कुशेन इति सर्व्वव्राभिसम्बध्यते। एवकारेण 
शाखान्तरोक्षस्य व्याठत्तिः ॥ * ॥ 
देवता वशं†खाह स्मतिः। 
प्राग्गता पार्थिवौन्नया चाग्नेयौ चापुगद 

गगता । 
प्राजापत्या तथा चन्द्रौ सौमौ च प्राकक्लता 

स्मता॥ 

प्राजापत्या भवेत् छष्णा नोला चेन्द्रो प्रकौ 
त्तिता॥ 

श्वेतवर्णेन सौमो स्यात् श्खाणां वणं लचणम्॥ 
भग्निस्थापनपयन्तं सव्यडस्त प्रादे शस्य विधान 
माइ । रटद्ासंग्रहः। 
“शव्यं भूमौ प्रतिष्ठाप्य प्रोज्ञिखेदचिणेन तु । 

तावन्नोलयापयेत् पाणिं यावदभम्नि निधापयैत्॥ 
मानकर्तारमाइ छन्दोगपरिशिषटे कात्यायनः 
““समानक्रियायासुक्रायामनुक्ञी मानकत्तरि । 
मानक्ञद्यजमानः स्याहिदुषाभेष = ॥* 
अङ्ष्ठाङ्ग लिमानमाइ स एव 
“भङ्ग. ठाद लिमानन्तु यत्र यत्रोपदिश्यते । 
तव तजर बृत्पव्बग्रन्िभि््िनुयात् सदा ॥* 
यजमानासबरिधौ होभेतु साधारणाङ्गलि 
मानम् । यथा कपिलपञ्चरात्रम् । 
अष्टभिस्तेर्भवेन्लेय् मध्यमं सप्तभिर्यवेः। 

कन्यसं षड भिरदिष्टमङ्क लं मुनिसत्तमः ॥ 

यनवचनात् । इति संस्कारतच्छम् ॥ 
खष्डिलशायो, [न्] पं, ( खण्डिले शेते इति । 
शो + “व्रते ।*३।२।८०। इति इनिः! ) 
यो ब्रतवश्ात् खण्डिले शेते सः । तत्पर्यायः । 
स्थाण्डिलः २। इत्यमरः । २।७।४४ ॥ खर्छ 
लेशयः ३। इति शब्द् रन्नावलो ॥ (वाच्यलिद्गे- 
$पि वत्तते। यथा, भहिः\ ३।४१। 

सुदगग्राम्। मध्ये उदम्गतायाः प्राचौः प्राग “वाचंयमान् खण्डिलशायिनच्च 
यास्तिलो रेखा उश्ञिख्याभ्य.चयेदिति। रेखाभ्य] युयु्षमाणाननिं मुमुचुन् । 
उडतद्त्तिकोदरणपूव्वकमभ्य चयेत. । उन्िख्य| भअध्यापयन्त विनयात् प्रणेमुः 
खड त्याभ्य चयेदिति कात्यायनसूत्ात. ॥ * ॥ यद्वा भरदाजसुनिं सशिष्यम् ॥*) 
उत्करप्रचेपदेशमाह गद्या संग्रहः । स्थ्डिलसितकं.ङ्ञो, (स्थ्डिले सिकता यब्र ।) 
“उत्करं ट्य रेखाभ्योऽरब्रिमातरे निधापयेत् । | वेदिः । इति इारावलौ ॥ 
इारमेतत. पदार्थानां प्रागुदौश्थां दिभि स्मृतम् 

दति ॥ 
परिसमू हनादिपरिषे कान्तं क्म लच्चशसं चरकं 
तस्य लच्तणस्याहत प्रक्रिया सब्बत्र यत्र यव्राग्नि- 
प्रणयनं तत्र बोध्या ॥*॥ रेखाप्रमाणमाद 
न्दागपरिशिष्ठं कात्यायनः 
दचिणे प्रागगतायास्त प्रमाणं दादशाङ्गलम् 

तश्मललम्ना योदौचो तस्या एवं गवोत्तरम् ॥ 
उदम्गेतायाः संलग्नाः येषा; प्रादेशमाविकाः । 
सप्तसपताङ्ग लांस्यक्रा कुशेनेव समुक्ञिखेत ॥ 
नवोत्तरं नवाधिकं हादथाङ्ग लभेकविंशत्यङ्गः | 
मित्वथः । शेषाः उक्तरेखयोरवथिष्टास्तिलः। 

स्थण्डिले शयः, पु, ( खण्डिले शेते इति, भौ 
+ भच । अलुक्समासः । ) खष्डिलशायौ । 
इति शब्ट्रब्रावलो ॥ (वाच्लिङ्गेऽपपयमिति 
केचित् ॥ यथा, भागवते । ४।२३ । ६ । 

स्थपतिः,पं,(तिष्ठन्त्यस्मित्रिति । या+कः। ख 
खानम् । तं पातोति । पा + बाहुलकात् भति 
इत्य शादिहनत्तौ उच््वलः ।४।५८।)गोष्यतौशिव 
उ्वा। छ्यति सवननामकयागकन्ता । काङ- 
भैदः। राज इति भाषा । इत्यमरः ।१।३।६०॥ 
कारः तङ्खदे थद् इति श्याते । खपति 

कारभेदो सुख्यतचेति खामौ । हहसतिवाग 

पार्थिवौ पौतवशौ स्यादाम्ने यो लोडिता भवेत् 

तेः प्रक्रम्बमाश्यवेः। कन्यसं कनिष्ठम् । मानन्तु 
पार्ेन । षड यवाः पा्वसंमिताः। इति कात्य- 

“शभ्राकण्डमम्नः शिथिरे उदके खण्डिले शयः॥”) 

स्थलक 

याजिनि कुश्चुकिनि च । इति भरतः ॥*॥ तस्य 
लक्षण यथा, 
वास्तुविद्याविधानन्नो लघुस्तो जितखमः । 

दोषदर्भो च शरञ्च खपतिः परिकौत्तिं तः ॥ 
इति मल्छे। २१५।२< ॥ 

कच कौ । इति मेदिनो ॥ कुबेरः । इत्यजय 
॥ अरधोशः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा 

रामायथे। २।५२।५। 

“स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिग्छश्च च । 
खपतिस्तण माहय सचिवानिदमन्रवौत् ॥*) 
5 वि, (तिष्ठन्ति खधस्म इति खाः सन्त्- 

पतिः। ) सत्तमः। इति बेदिनौ ॥ 
, बि, विषमस ्वारजौवो । इति चिकाच्ट- 

शेषः ॥ विषमोन्रतम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
ल, जख्थाने । इति कविकल्पदुम: ॥ (म्बा °पर ० 

अक०-सेट् ।) ज, खालः खलः) तिखाल- 

यिषति । भयं नास्तोति केचित् । इति दुर्गा- 
दासः॥ 
^ ज्ञौ, स्त्रो, ( खल + भवच्! ) जलशुन्धा 
ऊविमभूमागः । तत्पर्व्ायः। खलो । इत्य 
मरः। २।१।५। खस्यते खोयतेऽव्र खलं 
खलज खाने भल् । एवं खलो नारो सखो 
इत्यादिना भअक्लचिमत्वं ईपि खलो निपात्यते 
छतिमल्वं तु भावैव खला । कविमाक्षनिम- 
सामान्धे तु खलं प्रयुज्यते । इति इदाः। खल- 
शब्द्; स्नोनपु सकलिङ्कः। इति भरतः ॥ (यथा, 
| । ७ । १९२ । 

स्यन्दनाग्वेः समे युध्येदनपे नौदहिपेस्तथा । 
इत्तगुखप्ाहते चापेरसिचमाायुधेः खले ॥ 
यथा च तेत्तिरोयसंडितायाम् ।१।६।१०।५। 
“यन्नो यजमानाय वषति खलयोदकं परि 
गट्कन्ति ॥*) 
ल, क्तौ, (खल + भव् । ) जलगुन्यल्ञत्रिमा 

क्ञचिमभूभागः । इत्यमरटौकायां भरतः । २। 
१।५। (खानमानव्रम् । यधा, रुः \५।५२। 

वाच वाग्मो दशनप्रभाभिः 
संवद्वितोरःखलतारहारः॥*)। 

वच्छरग्टइम्। यथा,- 
“पटवासः पटमयं दू षं वच््रष्टहं खलम् ॥* 

इति चिकाख्रेषः ॥ 
लकन्दः, पु, ( ख लजातकन्दः । ) भ्राम्य 
कन्दः! इति रब्नमाला॥ वनभ्ोख इति 
भाषा॥ 
खलकमलं, क्तौ, (सख लस्य कमलम् । ) खलश- 
पञ्चम् । (यथा, गोतगोविन्दे । १०। ७ । 

"“खलकमलगच्ञनं मम इदयरश्छनं 
जनितरतिरङ्परभागम् ॥") 

तत्पग्यौयः। पञ्चचारिथौोर अतिचरारे 
व्यथा पश्चा५ चारटौ &। चख गुशाः। 
अनुष्णत्वम् । कटुतवम् । तिकषत्वम् । कषायत्वम्। 
कफवातमु वच्छ खशूलश्व सकासविषापड 
लवम् । इति भावप्रकायः॥ 



स्यलेस 
खलकुसुदः, पु, (खलस्य कुमुदः) करवोरः 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

खलपद्च, क्रो, (खलस्य पद्मम् ।) खनामख्यात- 
पुष्पविशेषः । ( यथा, भटः । २।३। 

“विभ्बागतेस्तोरवनेः सिं 
निजां विलोक्यापद्ृतां प्योभिः। 
कूलानि सामंतयेव तेनुः 
सरोजलच्छमीं खलपद्महा सेः ॥*) 

तत्पयायः। व्रपव्रम् २ तमालकम् ३ । इति 
विकाण्डगओेषः ॥ तच्तुव्विधं यथा, 
“चतुर्था खलपद्चानि सेवन्तो गुलदावदौ । 
ने पालौ च गुलावखच वकुल कटम्बकः ॥* 

इति रावणक्लताकप्रकाशः॥ 
सखलपञ्चः, पु,(खलजातः पञ्च इव ।) मानकः। 
इति रब्रमाला ॥ मानकचु इति भाषा ॥ 
( यथा, 

खखलपञ्ममयं कल्कं पयसा लोद्य -पाययेत् । 
शओहामयदरद्चेव सव्वादधेकाङ्गभोथजित् ॥ 
इति वेद्यकचक्रपाणिसं ग्रहे शोधाधिकारे॥) 

ख्यलपञ्चिनो, सनो, ( खलस्य पद्मिनो । ) खल- 
पद्मम् । वैटतामर इति हन्दौ भाषा । तत् 
पयायः । पद्माद्वा २ चारटौ ३ पद्मचारिणौ४ 
सुगन्धमूला ५ अम्बुरुहा ६ लच्छोः चेष्ठा ८ 
सुपुष्करा € रम्या १० पद्यावतौ ११ अति- 
चरा १२ ख्थलरुहा १३ पुष्करिणो १४ पुष्कर 
यर्णिंका १५ युष्करनाडौ १६। भस्या गुणाः । 
गौल्यत्वम् तिक्तम् । शोतत्वम् । वान्तिरक्त- 
पित्तमेडभूतातीसारनाशित्व्च । इति राज 
नि्षण्टः ॥ 

सथलमच्रो, स््नो,(खलस्य मच्नरौ ।)अपामागः । 
इति रत्नमाला ॥ 

सखलगरङ्गाटः, पुं, (खलजातः शृङ्गाटः ।) गोच्षर- 
। इति रन्नमाला ॥ 

स्थलश्ङ्गाटकः, पु, ( खलश्ङ्गाट एव । खाये 
प रकः। इति राजनिघेण्टः ॥ 

[न्] पु(खलस्य सोमा ।) खण्डिलः। 
इति भूरिप्रयागः॥ 

खला, स्तरो, (खल + टाप् ।) जलशून्याक्त्रिम 
भ्रमिः । इत्यमरटोकायां भरतः । २।१।५॥ 
(श्रस्याः प्रमाणं खलशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ ) 

खलो, स्त्रो, (खल + ङोेष् ।) जलशून्या वरिमा 
भूमिः । इत्यमरटोकायां भरतः। २।१।५। 
(यथा, साहित्यदर्पणे । 

“सेषा खलो यत्र विचिन्वता तवां 
शष्ट मया नुपूरमेकमूव्वीम् । 
श्रट्टश्यत त्वच्चरणारविन्द- 

विश्चषदुःखाद्विव बदमौनम् ॥”) 
श्लो देव ता.स्त्रौ,(खल्या देवता \) म्राग्यदेवता । 
इति केचित् ॥ 
खले रह, स्त्रो,(सख्ले रो इतोति । रुह + कः ।) 
ग्टदकुमारो । द्धान्तः । इति राजनिर्घर्ट्ः॥ 
खलजाते, ति ॥ 

ष, 112. 

प्रत्यलधानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥” 

४४५ 

स्थाणुः 

खलेशयः,पं,(खले शेते इति ! इति शौ + भरच्। 
क्रोडर्र्कुरङ्गादयः। इति राजनिघर्टः ॥ 
स्थलशायिनि, वि ॥ 

खवः, पु,(तिष्ठतोति । खा + “क्विष्टष्वोति ।* 
उणा० ४। ५६। इति क्िन्प्रत्यधेन साधुः ।) 
तन्ववायः। खगैः । जङ्गमः। इति संच्तिप्त- 
सारोणादिहत्तिः॥ 

स्थविरं, क्तो,(खा + “अजिरशिशिरेति । "उणा ० 
१।५४। किरच् प्रत्ययेन साधु; ।) ओेलेयम्। 
दति राजनिर्घण्टः ॥ 

खविरः, पु, (खा+किरच्)) ब्रह्मा। इति 
छेमचन्द्रः ॥ 

स्थविरः, रि, ( तिष्ठतौति। स्था + “अजिर- 
शिशिरेति।” उणा० १।५४। इति किरच्- 
प्रत्ययेन साधुः । ) ददः । इत्यमरः । २।६। 

४२॥ ( यथा, मनुः । २।१२०। 

“ङ्ख प्राणा युत्क्रामन्ति यनः खविर भ्रायति 

भिज्ञ; । इत्यणादिहन्तौ उचञ््वलदत्तः ॥१।४५॥) 
अचलः । इत्यणादिकोषः॥ 

स्थविरा, सनो, (खा + किरच् । टाप् । ) महा- 
खावणो । इति राजनिघर्टः ॥ हदा च ॥ 

स्थविष्ठः, वरि, (अयमेषामतिशयेन स्थलः । स्थल 
+ इष्ठन् । “सख्थलदूरेति ।” ६ । ४। १५६। 
इति साः । ) अतिशयस्लः । इत्यमरः ।३। 

२।१११॥ (यथा, भागवते।२।१।२४) 
“विशेषस्तस्य देडोऽयं खविष्ठञच खवोयसाम् ॥” 

स्थाणुःपु,(तिष्ठतोति । खा + “स्थोणुः ।*"उचा० 
३। ३७ । इति शुः । ) शिवः । इत्यमरः । १; 
१।३६ ॥ (यथा, रघुः । ११।१३२। 

“स्थागुदग्धवपुषस्तपोवनं 

प्राप्य दाशरथिरात्तकागुंकः। 
विग्रहेण मदनस्य चारणा 
सोऽभवत् प्रतिनिधिनं कम्यणा ॥*) 

तन्नामकारणं यथा,-- 
“समुत्तिष्ठन् जलात्तस्मात् प्रजास्ताः 
ततोऽदं ताः प्रजा दृष्टा रहिता एव तेजसा ॥ 
क्रोधेन महता युक्तो लिङ्कमुत्पाव्य चाक्तिपम्। 
उत्चि्ष सरसो मध्यं ऊर्ैमेव यदा खितम्। 
तद्! प्रति लोकेषु स्थगणुरित्येव विच्युतम् ॥” . 

इति वामने ४६ भ्ध्यायः॥ 
( ब्रह्मा । यथा, महाभारते। १।१।३२। 
“यच््ात् पितामहो जज्ञं प्रभुरेकः प्रजापतिः। 
ब्रह्मा सुरयुरः यथागतः कः परमेष्टपथ ॥*) 
कौलः। इति मेदिनो ॥ जोवकगन्धद्रव्यम् ।यथा, 
“्ञोवके जोवनो जोवो निधिः स्थाणुः प्रको- 

तितः ॥* 
इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

सखागः, वं, को. (खा + णुः ।) निःश्टाखठन्तः। 
मुडा गाद्क इति भाघ्रा ॥ ( यथा, देवौभाग 

स्थानं 

ध्यान क्त्वा तयैकान्ते खितः स्थाशुरिवा- 
चलः ॥”) 

तत्पर्य्यायः । भ्र.वःर शद्ुः३ । इत्यमरः ।२।४।८॥ 
अशाखठत्तः ४) इति जटाधरः ॥ भरस््रमेदः। 
इति नोलक्षरठः ॥ 

सथाणुः,वि,(खा + णुः!) सिरः । इति धरणिः ॥ 
( यथा, विष्णुपुराणे । १।५।५८। 
“भव्यञ्च व्ययन्चं व यदिदं खागुजङ्गमम्। 
तत् ससञ्ज तदा ब्रह्मा भगवानादिक्लत् विभुः“ 
शुतौयं , क्री,(स्थानोस्तौर्धम् ।) तोयेविशेषः। 

यथा, वामने ४२ भ्रध्याये)। 
“स प्रोवाच महादेवो ब्रह्माणं प्रणतखितम् । 
पख्प्रदं ृणाञ्चं व तोर्ध माहात्मयसुत्तमम् ॥ 
एतत् सन्निहितं प्रोक्तं सरः पुख्यप्रदं महत् । 
स्थाणुलिङ्गस्य माहात्म। ब्रह्मन् मेऽवहितः गणु 
श्रचेतनः सचेता वा अन्नो वाप्राज्नणएववा। 
लिङ्गस्य दशंनादेव सुखखयते सर्वपातकैः ॥ 
पुष्करादोनि तोर्थानि समसुद्रचरणानि च। 
स्थागुतो्े समेष्यन्ति मध्य प्राप्तं दिवाकरे ॥ 
तच स्थास्यति यो ब्रह्मन् माच्च स्तोष्यति 

भक्तितः) 
तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशयः ॥ 
इत्येवमुक्ता व चनं देवदेवो गतः प्रभुः । 
देवाश्च ऋषयः सव्व खानि खानानि भेजिरे ॥ 
ततः प्रति लोकेऽस्मिन् खाणुतोथ' वदन्ति 

हि॥* 
स्थाण्डिलः, पु, ( खण्डिले शयितु व्रतमस्य । 
स्थण्डिल + “खण्डिलात् शयितरि व्रते!” 8 ॥ 
२।१५। इति भ्रण ।) खर्डिलशायौ । इत्य- 
मरः ।२।७।४५॥(वाख लिङ्गोऽयमिति केचित् ॥) 

स्थाणो खरः, पु, (खा णरोगश्वरञ ।) शिवलिङ्क- 
विशेषः । यथा, 
स्थाणुर्ना्ना हि लोकेषु पूजनोयो दिवौकसाम् 

खाशुरो खरः खित यस्मात् स्थाखोश्वरस्ततः 
स्मतः ॥ 

ये स्मरन्ति सदास्थाणु ते सुक्ताः सव्व 
किखिषैः। 

भविष्यन्ति शददेहा दशना ओच्तगामिनः॥ 
इत्येवसुक्का देवेन ऋषयो ब्रह्मणा सड । 
नस्मादहारवणं लिङ्गं नेतु समुपचक्रसुः ॥” 

इति वामने ४२ भध्वायः ॥ 
यातव्यं, ति,(खथा + तव्य ।) स्येयम् । खानोयम्। 
यथा, कालिदासक्लतश्ङ्गारतिलके । 
बाणिज्यन गतः स मे ग्टहपतिवार्तापि न 

यते 

प्रातस्तज्जननैौ प्रसूततनया जामाटठगीहं गता। 
बालां नवयौवना निशि कथं 44 

सखायं सम्यृति वत्तेत पथिक हे खानान्तरे 
गम्यताम् ॥* 

वते। ११७।५२। 

'छायायाम्रातपे चेव समदर्भो महातपाः, 
== (खा + स्र ! ) नौतिषेदिनां विव- 

न्तर्गतवगे विशेषः । इत्ममरः ।२।८। १८४ 



स्थानकं 

नो तिषैदिनां नोतिशास्त्रन्नानां चयादिभि- 
स्ति्गः। अन्धे षान्तु धा काम्यः पुव्वंमुक्तः । 
श्रशटवगस्यापचयः षयः । तस्येवोपचयो हिः । 
तस्य नोपचयो नापापचयः स्थानम् । अष्टवर्ग 
यथा,-- 
“ज्पिञ्णिक्पयो दुगं सेतुकु ज्जरबन्धनम् । 
कन्याकरवलादानं सेन्यानाञच्च निवेशनम् ॥ 
श्रख्वगः स्मृतो राज्ञामिति --४* 

इति भरतः ॥ * ॥ 
सादृश्यम् । ् रवकाशः। खितिः। इति मेदिनो । 
( यथा, मनुः । ६ । २२) 

“स्थानासनाभ्यां विहरेत् सवनेषुपयव्रपः ॥") 
सब्रिवेशः। इति हेमचन्द्रः॥ वसतिः! इति 
चतुर्थकाण्डे हेमचन्द्रः ॥ यथाह कञित्। 

“सयान प्रधान न बलं प्रधानः 
स्थानखितः कापुरुषोऽपि सिंहः ॥") 

ग्र्सन्धिः। इति दिकाण्डओेषः ॥ भाजनम् । 
इति हलायुधः ॥ निकटम् । यथ),- 
“त्वमत्र छत्तिकास्थाने कथयामासुरोऽ्वर । 
सव्व धर्मादयो ठेवा धम्याधभ्यस्य सा्तिणः ॥" 

इति ब्र ह्मवैवक्तं गणपति खण्डे । १५।१६॥ 
भ्रपिच। 
“एते छयपत्यास्तस्य्षे धारयन्ति चराचरम् । 
पुरा मङ्नकः सिदस्ततस्थाने इति मे शुतम् ॥* 

इति वामने २७ ्रष्यायः ॥*॥ 
स्वधर्म्मानुष्टायिनां असम्यग्बत्ति नाच्च सथान- 
विशेषप्रा्ियथा,-- 
वणानामाश्माणाच सस्यग्धर्मप्रानुपालिनाम् 

अ्रसम्यग्बत्तिनां लोकान् ब्रह्मा चक्र यथा चयत् 
प्राजापल्यं ब्राह्मणाना स्मृतं स्यान क्रियावताम् 
चियाणां तथा चेन्द्रं संग्रामेष्वनुवत्ति नाम् ॥ 
वेश्यानां मारुत स्थान खधमयमनुवत्तिं नाम् । 
गान्छव्व शुद्र जातोनां परिचयानुकारिणाम्॥ 
चरषटरायोतिसहसाणां यतोनामूदरेतसाम् । 
स्मतं तेषान्तु यत् स्थान तदेव गुरुवासिनाम् ॥ 
सपर्षोणाच्च यत् स्थाणं स्म तं तदत् वनौ 

कसाम्। 
प्राजापत्वं ग्टइख्ानां रट हधर््रानुवत्तिं नाम् # 
न्धासिनान्तु परं ब्रह्म योगिनामृख्त स्मतम्। 
एकान्तवासिनां ब्रह्मध्वायिनां परमं पदम् ॥ 
तामिस्रमन्धतामिखर महारौरवरौरवम् । 
चलिपत्रवन' घोरं कालयत्रमवोचिमत्॥ 
वेदस्य निन्दकानान्तु यन्नव्याचातकारिणाम्। 
स्थानमेतव्समाख्यात' स्वधर्मविनिवत्ति नाम् ॥ 

इति वद्किपुराणे सर्गकथननामाध्यायः ॥ 
थःनङं, क्तो,स्थानामिव। कम् । स्थाने कं जलं 
यव्रेतिवा।) भ्रालवालम्। इति हेमचन्द्रः ॥ 
नगरम् । फेनम् 1 इति केचित्. ॥ ( खानमेव । 
स्वथं कन् । खानशब्दार्थोऽपात्र । यथा,महा- 
भारते ।१३।२६। <४। 

लब् स्थानकं ब्राह्ममममोखमानं - 
गङ्का सदवातलमवशथरपास्या ५") 

४४६ 
स्थापना 

स्थानचच्चला, स्रो,(खाने चञ्चला ।)वव्बरौ हत्त: 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
सखान् तः, वि,(ख्थानात् चृत; ।) खान्वष्टः । 
। गारुडं ११।७१। 

“स्थानखितस्य पद्मस्य भिच्ौ वरुणभास्करौ । 
नचु्रतस्य तस्येव करेदशोषणकारकौ ॥ 

नपालः, पु, ख्यानं पालयति यः| (सथान + 

पालि +भ्रण।) स्थानरत्तकः। ( यथा, याज्ञ 
वल्के । २। १७६ । 
“भशौल्विकेः स्थानपालैर्वा नष्टापष्तमाहृतम् 
अरव्वाक् संवत्सरात् खामो हरेत परतो पः॥” 

स्थानभ्च्टः, वि, (खानात् ष्टः!) पदचु्रतः। 
यथा, 
स्थानख्ितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदख्िता 

स्थानञ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराः) 
इति गारुडं । ११५। ७३ । 

स्थानाध्यत्तः, पु, ( खानस्य अध्यत्तः। ) स्थान- 
. रक्तकः तत्पर्व्यायः। खानिकः २। इति 
डेमचन्दरः॥ 

स्थानिकः, पु, ( खानमस्येति । ठन् । ) खाना- 
ध्यक्तः ¦ इति हेमचन्द्रः ॥ 

स्थानो, [न्] वि, स्थानविशिष्टः । खानं विद्यते- 
$स्य इत्ये इन्प्रत्ययेन निष्यत्र; । यथा, 
स्थानिवदादेशः । इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 

नगरम् । इत्यमरः । २।२।१॥ सानसम्ब- 
ज्धिनि, ति॥ 

स्थाने, व्य, योग्बम् । (यथा, रघुः । ५।१६। 
“स्याने भवानेकनराधिपः स- 
नकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति ॥") 

कारणार्थैः) सादग्यम् । सत्यम् । इति शब्द् 
रन्नावलो ॥ 

स्थापकः, वि, (स्यापयतोति। खा + णिच् + 
गवुन् ।)ख।पनकत्ता । जन्त खाधातोषं कप्रत्य- 
येन निष्यब्रः॥ 

ख्थापत्यः, पु, (खवप तिरेव । सपति + खज । ) 

भाव, क्तौ ॥ 
क्तौ, (खखा~+ शिच् + च्यर् । ) रोपणम् । 

पुंसवनम् । इति मेदिनो ॥ समाधिः। इति 

सखामो ॥ यथा, भागवते। १०।४४।१५। 
“उ्यापनैरुवरयनेखालने; स्थापनं रपि । 
परस्परं जिगोषन्तावपचक्रतुराक्नः॥* 
पना, खरो, ( खा + णिच् +युच् + टाप् | ) 

स्थःपनम् निवेशनम् । (वथा, महाभारते । 

१२।२८१।२४। 

““खापना व सुमहतौ त्वया देव प्रवत्तित। ॥* 
विचाराङ्गविशेषः । तद्यथा,- । 
“परथ स्थापना । सखथापनानाम तस्या प 

परतिन्नाया हेतुभिद्ं 
पूवैः हि प्रतिन्ना पञ्चात् खापना किंद्यप्रति- 

स्थानोयं, रो . (स्थानाय हितमिति । स्थान + छः) 

श्रन्तःपुरर चषकः । इत्यमरः ।२।८।८॥ स्थपते- | 

विश्वः ॥ (पादादिपिष्डौकरणम् । इति धर 

टान्तोपनयनिगमैः स्था? 

स्थायी 
न्नात स्थापयिष्यति यथानित्यः पुरुष इति 
प्रतिन्ना इतुरक्रतकत्वात् इति ! टटान्तः यथा, 
भरक्ृतकमाकाशं तच्च नित्यम् । उपनयो यथा, 
चाक्लतकमाकाश्न्तथा पुरुषः । निगमनन्तस्मा- 
ब्रित्वदति।"इति चरक विमानखाने८्अध्याये॥ 

स्थापनो, स्त्रो (स्थाप्यतेऽनयेति । खा + णिच + 
| च्युट् । ङोप्  ) पाठा । इति मेदिनो भमर । 
२।४१८६५॥ 

स्थापित", वि, (स्था + णिच् + क्तः ।) निचितम्) 
न्यस्तम् । इति मेदिनो ॥ (यथ'देवोभागवते । 
२।९।४३। 
“मणिमन्वधराः शराः स्थापितास्तत्र रत्षणे॥”) 

स्थाम, [न्] क्तौ, (तिष्ठत्यनेनेति । स्था + सव्व 
धातुभ्यो मनिन्” उणा० ६ । १४४ । इति 
मनिन् ।)सामर््वेम् । इत्यमरः । २।८।१०२॥ 
(नादः । यथा, महाभारते । १। १३१।२४। 
“अखस्येवास्य यत् स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्। 
अश्वययामेव बालोऽयं तस्मात्राख्ना भविष्यति ॥" 
& पु", (स्थायौ भावः })रसस्य त्रिधा- 
भावान्तर्गतभावविशेषः। यथा,-- 
सञ्चःरिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 

उद दमाः स्थायो च भाव इत्यभिधौयते ॥ 
न भावहोनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः 
परस्परक्लता सिहिरनयो रसभावयोः ॥* 
इत्यक्तदिशा परमालोचनया परमविश्रान्ति- 
स्थानेन रसेन सहेव वत्तमाना भ्रपि राजा- 
नुगतविहारप्रहत्तथत्यवत् आपाततो यत्र 
प्राधान्ये नाभिव्यक्ता व्यभिचारिणः देवसुनिगुर- 
न्ट पादिविषया रतिः उड दमात्राविभवादिभि 
रपरिपु्टतयारसतामनापाद्यमानाच्च स्थायिनो 
भावा भावशब्द्वाचयाः। उच्,दमाव्रस्यायोभावो 
यथा,-- 

“हरस्तु किञ्चित परित्य षेये 
चन्द्रोदयारग् इवास्वराशिः। 
उमामुखे विम्बफलाधरोष्ट 
व्यापारयामास विलोचनानि ॥* 

श्रत पाव्वतौविषया भगवतो रतिः। इति 
सादिव्यदपणे रस्भावादिनिरूपणो नाम ३ 
परिच्छेदः ॥ 

स्थायो, [न्] पु, (तिष्ठतीति । खा+षिनिः।} 
भावभेदः। यया, 

“स्थायि साति कसच्चारिप्रभेदैः स्याद्रतिः पुनः॥” 
इति इमचन्दरः ॥ 

(यथा, साहित्यदर्पणे । २ । २०५--२०७। 
“अविरुद्धा विरुदावा यं तिरोधातुमत्तमाः। 
अस्ादादुरकन्दोऽसौ भावःखायोति खनप्रतः॥ 
यदुक्तम् । 1 
सकस्चहत्ताा भावानामन्धेषामनुगासुकः । 
न तिरोधौयते खायो तं रसौ पुष्यते परम् ॥ 
तद्ध दानाइ। 
रतिर्हासश्च शो कथ क्रधोख्ाहौ भयं तथा । 
जुगुष्ठा विस्मयं यमदौ परोक्षाः थमोऽपि च ॥ 



स्थालौप 

रतिमनोऽकूलेऽथे मनसः प्रवणायितम् 
वागादिवेल्लाचेतोविकासो हास इष्यते ॥ 
इष्टनाशादिभिश्ेतो वेक्तव्यं शोकशब्दभाक्। 
प्रतिकूलेषु तेचणास्यावबोधः क्रोध इष्यते ॥ 
कार्यारम्भेषु संरग्धः सेयानुत्सा इ उच्यते । 
रौद्रथक्षा तु जनितं चित्तवैक्तव्यद' भयम् ॥ 
दोषेक्षणादिभिगहा जुगुष्छा विषयोद्वा । 
विविशैषु पदार्थेषु लोकसोमातिवत्तिं षु ॥ 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः 
शमो निरोहावख्यायामामवि ्रामजं सुखम् ॥ 
यथा मालतोमाधवे रति; । नटकभेलके हासः। 
रामायणे शोकः। महाभारते शमः । एवमन्धं 
ऽपि । -एत हि एतेष्वन्तरा उत्पद्यमाने स्तेस्ते- 
वरुहैरविरदेख भावेरनुच्छित्राः प्रलयुत परि- 
घुष्टा एब खद्ृदयानुभवचसिद्धाः ॥**॥) खिति- 
विशिष्ट, वि ॥ (तधा, महाभारते । ६।३।२६। 
“संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावभौ॥”) 

श्यायुकः, पु, (खातु शौलमस्य । खा + 
पतपदेति ।*३।२।१५४ । इति उकञ् ।) एक- 
ग्रामाधिक्लतः एकस्मिन् ग्रामे नियोजितः इत्य- 
मरः। २।८। ७॥ (खितिशौले, ब्र । यथा, 
भरहिः।२।२२। 

“ञ्ञायोधने स्थायुकमस््रजात- 
ममोचमभ्यणंमडाहवाय । 
ददौ वधाय क्षणदाचराणां 
तस्मै मुनिः यसि जागरूकः ॥*) 

श्याल, क्र, (ति्टत्यस्मिन् अन्रादिकमितिखा + 
“खयाचतिखजेरिति।* उणा० १।११५। इति 
आलच् । ) हेमादिक्षतमोजनपाचम् । थाल 
इति भाषा । इत्यमरः । ३।५। ३२ ॥ स्थलति 
तिष्ठति भन्रादिकमव्र खालं सथल ज स्थाने 
घञ् । इति भरतः ॥ ( भखिविशेषः । यथा, 
यान्नवलकाः । ३।८५। 
“साले: सड चतुःषषटिंण्डा वे विंशति खाः॥ 
“स्थलानि दन्तसूनप्रदेशख न्यस्थोनि ।" इति 
तत्र भिताच्तरा॥) 

खालो, स्त्रो, (तिष्ठन्त वरात्रादोनोति । खा + 
अ्ालच् । गौरादित्वात् ष् । इत्यणादिहत्तौ 
उच्ज्वलः। १।११५। ) पाकपात्रविशेषः। 

दंडो इति थालो इति च भाषा। तत्पर्ययायः। 
पिठरः २ उखा ३ कुण्डम् 8 । इत्यमरः! २। 

€।३१ ॥ पिठरे ५ खालम् ६ उषा ७ कुण्डो 
८्। इति तञ्रैका॥ कुण्डा < कुण्डयका १०। 
इति शब्ट्रब्रावलो ॥ पाकः११ पातिलो १२। 
इति जटाधरः ॥ (यथा, इरिवंशे । २६। ४०। 
“पूरयित्वाग्निना खाली गन्धर्व्वा तमन्ुवन्। 

¢ 

अनेनेष्टा च लोकान्न; प्राष्छयसि त नराधिपा") खालोविलोय | 
पाटलाः । इत्यमरटोका । २।४। ५४॥ 
भेदिनौ च॥ 

खालोपक' चि, ( खाख्यां पक्म्। ) खास्यां 
यक्राव्रदि ४ 

३८८ 

कारे ॥) 

पुलाकः, पु. (स्थालोखः पुलाको भक्त- 

थालो बिलं, क्गो,(सखाल्या बिलम् ।) पाकपाव्र- 

8४७ 

स्यालौबि 
सथालोपाकः,वरि,(स्थास्थां प्रको यस्य!) भाजन- 
पक्ञाब्रादिः। यथा, चातुास्यत्रते माव्छे। 
-"लभते सन्ततिं दोघां खालोपाकमभक्तयन्॥” 

इति तिष्यादितत्छम् ॥ 
(खाल्थां पश्यते इति । पच् + घञ् । स्थालो- 
कछतपाकविशेषे, चरुविशेषे च पुं। यथा, 
महाभारते । ३।२३२। ३२) 
"ये च धमयाः कुटुम्बेषु खशामे कथिताः पुरा। 
भित्ताबलिश्राइमिति खालोपाकाश्च परव्वसु ॥ख 
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम 
तान् सर्व्वाननुवर्तामि दिवाराव्रमतन्दरिता॥") 
मांसण्टकाओा्े स्ालोपाक्स्य मांसप्रति 
निधि यथा, “पष्वभावे खालोपाकेन यथा 
गोभिलः। “अपि वा खालौपाकं कुर्व्वीत 
दति ।' तददिधानन्तु । 
“सखालोपाकं पश्खाने कुर््याद्यव्ानुकल्यिकम् 
खपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्या गोः पयस्यनु ॥* 
इति छन्दोगपरिगिष्टोक्तं ्राह्यम् । अन्विति 
श्रोदनचरोः पञ्चात् ।” इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
(वेद्यकोक्स्थालोपाकविधियथा, 

भथ खालोपाकविधिः। 
“इूलयमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत्। 
सख(लोपाके फलग्राद्ममयसस्िगुणोकछतम् ॥ 
तस्य षोडथिकं तोयमष्टभागावशेषितम्। 
खदुमध्यकटोराणामन्ये षामयसा समम्॥ 
कथनोयं समादाय चतुरष्टौ च षोड़श । 
गणानां खाप्यते तोयं रषयेदयसा स ॥ 
खरसस्यापि लौहेन स्थ।लोपाके समानता । 
खाल्धां क्षाथादिकं दत्वा यथाविधिविनि 
पाकेन च्षौयते यस्मात् खालोपाक इति स्मत 
हस्तिकर्णपलाशस्य मूलञ्च शतसू लिका ॥ 
अद्गराजाख्यराजानामिषां निजरसेः सड । 
मिलित्वा वा विधातव्यं स्थालोपाके फलादनु । 
यथा दोपौषधेनापि खालोपाको विधौयते ॥ 
इति वेद्यकरसेन्द्रसारसंग्रहे जारणमारणाधिः 

गुलिका यत्र ।) न्यायविशेषः। यथा,- 
स्यालोखास्तण्डला एते सर्ववे वि क्तित्तिभागिनः 

समकालाग्निसंयो गभागिल्वात् प्रतिपन्नवत् ॥ 
इति खालोपुलाकन्यायेन वैदिकलिङ्ताव- 
च्छेदे नापूर्वं शक्तिकल्यनात् । प्रतिपन्न इस्त- 
मदनादिना स्फ टितत्वनन्नातम्। इति मल- 
माषतत्वम्॥ 

स्याभ्यन्तरम्। खास्याः शन्यभागः। इति 
सिद्ान्तकौसुदौ ॥ 

वि, ( खालबिलमहतीति । 
स्थालोविलात् ।* ५।१।७०। 

इति छः यच्च ।) पाकयोग्यतण्डलादिः । यथा, 
ख!लोबिलोयास्तण्डलाः । खालौविष्याः पाकः 

स्थावरः 

स्थालोहक्षः, पु, (स्थालोवत् ठत्तः।) तरप्रमेदः। 
वैलियापौपर इति हिन्दौ भाषा। तत्प््यायः। 
नन्दोह चः २ भ्रश्वल्यमेदः ३ प्ररोहो ४ गज- 
पादपः ५ चयतरः ६ क्तोरो ७ वनस्यतिः ८ । 
भरस्य गुणाः। लघुत्वम् । खादुत्वम्। तिक्ष- 
लवम् । तुवरत्वत् । उ्णत्वम्। कटुपाकरसत्वम्। 
ग्राहितम् । विषपित्तकफ़!खना्ितवच्च । इति 
भावप्रकाशः॥ 
वरं, क्तौ, (तिष्ठति धतुषौति खा + वरच् ।) 

धनुगणः । इति ति कार्डगेषः ॥ 
स्थावरः, पु,(तिष्ठतोति । स्थ + वरच् । पव्वतः । 
इति शब्द्रन्नावलो चिकार्डेष् ॥ 

स्थावरः, ति, (तिष्ठतोति । स्था + “ सखेशभास- 
पिसकसो वरच्।* २। २।१७५। इति 
व॑रच् ।) जङ्गमेतरः । भचलवस्तु । इत्यमरः । 
३।१। ७२ ॥ जङ्गमा गोमदिष्यादयः ततो- 
ऽन्यो हक्तादिः स्थावरः इति भरतः ॥ * ॥ 
स चब्रह्मणः सप्तमः सगे; षड़ विधञ्च । यथा,-- 
“सप्तमो सुष्यषगस्तु षड विधस्तस्थषाञ्च यः। 
वनस्मत्योषधिलता त्वक्सारो वोरो माः ॥* 
तेषां लक्तणं यथा,-- 

“उत्स्लोतसस्तमःप्राया भ्रन्तःसर्णा विशेषिणः” 
इति ओौभागवतम् ॥ 

“यै पुष्यं विना फलन्ति तै वनष्यतयः। ओषधयः 
फलपाकान्ताः। लता भारोहणापेक्ताः। 
त्वक्सारो वैरादयः । लता एव काटिन्धेनं 
अारोहइणानपेत्ता वोरुधः। ये पुष्पैः फलन्ति ते 
दमाः) ऊह सोत अगहारसच्चारो येषां ते 
तमःप्रायाः भव्यक्षचेतन्याः । भन्तसर्णा; स्पर्शं 
मेव जानन्ति नान्यत् तदा पि ्न्तरेव न बहिः 

विशेषिणः भ्रव्यवखितपरिणामाद्यनेकमेदवन्तः” 
इति तद्ोकायां योधरखामौ ।*॥ खावरधनं 
सान्निध्यं तरेभ्यो न विक्र तव्यम् । यधा,- 
“स्थावरं धनमन्य समं सिते सात्निध्यवर्तिनि । 
योग्ये क्रोतरि विक्रोतु न शक्तः खावराधिपः॥ 

| साब्निध्यवर्तिनां ज्ञातिः सवर्णो वा विशिष्यते। 
तयोरभावे सद्दो विक्र विच्छा गरोयसौ । 
नर्णीतमू ल्ये प्येन स्थावरस्य क्रयो दमे \ 

तम्र ल्यच्चेत् समोपसो राति क्रोतान चापरः। 
मूल्यं दातुमशक्तश्चे त् सख्तो विक्रयेऽपिवा। 
सत्रिधिखस्तदान्यस्य ग्टहो शक्रोति विक्रये ॥ 
क्रौतच्चेत् स्थावरं देवि ! परोक्चे प्रतिवासिनः। 
अवणादटेव तन्म स्यं दत्वासौ प्रा्रमहति ॥ 
क्रोता तत्र ग्टहारामान् विनिर्याति भुनक्तिवा 
मुल्यं दत्वापि नाप्नोति खवर सत्निधिखितः॥ 

इति महानिव्वाणतन्त्े दादशोज्ञासः ॥ 
स्थावरे विशेषो यथा, याञ्नवस्काः । 
“मणितुक्ञा प्रवालानां सव्वख्येव पिता प्रभुः । 
स्थावरस्य तु शरषवष्य न पिता न पितामहः ४" 
अपिच 
“सथावर ' दिपदद्चं ‡ थखपि सथम्वितम् 

योग्या इत्यथः । इति सिदान्तकौमुदो ॥ पसश्भूय दूलाम् रज्यरन् म दानं न च विक्रयश्च 



स्थावरः 

किञ्च। 
“पितुः प्रसादात् भुज्यन्ते वस््रा्याभरणानि च 
खयावरन्तु न भुखखोत प्रसादे सति पेढके ॥ 
इति मिताक्षरा्टतवचनमपि पितामहधन- 
परम्। पित्रा च खोपाजिंतं खावरं दत्त 
भुज्यत एव इति ॥ 
“स्थावरे विक्रयो नास्ति कु्व्यादाधिमनुक्तया ॥* 
इति स्थावरस्य केवलविक्रयप्रतिषेधात् विक्रये. 
ऽपि कर्तव्ये सदहिरण्यमुदकं दत्वा दानरूपेण 
स्थावर विक्रय इतिविन्नानेश्वरः ।वस्तुतस्तु खाव- 
रविक्रयनिषेधोऽविभक्तस्थावर विषयः ॥* पृव्व- 
पुरुषाजि तनष्टोदारे विशेषयति | 

स्थावरं हिपदच्चे व यद्यपि खयमलिंतम् । 
असन्भय सुतान् सर्व्वान् न दानं न च विक्रयः॥ 
अस्याप्यपवादमाद । 
“एकोऽपि ख्ावरे कुच्धात् दानाधमनविक्रयम् 
आपत्काले कुटुम्बार्थे धमार्थ च विशेषतः ॥ 
अनुपभोगे तु सव्वस्य क्रतादेर्हानियंथा हद- 
स्मतिः। 

"“संविभागक्रयप्राप् पित्र लब्धच्च राजतः 
स्थावरं सिदिमाप्रोति भुक्तवा हानिरूपेत्तया॥* 
सौदायिके षदा स््नोणां सख्ातन्तरा परिकल्पितम् 
विक्रये चेव दाने च यथेष्ट खथावरेष्वपि ॥ 
नारदः) 

“भत्र प्रोतेन यदत्तं जये तस्मिन् खतेऽपि तत् 
सा यथा काममश्नोयात् दद्यादा खावराहते॥* 
यमः। 
“अविभक्तं स्थावरं यत् सर्व्वंषामेव तद्भवेत् । 
विभक्तं खावर प्राप्त नान्योदर्यैः कदाचन ॥ 
सर्व्वेषां सोदरासोदराणाम् । खथावरातिरिक्तन्तु 
विभक्ताविभक्तसोदराणाभेवेत्यथेतः सिम् । 
तेषां तत्पिरडदाढलत्वेन त्माढभोग्यपार्व्वणपि 
खडदटाढत्वेन चाधिकारात्। इति दायतत्छम्॥* 
(अथातः खावरविषविन्नानोयमध्यापं व्याख्या 
स्यामः। 
“स्थावरज्ञङ्गमञ्चेव दिविध विषमुच्यते । 
दशाधिष्टानमाद्यन्तु हितोयं षोडशाखयम् ॥ 
सूलं पत्रं फलं पुष्यं त्वक् षरं सार एव च। 

वासो धातवञचैव कन्दश्च दशमः स्मतः ॥ 
तच क्रोतकाश्वमारगुज्ञासुबन्धगर्गरक करघाट- 

विद्युच्छिख्ठाविजयानोत्यष्टौ मूलविषाणि । विष- 
पविका-लम्बावरदारुककरम्भ-महाकरभ्भाणि 
पञ्च पव्रविषाणि । कुसुदतोवेणकाकरग्भकदा- 
करम्भरकर्काटकरेणुकखव्योतकचरारोभगन्धा- 
सपंधातिनन्दनसारपाकानोति दादश फल- 
विषाणि । वैव्रकादम्बवज्लोजकरग्भमडहाकर- 
सराणि पञ्च पुष्यविषाणि। अन्पाचककत्तरोय- 
सौरोयककरघाटकरम्भनन्दनवराटकानि सप- 
त्वक्सारनि्व्यासविषाणि कुमुदघ्नोख होजाल- 
च्ौयाणि त्रोणि क्ोरविषाणि। फोणाश्मभस्म- 
इरितालद्च हं धातुविषे । कालकूटवव्सनाभ 
सषेपकपालककद्रंमकवेराटकमुस्तकश्ङ्गो विष- 

४४८ 

स्थावरः 

नोति योदश कन्दविषाणि । इत्येवं पञ्च- 
पञ्चाशत् स्थावरविषाणि भवन्ति ॥ 
चत्वारि वस्सनाभानि मुस्तके इ प्रकोत्तिंते । 
षट् चेव सुषपा्य इः शेषाण्ड कोकमेव तु ॥ 
उदंष्टन मूलविषैः प्रलापो मोह एव च । 
जम्भाङ्गो एनण्वासा ज्ञ याः पच्रविषेण तु ॥ 
मुष्कभोफः फलविषे हा होऽब्रहेष एव च । 
भवेत. पुष्यविषेग्कदिं रा्पान' मोह एव च ॥ 
त्वक्सारनिय्धासविैरुपयुक्तं भवन्ति हि । 
भ्रास्यदौर्गख्यपारुष्य शिरोरक्कफसंखवाः ॥ 
फणागमः त्तोरविषै विड भेदो जिम्भजिदता । 
द्त्पोड़न' धातुविषैग्पच्छा दाहश तालुनि ॥ 
प्रायेण कालघातोनि विषाख्यं तानि निशे 
कन्दजानि तु तौच्णानि तेषां वच्यामि विस्तर 
स्यर्णान्नान' कालकूट वेपथुः स्तम्भ एव च । 
्रोवास्तम्भो वत्सनामे पोतविर्म् वनेवरता ॥ 
सपे वातवेगुणयमानादहो ग्रजखिजन् च। 
ग्रोवा दौव्वंल्यवाकसङ्गौ पालकेऽनुमताविह ॥ 
प्रसेकः कहंमाख्य तु विड मेदो नेवपौतता । 
वेराटकेनाङ्गदुःखं शिगोरोगञ्च जायते ॥ 
गाव्रस्तश्भो वेपथुश्च जायते मुस्तकेन तु । 
शङ्खो विषेणाङ्गसाददाडोदर विहद्यः ॥ 
पुण्डरोकेण रक्कत्वमचणो ठ दिस्तथोदरे । 
वेव ` मृल कदि दिङ्षाशोफप्रमूट्ताः ॥ 
चिरेणोच्छसिति श्यावो नरो इालाडलेन वे । 
महाविष दये ग्रनिशूलोद्रमौ शम् ॥ 
ककटेर्नोत्यतल्यु्ं इसन् दन्तान् दशर््याप । 
कन्द जान्य ग्रवो्य्याणि प्रयुक्तानि त्रयोदश ॥ 
सर्व्वाणि कुशलैज्ग'यान्य तानि दशभिगुं चैः। 
रूत्तमुष्ण तधा तोचण सूच्छमाश्ु व्यवायि च॥ 
विकाशि विशदच्चंव लब्धपाकि च तत स्मतम् 
तद्रौच्यात् कोपयेदायुमौष्णयात् पित्तं सशोणि 

तम् ॥ 
मानसं मोदयतत च्णपादङ्बन्धान् छिनत्यपि । 
शरौरावयवान् सौच्छयात् प्रविशेदिकरोति च ॥ 
अ्राशुत्वादाश तन्ति व्यवायात् प्रजक्लति' भजेत 
च्पयेच्च विकाशित्वादोषान् धातुमलानपि ॥ 
वबंशद्यादतिरि्येत दुधिकिव्छयञ्च लाघवात । 
दुन रञ्चाविपाकिलवात्तस्मात् क्तं शयते चिरम् ॥ 
स्थावर जङ्गमं यद्ध छतिमं चापि यदहितम्। 
सद्यो व्यापादयेत्तत् ज्ञेयं दशगु्णान्वितम् ॥ 

यत. खावर  जङ्गमक्षविम वा 
देहाद शेषं यदनिग॑त' तत । 
जोर्ण' विष्नौषधिभिदहत वा 
दावाग्निवातातपशोषित वा 
सखभावतो वा गुणविप्रहोनं 
विष' हि दूष विषतासुपैति । 
वोयाल्यभावात्र निपातयेत्तत 
कफाठत वषगणानुबन्धि॥ 

तनादि तो भिन्रपुरोषवर्णो 
विगन्धवैरस्यमुष्ठः प्रिपासो। 

स्थावरः 

मू च्छन् वमन् गद्दवाग्विषखो 
भवेच टूष्योदरलिङ्गजुष्टः ॥ 
आमाशयस्ये कफवातरोगौ 
पित्ताशयस्थेऽनिलपित्तरोगो । 
भवे्ररो ध्वस्तशिरोसदाङ्ो 
विलुनपच्चस्तु यथा विहङ्गः ॥ 
खितं रसादिष्वथ वा यथोक्ञान् 
करोति धातुप्रभवान् विकारान् । 
कोपञ्च शोतानोलदुहि नेषु 
यात्या पूव्वे खु तच रूपम् ॥ 
निद्रा गुरुत्वञ्च विजग्भशश् 
विश्ञेषहर्षावयवाङ्गमह; । 
ततः करोत्यन्नरमदाविपाका- 
वरोचकं मण्डलकोठमोडान् ॥ 
धातुक्चयं पादकरास्यशोफं 
दकोदरं छदि मथातिसारम् । 
ववस्य चा विषमज्वरान् वा 
कुर्य्यात् प्रहदव प्रदलां ठषां वा । 
उन्मादमन्यज्जनयेत्तथाऽन्य- 

दानाहमन्यत् चषपयेच शुक्रम् । 
गादव्यमन्यव्ननयेच् कुष्ठ 
तांस्तान् विकारांश्च बडइप्रकारान् ॥ 

दूषित देशकालाच्रदिवाख्प्रं रभिच्छशः। 
यस्माद.षयते धातून् तस्मा .षोविषं स्म तम् 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेग तु प्रथमे दणाम् । 
श्यावा जिद्धा भवेत् स्तब्धा मू च्छाश्ासञ्च जायते 
दितौये वेपथुः ख दो दाः कण्डरुजस्तथा 1 
विषमामाशयप्रास्त कूरूते हदि वेदनान् ॥ 
तालुशोषं ठतोधे तु शूलं चामाशये शम् । 
दुव्वथे हरिते शूने जायेते चास्य लोचने ॥ 
पक्ाशयगते तोदो हिकाकासोऽन्तकूजनम् । 
चतुर्थे जायते वेग शिरसचातिगौरवम् ॥ 
कफप्रसेको वेवं पव्वमेदख पञ्चमे । 
सर्व्वदोषप्रकोपश्च पक्राधाने च वेदना ॥ 
षष्ठ प्रन्नाप्रणाशख शं वाप्यतिसायते। ` 
स्कन्धष्ष्ठकटोभङ्गः सत्रिरोध्च सपमे ॥ 
प्रथमे विषकेग तु वान्त शौता्ब् सेवितम् । 
अगदं मधुसर्पिभ्यां पाययेत समायुतम् ॥ 
दितोये पूव्ववदान्त पाययेत्, विरेचनम् । 
ढतौयेऽगद पानन्तु हित नस्य तथाच्जनम् ॥ 
चतु खर हसंमिखं पाययेतागदं भिषक् । 
पञ्चमे च्ौद्रमधघुककाथयुक्त प्रदापयेत. ॥ ` 
षष्ठ ऽतिसारवस्सिदिरवपोडख समे । 
द काकपदं क्त्वा साग्वापि शितं दिपेत् 

वेगान्तरे त्वन्यतमे छसे कश्माणि शौतलाम् । 
यवागं स्तत्चौद्रमिमां दद्यादिचक्तणः ॥ 
कोषातक्योऽग्निकः पाटासूयवज्ञाखताभयाः। 
शिरोषः किणिहोशेलुगिर्य्याह्वा रजनोदयम् ॥ 
पुनणवे इरेणख विकटः सारिषे बला । 
एषां यवागूनिक्षाये क्षता इन्ति विष्रदयम् ॥ 
मधकं तगर कुष्ठ भद्रदास हरेणवः। 
पुन्नागे लबालनि नागघुष्योत्पललं सिता । 



सिकः 
विडङ्गं चन्दनं पतरं परियङ्ग ध्यामकं तथा । 
इश्द्रि हं छहत्यौ च सारिवे च सिरासडहा॥ 
कल्वरेषां तं सिद्मजेयमिति षिशुतम् । 
विषाणि इन्ति सर्व्वाणि भौघ्रमेवाजितं कचित् 
दूषोविषात्ं सुखिनत्रमूद्चाधमच शोधितम् । 
प्राययैतागरदं नित्यमिमं दूषो विषापहम् ॥ 
पिष्पल्यो ध्यामकं मांसौ सावर: परिपेलवम् । 
सुवचिका ससुच्छैला तोयं कनकगोरिकम् ॥ 
क्ौद्रयुक्तोऽगदो देष दूषोविषमपोहति । 
एष नास््ना विषारिस्तु न चान्यत्रापि वाते ॥ 
ज्वरे दाहे च डिक्धायामानाड शक्रसं चये । 
ोफोऽतिखारे मूच्छयां द्रद्रोगे जठरेऽपि वा॥ 
उन्मादे वेपथौ चैव ये चान्ये स्यरुपद्रवाः। 
यथाखं तेषु कुर्व्वीत विषन्े रौषधेः क्रियाम् ॥ 
साध्यमात्मैवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोलितम्। 
दू षौविषमसाध्यन्तु ्षौणस्याहितसेविनः ॥ 

इति सुशुते कल्पस्थाने २ भरष्यायः॥) 
स्थावरादि, क्तौ, (खावरं भादि; कारणं यस्य) 
बवक्लनाभविषम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

शयाविर, क्तो, (खविरस्य भावः कमम वा । जौ 
~+ “इायनान्तय्युवादिभ्योऽण् ।*५। १।१३०। 
इत्यण् । ) खविरत्वम् । ठद्त्वम् । इत्यमरः । 
२।३।४० ॥ (यथा, महाभारते । २।१०९।२। 
“गाहस्येऽथवा बाल्ये यौवने श्थाविरेऽपि वा । 
यथाफलं खमश्राति तथा लं कथयसख मे ॥” ) 
तत्त॒ सषषतिवर््रात् परम् यथा,-- 
“भ्रा षोडशाद्भवेदालस्तररुणस्तत उच्यते । 
उदः स्यात् सप्ततैर्दं वर्घोयान् नवतेः परम् ५ 

इति भरत्टतस्मतिवचनम्॥ 
स्थासकः, पं, चार्धम् । इत्यमरः । २।६।१२२॥ 

जलादेव्वुद्,दम् । इति मेदिनो ॥ 
शयासु, क्रो, शारोरबलम् । छाधातोः प्रत्ययेन 
निष्यत्रम् । इति केचित् ॥ 

खाः, व्रि, (तिष्ठतोति। स्था + “^ग्लाजिस्थख 
कल््,: ।*२।२।१२९ । इति जुः ।) खिरतरः। 
इत्यमरः ।२।१।७२ ॥ (चथा, भटिः । २। ४७। 

*दिरर्मय्ो शाललतेव जङ्गमा 
छ,ता दिवः खयान्न रिवाचिरग्रभा। 
आशाङ््क्ान्तेरधिद्ेगताक्ततिः 
सृता ददे तस्य सुताय मेथिलो ॥*) 

श्राण्ठतः । इति भरतः ॥ (यथा,किराते ।२।१९। 
“अभिमानधनस्य गत्वरै- 
रसुभिः खाल, यथचिचोप्रतः। 
अरचिरांश्विलासचञ्चला 
नतु लच््मौः फलमानुस ङ्गिकम् ॥ 

सखावरः। इति खोभागवतयौकायां ग्ौधर- 
स्वामो।२।६1४० ॥ (यथा, मनुः ।१।५६ । 
यदाणुमाविको भत्वा बोजं धाक चरिष्युचा 
समाविशति संषृष्टस्छदा मूत्तिं विमुच्चति ॥ 

खिकःपु, करिप्रोधः । यथा, शब्दरन्नावल्याम् । 
'करिप्रोथः करिप्रौधः पुल: शिकः च्या 
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छिरः 

खितः, चि, (खा+क्लः।) प्रतिन्नातवान् 
(यथा, इरिवंशे । २५५।९५। 
प्तोन्द्रव चनं श्रुत्वा दानवेन्द्रोऽत्रवौदिदम् 1 

ऊर; । निश्चलः । इति मेदिनो ॥ (वत्तमानः। 
गतिनिहत्तिविशिष्टः।¦ यथा, रषुः। २।६। 

““खितः खितामुच्चलितः प्रयातां 
निषेदुषो मासनबन्धधोरः। 
जलाभिलाषो जलमादधानां 
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् ॥५॥ 

क्तौ, खा +भावे क्षः। अवसानम् । कुल- 
मर्य्यादा । यथा, रामायणे । २। ३८ । २४। 

स््नोणां पविच' परमं पतिरेको विशिष्यते ॥*) 
खखितप्रन्नः, ति, (खिता प्रतिष्ठिता ्राला- 
नात्विवेकजा प्रज्ञा यस्य । ) मनोगतसव्वै- 
वासनारडितः। यथा, ओओोभगवद्नोतायाम् २ । 
४५१५-५ 

गतान् । 
्रालन्यं वतना तुष्टः खितप्रन्नस्तदोच्यते ॥ 
दुःखेष्वतुदिग्नमनाः सुखेषु विगतः । 
वोतरागभयक्रोधः खितधोग्य निरुच्यते ॥ 

ख्ितप्रेमा, [न्] पुं, (श्तं प्रम यस्य ।) खिर- 
तरबन्धुः । इति केचित् ॥ 

खितिः-च््नौ, (खा + क्तिन् ।) न्धाख्पथसखितिः। 
तत्पर्य्यायः । संस्थ! २ मर्य्यादा ३ धारणा ४। 
इति चचियवर्े भ्रमरः । २।८।२६॥ 
संख्ितिः ५। इति शब्द्रब्रावलो ॥ ( वधा, 
कुमारे।१९।१८। 

“स मानसो मेरुसखः पितणां 
कन्धां कुलस्य खितये खितिन्नः। 
मेनां सुनोनामपि माननोया- 
मात्मानुरूपां विधिनोपयेमे ॥*) 

श्रवस्थानम् तत्पर्यायः । आस्यार ्रासना३। 
इति सङ्ोशंवर्गे भ्रमरः। ३।२। २१॥ 
(यथा, रघुः । १1८९ । 

“प्र्धितायां प्रतिष्ठ थाः दितायां खिति- 
माचरेः +") 

सोमा। इति मेदिनो ॥ * \ (नियमः । यथा, 
महाभारते । ३। १३१।२०। 

“श्येनः कपो तानत्तोति खितिरेषा सनातनौ । 

1 

द्रव्यविशेषे खितिनिषरेदो यथा, 
“नाख्िभस्मकपालानि न केशान् वा कथञ्चन। 
तुषाङ्गारकविष्ठानामधितिष्ठं त् कदाचन ॥ 

इति कौमा" उपविभागे । १६। ७९ ॥ 
स्थिरः, पु, (तिष्ठतोति। खा + “भजिरशिभ्ि- 
रेति । उणा० १।५४। इति किरचप्रत्ययेन 
साधुः ।) देवः । पवतः । कार्तिकेयः । इन्वः । 
इति शब्ट्रन्नावलो ॥ शनिः। मोच्ः। इति 

सिचा ॥ 
श 115 

मेदिनो ॥ भ्रनदान् । द्रति राजनिर्षष्ट्ः ॥ 

खितोऽस्ि समये तस्य अनन्तस्य महालमनः॥”) 

“साध्वोनान्तु खितानान्तु शोजले सत्ये युते खिते 

“प्रजाति यदा कामान् सर्व्वान् पार्थं ! मनो- 

मा राजन् सारमन्नात्वा कदलोस्कन्धमासजः॥*) 

स्थिरजी 
धवहत्तः । इति भावप्रकाशः॥ हषसिं हठथिक- 
कुश्मराशयः । यथा,- 

क्र.रोऽथय सौम्यः पुरुषोऽङ्गना च 
भ्रोजोऽथ युग्म विषमः समश । 
चरख्धिरदयातमकनामघेया 
भेषादयोऽमौ क्रमशः प्रदिष्टाः ॥" 

इति ज्योतिस्तत््वम् ॥ 
तत्र जातफलं यथा,- 

“श्र्धिरविभूतिभित्रं चलमटनं सदलितनियम- 
मपि चरभे। 

ख्िरभे तदिपरोतं चेमान्वितं दौर्घस्वञ्च ॥ 
दिशरोरे त्यागयुक्तं छ्षतटुमुत् सादिन विविध- 

चेष्टम् ॥* 
इति टोपिका ॥*॥ 

खिरवस्तनि यथा । युद्धे प्रघानभटः ९ साध्वौर 
धम्य: २ भरघम्पः 8 सन्मनः ५। अस्थिरवस्तनि 
यथा । वला १ दोला २ अपाङ्गः ३ यौवनम् 
दुजेनः ५ खाभिप्रसादः £ इस्तिकणंः 9 
सरणम् ८ मत्यः < कपिः १० योः ११। इति 
कविकल्यलता ॥ 

स्थिरः, वि, (खा + किरच् । कठिनः । निशलः। 
इति धरणिः ॥ यथा,-- 
“अब्भ्च्छाया खलैः प्रोतिः परनारौषु 

सङ्तिः ध 
पञ्च ते ् रस्थिरा भादा यौवनानि घनानि च॥ 
अखोरं जोवितं लोके अश्रं धनयौवनम् । 
अखिरं पुच्चदारादयं घः कौर्तियशः स्थिरम्॥” 

इति गारुड । ११५। २५--२६ ॥ 

खिर गन्धः,पुं,(खिरो गन्धो यस्य ।) चम्पकहच्ः। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ चिरस्थायि सौरभयुक्त ,चि॥ 

सिरगन्धा,स््नो, (सिरो गन्धो यस्याः!) पाटला। 
केतको । इति राजनिघण्टः ॥ 

खिरचक्रः,पं,(ख्िर चक्र ' यस्य ।) जिनविशेषः। 
तत्पर्य्यायः । मच्छुखौः २ न्नानदपंणः ३ मच्ञु 
भद्रः & मन्लुघोषः५ कुमारः६ ्टारचक्रवान् 9 
वच्चधरः ८ प्रन्नाकायः€ वादिराट् १९ नौलो 
त्यलो ११ महाराजः १२ नोलः १३ शादल 
वाइनः १४ धियाभ्यतिः १५ पूव्वजिनः १६ 
खद्धो १० दण्डौ १८ विभूषणः १९ बाल- 
व्रतः २० पञ्चचोरः२१ सिंहकेलिः २२ शिखा- 
धरः २३ वागौष्ठरः२४ । इति तिकाण्डशे षः ॥ 

खिरच्छदः,पु,(ख्िराग्छदा यस्व ।) भून पत्रः । 
इति रन्नमाला ॥ 

खिरच्छायः,पु ,(खिरा निश्चला च्छाया यस्व ।) 
ठन्तमात्रम् । इति शब्दमाला ॥ छायातरः। 
इति त्रिकाण्डशेषः \ (निश्चलच्छायायुक्ष,ि। 
यथा, महानि्व्वाशे । १।३। 

“स्थिरच्छाय मच्छायाच्छादिते खिग्धमश्खुे॥”) 
खिरजिद्धः, पु, (सिरा जिह्वा यस्य ।) मव्छः। 
इति ₹ईेमचन्द्रः ॥ 

स्थिरजोविता,स्ो, सिरं बडकालखायि जोवितं 
यस्याः ।) शाखलिदच्षः। शति शब्दमाला ॥ 



सिरा 
स्थिरतरः, वि, ( भ्रयमनयोरतिशयैन ख्िरः। 
स्थिर + तरप् ,) अतिशयस्थिरः। त्प्य्यायः । 
साख: २ स्थेयान् ३) इत्यमरः । ३।१।७२ ॥ 
दृढतरः ४ । इति शब्दरत्नावलो ॥ सेय: ५। 
अरतिख्िरः ६ स्थेष्ठः 9 । इति हेमचन्द्रः ॥ 

स्थिरदटंष्टः, पु, ( खिरा दष्ट यस्य । ) भुजङ्गः । 
वराहाक्ततिविष्णुः इति मेदिनो ॥ ध्वनिः। 
इत्यजयः ॥ 
खिरपवः, पु, (सिराणि पत्राणि यस्य।) 
हिन्तालः । इति राजनिघर्टः ॥ 

सिरपुष्यः+पु,(खिराणि पुष्पाणि यस्य ।) चम्पक 
हत्त: । वकुल: । इति राजनिर्घर्टः ॥ 

खिरयुष्पौ, [न्] पु, ( खिरपुष्यमस्यास्तोति । 
इनिः ।) तिलकहत्तः । इति राजनिघर्टः ॥ 

ख्िरफला, स्त्रो, (शिरं फलं यस्याः । ) 
कुभार्डो । ९ति केचित् ॥ 

खिरमतिः, स्त्रो, (खिरा मतिः) निश्चला 
बहिः) यथा, 

“सिरमतिं सुमतिं कमनोयतां 
कुशलतां हि दृणासुपभो गिताम्। 
इषगतो हिमगुष् णमादिशेत् 
सुक्कतिनः कतिनश्च सुखान्यपि ॥* 

इति कोष्टोप्रदोपः ॥ 
तद्थुक्ते, तरि । स्थिरा मतियस्येति बडव्रोहि 
समासः॥ 

खिरयोनिः, पु, (खरा योनिरुत्पत्तिर्यस्य ।) 
कायात: । इति भूरिप्रयोगः ॥ 

खिरवौवनः, पु, (खिर' यौवनं यस्य ।) विद्या- 
धरः । इति व्रिकार्डथेषः ॥ ( सिर यौवन 
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ल 
काकोलो । इति जटाधरः ॥ शाल्मलिः । 
इति शब्दचन्द्रिका ^ खैययुक्ता स्त्रो च॥ 

स्थिराह्किपः, पु, ( सिरः अह्धिपः हन्तः! ) 
डिन्तालहत्तः । इति राजनिघेख्टः ॥ 

चिरायुः, [स्] पु, (स्थिर श्रायु्यस्य ।)शास्मलि- 
हन्तः । इत्यमरः ।२।४।४६॥ चिरजोषिनि, चि॥ 

स्थ॒ड, शि हत्याम् । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(तुदा०-कुटा०-पर०-सक° सेट् ।) दन्त्यादिः। 
शि, स्थडति अस्थडोत् तुस्थोड । हत्यां वरणे । 
इति दुर्गादासः ॥ 

स्थरो, [न्] पु, खौरौ । इत्यमरटोकायां राय 
सुङ्खटः॥ 

स्थणा, स्त्रो, (तिष्ठतोति। खा + “राखासाल्ना- 
स्थणाबोणाः।* उणा० ३।१५ । इति नप्रत्य 
येन साधुः ।) गटहस्त्भः। खंटो इति भाषा ॥ 
(यथा, साहित्यदपणे । ३ । १७२ । 
“ठद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थणावशेषं ग्टदं 
कालोऽभ्यणजलागमः कुशलिनो वस्सस्य 

वार्तापि नो। 
यन्नात् सञ्चिततेलबिन्दुघटिक्षा भग्ने ति पया 

कुला 
दृष्टा गभेभरालसां निजवधू' श्वशुरं 

दिति ॥*) 
शर्म । लौदप्रतिमा । इत्यमरः । २ । २।५०॥ 

स्मः, पु, दोभिः। चन्द्रः। इति केचित् ॥ 
स्थरः, पु, (तिष्ठतौति। खा + “स्थः किच्च । 
उणा० ५।४। इति रन्!) हषः। इति 

सिहान्तकौसुदौ ॥ 

स्यलजौ 

स्थूलं, क्तो, (स्थुल + भच् ।) कूटम् । समूहः । 
इति मेदिनो ॥ 

स्थलः,पु ,(स्थलत् क ङ ठ हणे + अच् ।) पनसः । 
इति राजनिघण्टः ॥ { विष्णुः। इति महा- 
भारतम् । १३।१४९ । १०३॥ कन्दविशेषः । 
रक्षलश्नः। इति केचित् ॥ यथा; सुखुते । 
१।४६। “स्थलशूरणमाणकप्रश्तयः कन्दा 
ईषत्कषायाः कटुका सूचा विष्टश्चिनो गुरवः 
कफवातलाः पित्त इरा । 
माणकं खादु शोतच्च गुर चापि प्रकोत्तितम्। 

नाव्युष्णः शूरणो गुदकौलडा ॥*) 
स्थूलकः, प्र, (स्थल एव । कन् ।) ढणविशेषः । 
उलु इति भाषा । यथा, रन्रमालायाम् । 
'सूच्यग्रःस्थलको दर्भो जर्णाख्यञ्च स्वरच्छदः॥* 
| वि, (स्थल + सां कन् । यदा, स्थुल 
| इति । “स्थ लादिभ्यः प्रकारवचने कन्। 
५।४।२। इति कन् ।) स्थ लः । ख लशब्टात् 
सार्थे कप्रत्ययेन निष्यनः ॥ 

स्थ लकङ्ः, पु, (खलः कङ्कः ।) वरकधान्यम् । 
इति राजनिघण्टः ॥ 
ख लकणा.स्त्रो, (सख ला कणा यस्याः!) ख ल- 
जोरकः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
स लकण्टकःपु ,(सख लाः कण्टका यस्य ।)जाल- 
वव्वरः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्थलकण्टकिका, स्त्रो, (ख लाः कण्टका यस्याः। 
ततः कापि श्रत इत्वम्। ) शास्मलिहत्तः। 
इति शब्दचन्द्रिका 

संचचिप्तसारोणादिहत्तिः। मनुष्यः। इति [ख.लकण्टा, सनो (स्थूलः करटो यस्याः ।) बृदतो । 
इति राजनिघर्टः ॥ 

मिति। निश्चलयौवने, ज्ञो । यथा, माकंण्डये । स्थरो, [न्] पु, सादृश्येन स्थरो हषोऽस्यास्तीति। ख लकन्दः, पु, ख लः कन्दः । ) रक्तलशनः । 
६०।३। 
“तस्य ते वे फलरसं पिवन्तः पुरुषाः सदा । 
खिरयौवनसम्यत्राः स्ियश्चोत्दरगन्धिकाः॥*) 
चिरसख्थायितरुणशावस्ये, वरि ॥ ( यथा, विश्णु- 
पुराणि । १२१।६२। 

“सत्यभामोत्तमा स्रोणां सुभगा सिरयौवना। 
जरां न वास्यति बधूर्यावक्त कष्ण मानुषः॥) 

खिररङ्गा, स्रौ, (ख्िरो रङ्गो रागो यस्याः( ) 
नोलो। इति राजनिघर्टः ॥ 

स्थिररागा, स्तनौ, (ख्िरो रागो यस्याः) दाङ 
इरिद्रा । इति राजनिघेर्टः ॥ 

स्िरथ्ौः, ति, सिरा ओोलच्छोर्यस्य। खिर 
लच्मो कः । यथा, तिष्यादितच्वं मव्छपुराणम् 
“सिरोपायो हि पुरुषः स्थिर खो रेव जायते । 
रितु नैव शक्रोति चपलश्चपलां यियम् ॥” 

खिरसाधनकः'पु,(खिरं साधयतीति । साधि+ 
चय्: । ततः कन् । ) बिन्दूवारहच्तः। इति 
राजनिघर्टः ॥ 

खिरसारः, पु, ( खिर: सारो यस्य । ) शाक- 
च्चः । इति राजनिघशर्टः ॥ 

खिरा, खरो, (खा + किरच् ! टाप् ) एथिवी । 
शालपर्णो । इद्भुमरः। २।१।२। २।४।११५॥ 

इनिः!) खर हषभवत् पृष्ठ न भारवाह कोऽश्वः। 
ष्ष्टन वहति ृष्ठस्मपि बाद्यमुपचारात् पृष्ठ 
तइति वा पृष्टयः ठे कादिति यः स्थल्यते 
संत्रियते पृष्ठमनया स्थरा श्ल त् कङः 

लस्य रत्व' खरा पथयणं तस्या इदमिति ष्णं 
स्थौर' पृृष्ठारोपितभारादिकं तदस्त्यस्येति इनि 
सौरो स्थरौ च खौरोति खामो । इत्यमर- 
टोकायां भरतः 

स्थल, त् कङ् ठ दणि । इति कविकल्पदुम ॥ 
( भ्रदन्तचरा०-श्रात° अक०-सेट् । ) दोघी 

,अतुस्॒लत् । ह "हणं ठदिः। इति दुर्गादास 
स्थलं, वि, (स्थलयतोति । स्थल + भच!) उप- 
चितावयवम् । मोटा इति भाषा । तत्पर्य्यायः। 
पौनम् २ पौवम्२ पौवरम्४ । यथा, कुमारे । 
२।११। 
द्रवः सङ्घातकठिनः स्थुलः सूच्छो लगुरः । 

व्यक्तो व्यक्तं तरखासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु") 
जडः । इत्यमरः । २। २।२०३॥ (यथा, 
महाभारते । १२।२०५।१६। 
न यः संसत्: कथयेत् म्न्य स्ुलबुददिमान्। 
स कथं मन्दविश्रानो ग्रन्थं वश्छति निर्थ॑यात्॥ 

(यथा, सुखते । १। ४६ । 
ख लकन्दस्तु नात्यष्णः शूरणो गुद कौलडा॥”) 

शरणः । इस्तिकन्दः । माणकन्दः । इति राज- 
निघण्टः ॥ 

ह इणे सेमक्तात् सरोरिति अरः निपातनात् ख लकाटधक्, [द्] पु (स्थ.लकाष्ट' दइतोति । 
दह +क्तिप्। ख लकाष्टस्य धक् इति वा 1) 
बृडत्काष्टा ग्निः । तत्पर्य्यायः । स्कन्धानलः २1 
इति जटाधरः ॥ 

ख लकाष्ठाग्निः,पु,(ख.लका्टख ग्निः) वृहत्- ` 
काषानलः । तत्पर्य्यायः । स्कन्धाग्निः २। इति 
इारावलीौ ॥ 

स्थ.लक्ेडः, पु, । (स्थ.लः चेडः !) वाणः । इति 
विकाण्ड शेषः ॥ 

स्थ लचच्युः, पु , (ख,.ला चच्युरिव शिखा यस्व ।) 
महच्च शाकः। इति राजनिघंर्टः ॥ 

, षु, (स्थलखापः }) तूलपरिष्कारावं- 
धनुः । इति शब्द्रब्नावलो ॥ तूलचाप इति 
साधुपाठः ॥ 

स्थ लजोरकः, प, (ख लो जोरकः ।) जोरकमेदः। 
कालजिरा इति वदङ्गभाषा। मगरेला इति 
कलशौ इति च डिन्दोभाषा । तत्वर््यायः। 

दिष्था ९ उपकुश्चिका २ काला४ एथ ५ 



यूल 
सख्थलकणा & पथः  मनोन्ना ८ जारणौ ९ 
जीणा १० तरुणः १९ सुषुवौ १२ कारवो १३ 
पृष्वोका १४ । भरस्य गुणाः । कटतवम् । तिक्त- 
त्वम् । उष्णत्वम् । वातगु्प्रामदोषश्चे माप्मान- 
जन्तुनाशित्वम् । जो॑त्वम् । दौपनत्वच्च । इति 
राजनिघंर्टः ॥*॥ वि विधजौरकनामगुणाः। 
“जीरको जरणोऽजाजौ कणा स्यादोघजोरक 
छष्णजोरः सुगन्धञ्च तथेवादारशोधनः ॥ 
कणाजाजो तु सुषवो कालिका चोपकालिका 
पृष्वोका कारवो एष्वो थः कष्णोपकुच्चिका। 
उपङकञ्चौ च कुञ्चौ च वृहव्जोरक इत्यपि ॥ 
जोरकत्रितयं रुक्तं कटुकं दौपनं लघु । 
संग्राहि पित्तलं मेध्य ग्भाशयविशदिकछलत् ॥ 
ज्वरघ्न' पाचनं बल्यं ठष्यं सच कफापहम् । 
चन्तुष्यं पवनाश्यानगुल्यच्छदय तिसारद्त् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
स्थलतालः, पं, ( स्थलस्तालः । ) डिन्तालः । 
इति राजनिघेण्टः ॥ 

स्थलत्वच,स््नो,(स्थला त्वक् यस्याः ।) काश्रौ । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

स्थुलदण्डः, पु , स्थुलो दरो यस्य ।) देवनलः 
इति राजनिघर्टः ॥ 

स्वलदर्भः, पु , (खलो दभों यस्य । सुन्ञः। इति 
राजनिघेर्टः ॥ 
खलदल, स्त्रो, ( स्थलं दलं यस्याः । ) ग्टह 
कन्या । इति राजनिर्घ॑र्टः ॥ 

स्थलनालः, पं, < स्थ॒लो नालः देवनलः। इति । लवत्म छत्, पं, (स्थ लस्य वत्म नः छत् कारकः।) 
राजनिघर्टः ॥ 

स्थ लनासः,पु, (ख ला नासा यस्य ।) सूकरः । 
इति हेमचन्द्रः # 
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स्थलश्चा 

स्लपुष्यो, स्त्रो, (स्थलं पुष्यं यस्याः। डष् । ) 
यवतिक्ञा । इति राजनिघेर्टः ॥ 
च लफलः,(स्थ लं फलं यस्य ।) शास्य लिच्च: । 
इति राजनिघंर्टः ॥ 

स्थ लफला, स्त्रो, ( ख लं फलं यस्याः । ) शण- 
पुष्पो । इति राजनिघण्टः ॥ 

श्युतकेवलिन'मजेनमेदः । इति ईहमचन्द्रः ॥ 

| । इति वेदान्तसारः ॥ 
थ् लमरिचं,क्गौ, (स्थ लं मरिचम् ।) कक्ोलम्। 
इति राजनिघर्टः ॥ 

॥ लम्बूलं,क्तौ,(स्थ लं मूलमस्य ।)चाणक्च मूलम् । 
इति ति राजनि्ेर्टः ॥ 

लल्तः, ति, (स लं प्रचरं लत्तयति दानाथ- 
मिति । ल्त +अण् । ) बहुप्रदः। इत्यमर- 
टौकायां रायमुकुटः । ३।९। ६ ॥ ( यथा 
याज्ञवल्कयः । १९ । २०८ । 
महोतराइः ख ललच्तः कतन्नो ठडसेवकः। 

विनोतः सत्तसम्यत्रः कुलोनः सत्यवाक् 
शुचिः ॥*) 

स्थ.ललच्यः, चि, (स्थ.लं प्रचुरं वस्तु लच्यमस् ।) 
बद्प्रदः। इत्यमरः । २।१।६॥ (वधा, 

महाभारते । ३।४५। ११। 
भ्रकल्यनो मानयिता खथ ललञच्यः प्रियं वदः । 

सुद्दश्चान्र पानेन विविध्रेनाभिवषति ॥*) 

ब्राह्मणयष्टिका । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सख लवल्कलः, पु, (स्थ लं वल्कलं यस्य । ) र्त 
लोध्रः । इति जटाधरः ॥ 

स्थ लनासिकःपु,(ख.ला नासिका यस्य । ^श्रजा- लदचफलः,पु ,(ख लं ठत्तफलं यस्य ।) चिग्ध- 
सिकायाः संज्ञायां नसं चास लात् ।” ५।४। 
११८ । इत्यत्र ख लवज्जनात् न नसादेशः । ) 
शूकरः । इति तिकार्डगेषः॥ पौननासा युक्त, 
रि॥ 
ख.लपटः, वि, (ख लः पटो यस्य । पोवरवस्- 
युक । यथा, 

सग्रहा: सख लपटा यवगोधमशालिनः 
प्रलयेऽपि न सोदन्ति यदि कन्या न विद्यते ॥ 

इति पुराणम् ॥ 
( ख लवस्त, पु क्रो ॥ ) 
ख लपटः,पु ,सख लः पटः कौषेय इव ।)कार्पासः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

सथ.लपटाकः, ( पु, स्थ. लपद्ः कापसं अकति 
प्रा्रोति कारणव्वर्नेोति। अक गतौ + भण् ।) 
खथ लवस््रम् । इति शब्द्रन्रावलो ॥ 

खथ लपाः, पु,(ख लः पादो यस्य ।)इस्तौ । इति 
शब्द्माला च॥ 

ख्य लपुष्यः,प, (सख लं पुष्यमस्य ।) वक्षः । इति 
रव्रमाला ॥ भण्टश्चुपः । इति राजनिर्घण्डः ॥ 

ख लपुष्या, सनो, (ख लं पुष्यं यस्याः ।) पव्वंत- 
जातापराजिता । इति रब्रमाना ॥ 

पिण्डोतकः। इति राजनिघर्टः ॥ 
लवेदेषौ, स्रो, (खला वेदेदहो विदेहभवा 

च ।) गजपिष्यलौ । इति राजनिघर्टः ॥ 
लशरः, पु, (ख लः शरः । ) शर विशेषः । 

मोटा शर इति भाषा । तत्पायः । महा- 
शरः २ स्थ.लशायकः २ इत्तुरकः ४ ्षरपच्ः ५ 
बडमूलः ६ दोघमूलकः 9 । भरस्य गुणाः 
मधुरत्वम् । सुतिक्तत्वम् । कोष्णत्वम् । कफ 
भ्वान्तिमदापदरत्वम् । बलवो कारित्वम् । 
नित्यं सेवितशेत् किच्विदातकरत्वच्च ! इति 
राजनिघण्टः 
लशाटकः,घु,(ख लः शाटकः ।) पौनवस्म् । 

मोटा कापड़ इति भाषा । तत्प््ययः । 
वराथि; २। इत्यमरः। २ । ६।११६॥ 
वरासिः ३1 इति जटाधरः ॥ 

[ख लशाटका सो, ख.लवसम् । इत्यमरटौका। 
२।६। १९६ ॥ 
ख लाटिका, खौ,(ख ला शाटिका) ख.ल- 
वस्त्रम् । इत्यमरटोका । २। ६ । ११६॥ 

इ लचन्द्रः ॥ 

स्थ लभद्रःपुं(स्थ लं प्रचुरमित्य्थः भद्रं शभ यस्य ।) 

स्थ लभूत,क्तौ, (ख लं भूतम् ।) पञ्चोक्ताकाशा- 

लधारटिः,पु, (ख लः शाटिः ।) वराभिः । इति 

स्यलेला 
स्लशालिः, पं, (खलः शालिः ।) शालिधान्य- 
मेदः । तत्पर्य्यायः । महाथालिः २ स्थलाङ्गः ३ 
स्थ लतण्डुलः ४ । शरस्य गुणाः । खादुत्वम् । 
मधुरत्वम्। शिशिरत्वम् । पित्तशमनत्वम् । 
जोणंज्वर-दाह-जठररुजा-शौघ्र-थमनत्वम् । 
शिशूनां युनां जरतां च हितकरत्वम्। सदा 
सेवनेनानलबलवोय कारित्द्ध इति राज- 
निघण्टः ॥ 

लशिरः, [स्] क्त, (स्थलं शिरः) वडन्म 
स्तकम् । (स्थलं ` शिरो यस्य । मुनिविेषः ॥ 
यथा, महाभारते । २।४।११। 
“वको दाल्भ्यः स्थृलशिराः ष्णं पायनः 

शकः ॥*) 
स्थलमस्तकयुक्ते, तरि । इति केचित् ॥ 
लभोषिंका, स्त्रो, शरोरापेचया ख लं शोषं- 

मस्याः ख लभौर्षा खार्धे के सख लशोर्षिंका ॥ 
तुद्रपिपोलिका। इति हेम चन्द्रः॥ ठडन्मस्तके, 
वि॥ 
¦ लषर् पदः, पुं, ( स्थ. लः षट्पदः । ) वरेलः। 
इति भूरिप्रयोगः ॥ वोलता इति भाषा ॥ 

रथ लप्कन्ध-,पं,(स्थ लः स्कन्धो यस्व ।) लकुचः । 
इति राजनिघर्टः ॥ 

स्थ.लदस्तः, पु, (ख.लो इस्तः \) इस्तिशुण्डम् । 
इति तिकाण्डणेषः ॥ (यथा, मेघदूते । १४॥ 
“स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङमुखः ख 
दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थ.लहस्तावः 

लेपान् तै" 
ख्य लौ हस्तौ यस्येति ) पौनमुजे, चि॥ 
ख ला, स्तौ, (स्थ ल +- टाप् }) गजपिष्यलो । इति 
शब्द चन्द्रिका ॥ एव्वारुः । इति राजनिर्घंच्टः॥ 
बरदेला । इति रन्नमाला ॥ 

सख्.लांशा, खरो,(ख,लोऽ शो यस्याः ।) गन्धपत्रा । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स. लासः, पु ,(ख.लः भरासः 1) महाराजचतः । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

स्युलास्यः, पु (स्थूलं आस्यं यस्व । ) सपः । इति 
न्द्रिका ॥ बडइन्मखे, वि ॥ 

स्थलो, [न्] पु, (ख,लं शरोरमस्यास्तोति। 
।) उष्टः । इति केचित् ॥ 

स्थ. लेरण्डः,यु (स्थ, ल एरण्डः 1) वडदेरण्डठ त्तः । 
तत्पर्य्यायः । महेरण्डः २ महापञ्चाङ्गलः ३। 
अरस्य गुणाः 

स्थ. लेरण्डो ुणाव्धः स्याद्र सवो यविपक्तिषुष 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्थलैला, स्तो, (ख.ला एला ।) एलाविशेषः । 
वड़ एलावि इति भाषा । तत्पर््याय 
देला २ व्रिपुटा ३ विदिवोद्धवा :४ 
त्वक् ५ महेला ६ एष्वोञकन्धार्कुमारिका< 
कायस्था °गोपुटा११मद्र ला १२ कान्ता१३ 
छताचौगभसम्भवा १४ इन्द्राणो १५ दिष्य- 
गन्धा १६ रन्द्रो १७ 1 एलाइयगुणाः । शौोतल- 
लम् । तिक्ञत्म्। उष्णत्वम् । . सुगन्धित्वम् । 



स्थो गेयं 
पित्तात्तिकफापहत्वम् । श्रदरोगमलात्तिवस्ति- 
क!रित्वम् । पुसत्वनाथित्वम् । भत्र खविराया 
गुणाच्चत्वञ्च ॥ स्थलेलागुणाः । रोचनत्वम् । 
तौ च्छत्वम् । लघुत्वम् ! उष्णत्वम्! कफपित्त- 
द्धा्विषवस्त्यास्यशिरोरगृवमिकासनाशिः 
त्वञ्च । इति राजनिघंर्टः ॥ 

ख्व.लोचचयः,पु , (ख्य,लानासुच्चयो यत्र) गर्डो- 
पलः । गजानां मधष्यमगतिः । ( यथा, माघे । 
१२।१६। 

स्थ.लोचयेनागमदन्तिकागतां 
गजोऽग्रयाताग्रकरः करेणुकाम् ॥") 

श्रसाकल्यम् । वरण्डः । इति मेदिनो ॥ इस्ति- 
दन्तरन्धुम् । इति शब्दमाला ॥ 

स्थे यः,पु ,(तिष्ठति विवादनिर्णयाधंमस्मिनिति। 
स्था + यत् 1) विवादपक्तस्य निता । (यथा, 
राजुतरङ्कि याम् । ६ । १२ : 
“कार्तान्तिको भिषक् सभ्यो गुरर्म॑न्तौ 
दूतः खयो लेखको वा न तदाभूदपर्डितः॥*) 
पुरोहितः । इति मेदिनौ ॥ सिरतरे, चि । इति 
हेमचन्द्रः ॥ (क्तौ, खा+भावे यत्। ख्थात- 
व्यम् । यथा, हरिव । ९५। ७1 

४५२ 

सातः 
स्थौणेयकं कट् खाद् तिक्तं खिग्ध त्रिदोषनुत् 
मेधाशुक्रकरं च्य र्लोऽयोज्वरजन्तुजित् ॥ 
इन्त कुष्टाखढठड दादौगंख्यतिलकालकान्॥” 

देथे भवति । 
“निशाचरो धनहरः कितवो गणडासकः। 
रोचको मधुरस्तिक्तः कटुः पाकै कटुलंषुः ॥ 
तोचणो वयो हिमो इन्ति कुष्टकण्डकफा- 

। निलान् । 
रक्लोऽग्रौखेदभेदोऽखज्वरगन्धविषद्रणान् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 
यकं, क्तौ, (खौणेयमेव । खां कन्! ) 

सुगन्धद्रव्यमेदः । थुनिरा इति इन्दौ भाषा । 
तत्पर्य्यायः। बर्हिंशिखम् २ शकच्छदम् २ 
मयुरचूडम् ४ शकपुच्छकम् ५ विकौणंरोम € 
कोरवणंकम् ७ विकोणंसंन्नम् ८ हरितम् ९ । 
अरस्य गुणाः । कफवातनाशितम्। सुगन्धि- 
त्वम् । कटुत्म् । तिक्तत्वम् । पित्तप्रकोपशम- 
नत्वम् । बलपुष्टिविवदनत्ञ्च। इति राज- 
निर्घण्टः। भावप्रकाशोक्तगुणपर्य्यायौ पूर्वोक्त 
शब्द् द्रष्टव्यौ ॥ 

“बलिनः सब्रिकर्घे तुनस्थेयं पर्डितेनवे। खौर).[न्]पु,खरहषभवत् पृष्टे न भारवादइको- 
` अपक्रामेदि कालन्नः समर्थो युहमावहेत् 1“) 
स्यान् [स्] वि, (अयमनयोरतिशयेन खरः । 
स्र + इयसुन् । “प्रियस्थिरेति।" &। ४। 
१५७ । इति खादेशः ।)खिरतरः । इत्यमरः । 
३! १।७३ ॥ ( यथा, महागणपतिस्तोते । 
१५। 
“येयःखंयः स देयान् सम विमलदटशो बन्धुरं 

सिन्वुरास्यः ॥'") 
शाणपतः। इति भरतः ॥ 

खेटः, चि, (श्रयमेषामतिशयैन खिरः। खिर + 
इष्ठन् । “प्रियख्धिरेति । ६ । ४ । १५७। इति 
स्थादेशः ।) अतिख्धिरः । इति ईेमचन्द्रः ॥ 

स्थं ्य, ज्ञौ, (खरस्य भावः। खिर + ष्य ।) 
स्थिरत्वम् । गरभ॑खस्याङ्गानां स्येय्ये चतुर्थे मासि 

` भवति। इति सुखबोधः॥ (यथा, यान्नवल्कयः। 
३।८०॥ 
“थं यये चतुरे लङ्ानां पञ्चमे शो णितोडवः । 
पष्ठं बलस्य वणंस्य नरो ञ्च सम्भवः ॥*५॥ 
टता ! यथा, महाभारते । ६ । १३।८। 
^मडन्द्रसदटशः शौरे खं यं च हिमवानिव । 
समुद इव गक सद्दिष्णुत्वं धरापमः ॥*) 

सौरो, [न्] पु, भारवाइकाग्वः। इति भरतः 
दिदपकोषः ॥ 

स्थोथेवं,क्रौ,(ख्ध,ायां भवम् ) ख.णा + उक. ।) 
ग्रज्विपर्णनासमकगन्धदरव्यम् । इत्यमरः । २।४। 
१३२ ॥ गंएठियाला इति भाषा ॥ अथ ग्रयि- 
परस्येव गद. ! शषत्सुगन्वि खौखेयं युनैर 
इति लोके । 
“स्योरोयकं वरव गुकवङख कुकुरम् । 
शोर रोम एकं चापि एकपुष्य शएकच्छदम्॥ 

ऽश्वः । तत्पर्यायः । भृष्टा; २। इत्यमरः २।८ 
४६॥ इ खरदषभवत् पृष्ठं न भारवाहकेऽश्चे । 
पृष्ठेन वडति पृष्ठस्थमपि बाद्यमुपचारात् तद- 
इति वा पृष्ठाः ठे कादिति यः। ्धृल्यते 
संव्रियते एष्टमनया ख.रा ख.लत् क ङ वहे. 
सेमक्तात् सरोरिति अरः निपातनात् लस्य रत्वं 
स्थ.रा पयं तस्या इदमिति ष्णं खौरं ण्ठा 
रोपितभारादिकं तदख्यस्येति इनि खौरौ 
स्थरो च खौरोति खामोौ । इति भरतः ॥ 

स्थौलभोषं, वि,(सथ.लशिरस इदमिति । स्थृल- 
शिरस् +श्रण्। “अचि शोषं; ।” ६।१।६२। 
इति शोषदिशः।) ठइन्मस्तकसम्बन्धि । इति. 
क्ाथिका॥ 
सौल, चि, ( स्थूलस्य भावः । श्यूल + ष्यञ् । ) 
ख्थ.लता । (यथा, भागवते । ३।११।३। 
“एवं कालोऽप्यतुमितः सौच्छा खौच्ये च 

सत्तम ॥") 
क्ती, ( स्रा + णिच् + च्युट् । ) खानम् । 

यथा, दर्मो त्सवप्रकर णे तिष्यादितच्वं । 
“पूजनात् खरपनं षट' खपनात्तपंशं ख, तम् । 
तपंणान्मांसदानन्तु मदहिषाजनिपातनम् ॥* 

;, वि, (ज्ञा + शिच + क्तः) कतस्लानः। 
{ यथा, मौतगो विन्दे । १२। १। 
नगतवति सखौ हन्दे मन्दव्रपाभरनिर्भर- 
स्मरशरवशाकूतस्पोतस्मितखरपिताधराम् ॥*) 

:, पु, (ख् प्रस्वणे + “ऋदोरप् ।” इत्यप् ।) 
खव णम् । चरणम् । इत्यमरः । ३।२।९.॥ 

स्रो, ख्रायुः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
६ (लला +क्तः।) लतल्लानः। यथा,- 

नोऽधिकारौ भवति दैव पैत्रं च कर्मणि 

सान 

| क्रियाः सर्व्वा भवन्ति हि यतोऽफलाः 
प्रातः समाचरेत् खानमतो नित्यमतन्द्रितः ॥* 

इति प्राय्िन्नतत्वम् ॥ 
रथ ग्रन्थिपणंस्येव मदो भण्डिडर इति नेपाल- खातकः, पु, (खात एव । चखा + “यावादिभ्यः 

कन् ।” ५।४।२९। इति खार्थे कन् । ) 
शराद्धतव्रतो | इत्यमरः । २।७।४३॥ इं 
समः घवेदाध्ययने स्रानभौले खातं खानं शौल- 
मस्य । खातकः विकारसंघेति कः! भ्रात 
खानं तवर व्रतो नित्यच्ायो । च्ाञजल्यां भावै 
क्षः चा्घवव्रतोति कचित् पाठः। ब्रद्मचय्ये 
त्यक्घायो ग्टद्ाखमं गतः स खातकः समाप 
बेदाध्ययनो यः खरानशौलः आाश्मान्तरं न गतः 
सोऽपि खातकः । स्ातकस्िविवः। ब्रह्म चरय्य- 
चरणस्य य: शास््रबोधितोऽवधिः। तावद द- 
मुपास्यारमाप्तवेद एवाश्रमान्तरं गतो यः स 
व्रतख्रातकः। वेदमधौत्यगुरुखन्निधौ वेदाभ्यासं 
यः करोति स विद्याञ्ञातकः । पालितसम्बग्- 
ब्रत: प्रापषवेदो यो दितोयाखमं गतः स उभय- 
स्रातकः। इति टौकान्तरे । इति भरतः॥ 
न, क्ती, ( खा + च्वुट् । ) मज्जनम् । अव 

गाहनम् । तत्पर्व्यायः । क्नावः २ श्राश्चवः३ 1 
इत्यमरः ।२।६। १२१ ॥ भ्रभिषेकः ४ इति 
शब्द्रब्रावलो ५ उपस्पशंनम् ५ सवनम् ६सजं- 
नम् । इति जटाधरः ॥ तदनुकल्पः सस- 
विधः । मान्तम्१ भौमम् २ भाग्नंयम् २ वाय- 
व्यम् 8 दिव्यम् ५ वारुणम् ६ मानसम ऽ। 
एतेषां विवरणं पश्चात् स्फ़टौभविष्यति ॥* ॥ 
श्रस्य गाः । 
“खानं पवित्रमायुष्यं यमसे दमलापडम्। 
शरोरबलसन्धानं केश्चमोजस्करं परम् ॥ 
उष्णाम्बुनाधःकायस्य परिषेको बलावहः) 
तैनं व तूत्तमाङ्गस्य बलक्त् केशचच्ुषोः ॥ 
विनिडन्ति शिरः खान टष्णातालवास्यशोष- ` 

णम् । 
मलोष्णपोडकाकर्ड' शिरोरोगा ख पैतिकान्॥ 
मधुकामलकैः खान पित्तन्न' तिभिरापडम् । 
खानः वचाघनेरिष्टं ्ेषघ्र' तिमिरापडम् ॥ 
खान छष्णतिले्ा पि चच्चु्य मनिलापहम्। 
अल्नातस्य शरोरस्य उश्मा सर्व्वाङ्गमो चरः ॥ 
सखानेनेकत्वमायाति तेन दोप्यति पावकः । 
सानम तनेवास्यकणंरोग।तिसारिषु ॥ 
श्राद्मानपौनसाजो णं भुक्तवत् सु च गहिंतम् । 
दौग॑न्ध मौरवं कण्ड. कच्छं मलमरोचकम् । 
खेदं वौभत्सतां इन्ति शरोरपरि माज्जनम् ॥* 

इति राजवल्लभः ॥भ 
अथ खानविधिः। दन्तः । 
“चतुर्थे च तथा भागी स्रानाधं खदमादरेत् । 
तिलपुष्यकुशादोनि खानश्चाकछविमे जले ॥* 
ङर्व्यादिति शेषः। तथा च । 
“भ्ल्नात्वा चाप्यहला च भुङ्कंऽदत्वा च 

यो नरः। 
देवादोना्णौ भूत्वा नरकं प्रतिपद्यते ॥** 



स्नानं 

अथ खानम्। दकच्तः। 
““श्नख्रात्वा नाचरेत् कम जपदहोमादि किञ्चन। 
लालाख दसमाकौखंः शयनादुल्यितः पुमान् ॥ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छदरसमन्वितः। 
खवत्ये व दिवारातौ प्रातःस्नानं विशोधनम् ॥ 
प्रातःच्ानं प्रशंसन्ति टृष्टाटृष्टफलं हि तत् । 
ख्वंमहंति पूताता प्रातःखायो जपादिकम् ॥ 
अन्नानात् यदि वा मोहात् रात्रौ दुरितं 

` कतम्) 
प्रातःखानेन तत् सव्व शोधयन्ति दिजातयः ॥* 
ष्टं मलापकर्षादि ट्ट | 
प्रातः सूर्योदयात् प्राक्कालः । प्रातःसराय्यरुणः 
किरण ग्रस्तां प्राचोमवलोक्य स्नायात् । इति 
विष्ण.क्त;॥ > ॥ प्रातःखाने मध्याङल्नान- 
धमयातिदेशमाहइ कात्यायनः । 
“यथाहनि तथा प्रातर्नित्य' ज्ञायादनातुरः । 
दन्तान् प्रच्ताल्य नद्यादौ गहे चेत्तदमन््रवत् ॥* 
यथा तथेतिकर््तव्यतया । सा च। 
“अचरेदुषसि खानं तर्पयेत् देवमानुषान्।* 

इति जावाल्युक्ता ॥ 
वैदिके कमणि वामहस्ते बडइतरङ्ान् दचि- 
शेन पवित्रं धारयेत् । म! कंर्डेयः। 
“सब्वकालं तिले: खान पुख्डं व्यासोऽब्रवो मुनिः 
कामः सव्वंदा खान कुर्व्वीतामलकन रः । 
स्मो नवमीं व पर्व्वकालच् वर्जयेत् ॥*१॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे । 
^त्वराक्रोधौ तथा वर्नौँ देवकम्मणि पर्डितेः। 
श्चुरापः पयं व ताम्ब.लं फलमौषधम् । 
भक्षयित्वा तु कत्तव्याः च्ञानदानादिकाः 

क्रियाः ४" 
भविष्योत्तरे ` 
*च्ातुस्तु वरुणस्तेजो जुद्तोऽग्निः ियं हरेत् 
भुच्ञानस्य यमस्वायुस्तस्मान्र व्याद्रेचिषु ॥” 
खातुः खान कुव्वतः । न व्याहरेत् न कथयेत्॥ 

" अशुचेरवमाइनानन्तरं खानम्नाहइ योगियान्न- 
वल्कः । 
“तूष्णोभेवावगाडेत युदा स्यादशविनेरः 1 
श्राचम्य तु ततः पश्चात् ज्ञान विधिवदाचरेत्॥” 
वामनपुराणम् \ 
“नाभिमराव्रजल्ञे यला कछला केशान् हिधा 

 दिजः। 
निरुष्य कर्णौ नासाञ्च वरिज्लत्वो मब्नन' ततः॥* 
लसर व बद्यान्ञवस्कवः । 
“स्लोतसां समुख्ठो मल्लेत् यत्राचः भवन्ति वै । 
शख्याव्ररेषु हे चेव सूयसंमुख अश्चवेत् ॥ 
ारोतः। नातुरो न भुक्ता न जौणवासान् 
बडवासा न नम्बो नाशन् नष्वसक्धिको नाल- 
छ्खतो नख नान्नाते जल्ते नाकुले नाचौ न 
ग्रभूतजले न नामैरञ्रजले न चत्वरे नोपद्ारे 
नो सन््यायां न निशायां ज्ञायादिति । चत्वरे 
काकादिषल्िखथले इति ओ्रोदत्तः॥ उपद्वारे हार- 
मोप । श्रतेकेन मुनिना बग्नबडइवाससोनिषेष- 

४. 114 

४५२ 

सानं 

विधानात् चाने दिवासस एवाधिकारः प्रती- 
यते ॥ *॥ एकवस््नञ्नाने दोषमाह समुद्र 
करक्ततमाष्ये गोतमः । 
“एकवस्त्नेण यत् खान सूच्या विद्धेन चैव हि। 
खातस्तु न भवैत् शदः िया च परिष्ोयते ॥* 
अतएव । 
“चान तपंणपयन्तं कुर्व्यादेकेन वाससा ।* 

इ्ति॥ 

यदि मूलं तदा प्रेततपंणपरमिति । अव्रेक- 
व्रा च्रातय इत्यादिना एकवस््रत्वविधानात्। 
एकेन एकजातौयेन इति वाचस्मतिमिखः ॥ 
येन वासखा खान कतं जलस्थस्य तेनैव 
तपंणम् । इति छत्यतत्वाणंवः॥ न च । 
“ज्ञानथाव्यान्तु दातव्या खदस्तिख्लो वि शडये। 
जलमध्यं तु यः कथित् दिजातिज्गानदुबंलः। 
निष्यौोडयति तदस्त खान" तस्य था भवेत् 
खानशाव्यामिति तदस्मिति एकवचन- 
नि्देेन च खःनेऽप्येकवस््रत्मिति वाचं भ्रव 
विशये इत्यभिधानेनाधोष्टतवस्तरस्यं व खचयेण 
प्रचलनं न तृत्तरौयस्य एतदथ मेकवचनम् । 
श्रत एव खच्यैणाधरोयवस्र प्र्ताल्य इत्या- 
हछिकचिन्तामणिः॥ वशिव चनस्यैकवाक्यतया 
स्नातो नाङ्गानि निमेज्यात् सखानशाय्या न 
पणिना। इति विष्छुपुराणोयेनाधरौयवस्त्रणेव 
गाव्रमाजन निषिध्यते । एतेन निष्यौद्य खान- 
वस्त्रमिति कात्यायनवचने एकत्वमविवचित- 
मिति निरस्तम् । अतएव सव्वं कत्व निर्देशः । 
शिष्टानामाचारोऽपि तथेति ॥*॥ नाजख- 
मिति पुनः पनः ख्राननिषेधः रागप्रापठस्नान- 
विषयो इष्टाधकलत्वात्। एवञ्च कस्मिन् दिने 
नानातौ्थौदिनिमित्तप्राप्खानरहत्तिभेवत्यं व 
वैधत्वात्। भव्रापि तन््प्रसङ्गयोः सत्वं सकदे- 
वैति ॥*॥ आतुरं प्रति जावालः। 
“शअथिरस्क भवेत. ज्ञान ख्ानाथक्तौ तु 

कश्चिणाम् । 
भादरःण वाससा वपि दैहिकं माजनं स्मृतम्॥* 
क्थ्थिणाम्। 
“भिरच्रातस्तु कुर्व्वीत देवं पैव्रमथापि वा।* 
इति माकंष्डेयपुराणोक्ञकर्यचिकौ पृश माजन- 
मिड प्रोच्छनम् । योगियान्नवल्कयः । 
"असामर््यच्छरौरस्य करल यक्तयाद्यपेच्तया । 
मन्रख्रानादितः सप्त केचिदिच्छन्ति खूरयः ॥ 
मान्दं भौमं तथाग्ने यं वायश्यं दिव्यमेव च। 
वारणं मानसद्चेव सस्नान प्रकोर्तितम् ॥ 
अापोदिष्ठं ति वै मन्व खदालम्भस्तु पार्थिवम् 
भराग्ने यं भस्मना चानं वायव्यं गोरजः स्मतम्+ 
यत्तु खातपवर्षे खान वददिव्यमुचाते । 
वारुणशञ्चावयाद्यञ्च मानसं विष्णुचिन्तनम् ५ 
समस्तं खरानसुदिष्ट' मन्वन्ञानक्रमेख तु। 
कालदोघादखामर््यत् सव्ये तस्य कलं स,तम्॥* 
भापोडिष्टं ति भापोडिष्टादि छक्वयमव दिव- 
क्तम् । एवश्च । 

खानं 

कालदो षादसामर्ण्यात् न शक्रोति यदाश्चसि। 
तदा च्नात्वा तु ऋषिभिमंन्तैजटन्तु मालंनम् ॥ 
शव भ्रापस्तु दुपदा भ्रापोदिष्ठाघमर्पणम् । 
एभिशतुभिं ऋं स्ावेमेन्वसानसुदाहतम् ॥” 
इति यो गिवान्नवस्को यं यन्मन्तसरानान्तरं तत् 
प्राधान्यख्यापनाय अतएव पिददयितायां 
ख्यातः पूर्वः तञ्जिखितम्। ख्दाजब्बस्तु 
गङ्गादिखत्तिकातिलकरूपः । भस्मना संसृत- 
भस्मना इति कन्दोगाह्किकः। भअवगाद्य' 
मन््रादयङ्गशृन्धावगादहइनमाचः विवक्तं अतो 
सुख्यावगाडनरूपस्रानानुकल्पत्वमष्यु क्तम् । 
कालदोषोऽतिहष्टपादिः। असाम शरोरा- 
पाटवद्ेतुः । जलस्य खवल्यत्वं न सम्प यवा्ण- 
खानविधिकालायोग्यत्वं वेति। एतम. लकं 
गहे चेत्तदमन्त्रवदिति छन्दीगपरिशिष्टोयं 
पूर्वोक्तं न्यथा मूलभूतशुत्यन्तरकर्पनापत्तः॥ 
सामथ्ये तूदतजलेनापि खखन््रकसरानमादह 
पराशरभाष्ये व्यासः । 
“जोतास्ूबपो निषेव्योष्ा मन्तसम्भारसंस्छताः 
गीदधेऽपि शस्यते खानं तद्दोनमफलं स्मृतम् ॥* 
पद्चपुराणम् । । 
“ने्मच्यं भावशुदिख विना खानं न जायते . 
तस्मा्नो विशुद्ध खानमादौ विधोयते । 
अनुद ते रइतेव्वा जलेः स्रानं सदाचरेत् । 
तों प्रकल्पये दिदान् मूलमन्त्र ख मन्त्रवित् ॥ 
नमो नारायणायेति सूलमन्त उदाद्रतः। 
दभपाणिस्तु विधिना भ्राचान्तः प्रयतः शविः ॥ 
चतुदस्तसमायुक्तं चतुरस्र समन्ततः । 
प्रकल्ययावादयेदङ्गां एभिर्मन्तेविचक्षणः ॥ 
विष्णोः पादप्रसूतासि वैष्णवो विष्णुप्ूजिता । 
पाहि नस्त्वं नसस्तस्मादाजग्मरणान्तिकात् ॥ 
तिखः कोटोऽहंकोटौ च तोधोनां वायुरब्रवोत् 
दिवि भुव्यन्तरौच्चे च तानि ते सन्ति जावि ॥ 
नन्दिनोव्येव तै नाम देवेषु नलिनोति च । 
न्दा थ्वौ च सुभगा विश्वकाया शिवा सिता॥ 
विद्याधरो सुप्रसद्धा तथः लोकप्रसादिनो। 
त्तमा च जाङ्कवो चेव शान्ता थान्तिप्रदायिनो॥ 
एतानि पुखनामानि खानकाले प्रकौत्तयेत् । 
भवैत् सन्निहिता त्र गङ्गा व्रिपथगमामिनो ॥ 
सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुट योजितम् । 
मू, दद्यात् जलं भूयस्तु: पञ्च सप्त वा । 
खानं ङुर्व्याक दए तदत. भ्ामन्त्राच विचचणः॥ 
अष्वक्रान्ते रथक्रान्तं विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 

खत्तिके इर मे पापं यश्भयः दुष्क तं छतम् ॥ 
उद्.तासि वराहेण ष्णं न् शतवाइना ॥ 
आरद मम गाव्राणि सव्वं एापं प्रमोचय । 
नमस्ते सर्व्वभूतानां प्रभवारिखि सुव्रते ॥*५४ 
नमो नारायणाय इत्य टा च्षररूपसूलमन्त् 

चतुरख' चतुष्कोणङूपं समन्ततः सव्वंदिचु 
चतुद्स्तं जलं प्रतिदिचु हस्तमात्रे व्यवच्छिद्य 
तोष प्रकल्पयेत् । वितते नच्यादिजले ज्ञानखानं 
परिच्छिन्दात. । तत्र विष्णोः पाद इत््रादिना 



सानं 

शान्तिप्रदायिनौत्यन्तेन मन्त्रेण > 
सप्तवाराभिजपेनेति सप्तवाराभिजपेन नमो 
नारायथायेति मन्ते णाभिमन््ो एति शेषः ।एक 
वचननिर्दे यात लस्य मूलमन्वतोक्तया च भ्रत्रापि 
विनियोगोऽवगम्यते। ततञ्च सप्वारपटितनारा- 
यणमन््ेण जलमभिमन््ा करयुगेन चिवारादि 
सूदं चिपेत् । ततच्ा्वक्रान्त इति मन््रभ्यां 
तदिति ज्घाभ्याम् । 

“सत्तिकाः सप न ग्रामा वल्प्रोके मूषिकोत्करे 
अन्तजले श्मशाने च ठत्तमूले सुरालये । 
परखानावथिष्टे च ेयस्कामैः सदा नरैः ॥" 
इति दत्तप्रतिषिहेतरां ख्दमामन्ा तयाख्दा 
भिरःप्रशचत्यालभ्यानुतेव्वा जलैः शिरः परथेत्यङ्ग- 
च्ालनमवगाहनरूपप्रधानं वारुणसरानं समा- 
चरेदिति पूर्व्वोज्ञेनान्वयः। खद्ग्रलणमन्ते प्रभं 
वारिणि इति प्रभवमुत्पत्तिमत्त' प्रापयितु 
ओलमस्यास्तव्सम्बोधनमिदम् । अवगाइनन्तु 
चन्चुःकणेनासिकामङ्लोभिराच्छाद्य कुर्य्यात् 
““अह्भलोभिः पिधायेवं योवटदङ्नासिकामुखम् 
नि मच्जेत प्रतिञ्लोतख्िः पठेदघमषंणम्॥ 

इति समुद्रकरष्टतात्। 
अनत्रानुह ते वार त्रयमेवावमाइनं प्रागुक्तवामन 
पुराणात. । एष विधि; पौराखिकत्वात. सरव्व- 
शाखिसाधारणशः ! वैदमन््ररदहितत्वादनधौत 
वेदानामपि सब्बंधादरणौयः ॥ »*॥ मत्छपुरा- 
शम् । 
""नद्यां प्रत्येकशः ख्ञाने भवेद्ोदानजं जलम् । 
गोप्रदाने दथभिस्तास युख्यन्तु सङ्गमे ॥ 
वचिष्ठः। 
*भ्योऽनेन विधिना खाति यत्र तत्राश्भसि दिज। 
स तोथफलमाप्रोति तोरथे तु हिगुणं फलम् ॥ 
अनेन तौर्थावाहइनादिना । भरतो गङ्गायामप्या- 
वाहनं कुर्व्वन्ति थिष्टाः। अव्र च। माघसपतम्या- 
दिनिभित्तकतोधेविशेषनिमित्तकमन्तपटस्तु- 
सुदालम्भनानन्तरं कायः ¦! भागन्तुकानामन्तं 
ऽभिनिवेश्च इति न्यायात् । एवं गङ्गायां विशचेष- 
मन्तानन्तरमेव दशडहरादिमन्ताः पाल्याः। तत्र 
गङ्गायां विओेषमन््रौ विद्याकरष्टती । 
“विष्णुपादार्वयं सम्भूते गद्धे विपथगामिनि। 
धर््द्रवौति विख्याते पापं मे इर जाकवि॥ 
खया भक्तिसम्यत्रं श्रौमातद दि जावि । 
अखतेनाग्बना देवि भागौ रथिपुनोहि माम् ॥ 
गोविन्ददादश्लां चलाने गङ्गायां पद्मपुराणोयो 
मन्वः। 
""महापातकसंज्ञानि यानि पापानि सन्ति भे। 
मोविन्दहादशीं प्राप्व तानिमे इर जाहवि। 
गङ्गासागरसङ्गमे मन्व । 

^“त्वं देव सरितां नाथ त्व' देवि सरितांवरे । 
उभयोः सङ्गमे ज्ञात्वा सुश्धामि दुरितानि वै ॥ 
लोहित्यज्नाने तु मन्ः। 
“ब्रद्मपुच्च महाभाग शान्तनोः कुलनन्दन । 
भर मोघागरभंसंभरत प्राप्त लौहित्य ने इर ॥**॥ 

४५४ 

सानं 

करतोयास्नानमन्ः ॥ 
करतोये सदानोरे सरितश टं सुविश्युते। 

पौण्डान् श्रावयसे नित्ये पापं इर करोड्वे॥५५॥ 
विष्ण : । खातः शिरो नावधुनेत् नाङ्गभ्यस्तोय 
सुदरेत् ! न तेलं वा संस्एशेत् नाप्रोचितं पृव्व- 
तं वासो विभ्रयात् । खात एव सोष्णोषो धौते 
वाससौ वश्यात् न स्ेच्छान्यजपतितेः सद 
सम्भाषणं कुर्य्यात् इति । नाङ्गभ्यस्तोयसुदर- 
दिति श्ञानशाटौपारिभ्यां पूरणौयम्। 
“ज्ञातो नाङ्गानि निटज्यात् ख्ानथाब्या न 

पाणिना ॥ 
इति विष्ण व्रचनात्। 

अव्र वासोऽन्तरधारणात् प्राकक्षततेलस्यशे- 
निषेधः प्रतोयते । 
“शिरःचरातस्तु तैलेन नाङ्गं किञ्चिदुपस्छशेत्॥” 

इति मनुवचनमेतत्परम् ॥*॥ 
याज्ञवल्कयः । 
“ब्रह्म चचच्चविशामेव मन्ववत् खानमिष्यते । 
तुष्णौमेव हि शूद्रस्य सनमस्कारकं मतम् ॥ 
अरगम्यागमनात् स्तेयात् पापिभ्यसच प्रतिग्रहात् 
रहस्या चरितात् पापात् सुचयते स्नानमाचरन् ॥ 
प्रकत्तमसमधखेत् जुहोति यजति क्रियाः । 
खानध्यानजपेर्दानरालानं शोधयेद् धः ॥* 
ब्रह्मपुराणम् । 

नद्यां प्रत्येकशः खाने भवेत् गोदानजं फलम् 
गोप्रदानेस्तु दशभिस्तासां पुष्यन्तु सङ्गमे ॥** 
मनुः । 
“न स्नानमाचरेत् भुक्ता नातुरो न महानिशि 
न वासोभिः सदहाजख नाविन्नाते जलाशये ॥" 
न खानमाचरेद्भुक्रेति रागप्रा्तखाननिषेधः। 
नित्वस्याप्राप्तत्वात् । नं मित्तिकस्य च निषेदम- 
शक्यत्वात् ! भ्रातुरः खानसम्बदहंकरोगवान् । 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरदयम्। 

तस्यां खानं न कन्तव्यं काम्यने मित्तिकाटे॥ 
न वासोभिः सड इत्यनेन बडइवासो निषेधात् 
खाने दिवासस््वं प्रतोयते । भ्रजखं पुनः पुनः। 
तेन वारुण्यादि संक्रान््या दि-निमित्तमेद-प्राप्- 
मेकदा नानाल्नान' निषिष्वते । किन्तु तन्त्रेण 
प्रसङ्गेन चेक खानम् । तथा च निगमः । 
*“नावत्तयेत् पुनः कर तपणादिकमन्वहम् । 
काम्यनमित्तिके हित्वा एकं छक्र वासरे ॥ 
विषुवदिशसे प्राते पञ्चतोर्थो विधानतः । 
खात्वा सङ्षणं छष्ण दृष्टा भद्राच्च भो दिजाः। 
नरः समस्तयन्नानां फलं प्राप्रोति दुलभम् ॥ 
इति ब्रह्मपुराणोक्मार्कष्डेयदे प्रदयश्सरोवरे 

समुद्ररूपादितोर्थादौ त्र प्रसङ्कयोरभावात् पुन 
पुनरेकदिनेऽपि मानास्नाननिति ॥*॥ 
“परकौयनिपानेषु ज्ञायातैव कदाचन । 
निपानकन्तुः खात्वा हि दुष्क तांेन लिष्यते॥ 
निपानं जलाधारमात्रम्। तथा च यान्नवस्काः। 
“पच्च पिर्डाननुदत्य न लायात् परवारिखि॥ 
योगियाज्जवख्क; । 

स्रानं 

“श्रनुदत्य तु यः ख्ायात् परकौयजलाशये । 
दथा तस्य भवेत् खान" कन्तुः पापेन् लिप्यते ॥ 
स्नान दानं तपो ध्यानं पिढदटेवाच्च न तथा। 
पावनानि मनुष्याणां दुष्क, तस्येह कममणः ॥ 
छन्दोगपरिशिष्टम् । 
यव्यदयं खावणादि सर्व्वा नदो रजखल1; । 

तासु धानः प्रकुर्वीत वल्न चित्वा समुद्रगा 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेतखाने तथेव च । 
चन्दरसूग्रहं चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ 
निगमः । न दुेत्तोरवासिनाम् । व्याघ्रपादः 1 
अभावे कूपवापोनामन्धे नापि समुचुते 1 
रजोदुष्ट ऽपि पयसि ग्राभभोगो न दुष्यति॥ 
अन्यन कुश्भादिना। 
“भरन््ेरपि क्षते कूपे सेतौ वाप्यादिक्ते तथा । 
त्र श्नात्वा च पोत्वा च प्रायशित्तं समाचरेत् ४" 
तथा । 
“प्रभूते विद्यमाने तु उदके संमनो इरे । 

` नाल्योदके दिजः खायात् नदौच्चोतज्य 
, कचिमे॥* 

इति बहभिष्टं तम् ४ 
ब्रह्मपुराणे! 
“नित्यं नेमित्तिकं काम्यं विविधं ज्ञानमिष्यते) 
तर्पणन्तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन व्यवख्ि तम् ¢ 
श्मरुकमाखुपातच्च मेथन कदनं तथा । 
अस्पृश्यस्प शंन' कत्वा खायाइज्या जलक्रिया॥ 
यत्रतु रोगादिना सख्रान नक्तं ` तन्नापि 
गाव्रमार्जनादिनाभौचमुत्पादय पिढयन्नसिदये 
तर्पयेत् । तदाह शातातपः । 
“तर्पणन्तु शुचिः कुर्य्यात् प्रत्यहं सातको दिजः । 
देवेभ्य ऋषिभ्य पिभ्यटश्च यथाक्रमम् ॥*॥ 
पुष्ये वा जन्मनकचतत्रे व्यतो पाते च वै्टतौ । 
भ्रमावास्यां नदौ खानं दहत्यालन्मदुष्कतम् ॥* 
वराइपुराणम् । 
“दक्तिणावत्त शद्धे च पावर ऽप्यौड़स्बरे स्थितम् । 
उदकं यः प्रतीच्छत शिरसा छइष्टमानसः › 
तस्य जन्मक्लतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
अच्छित्रपद्म पत्रेण सव्वंरत्रोदकेन च । 
खोतसा वै नरः स्नात्वा सव्वं पापैः प्रसुचयते ४ 
विष्णु धर्मोत्तरे । 
“तथा दर्भोदकः खान" सव्व॑पापप्रणाशनम्। 
गोमूत्रेण च यत् खान सव्वाघविनिसूदनम् ॥ 
तथा पुष्ोदक््ानं भवेदारोम्यकारकम्। 
केवलैर्व्वा तिलैः ख्रान' भरथवा गौरसर्षपं : । 
खान प्रियङ््णा परोक्षं तथा सौभाग्यवह नम् ॥ 
भ्रायुष्वश्च यशस्यश्च धर्म" मेधाविवदं नम् । 
खान पवित्र माङ्गल्यं तथा का इनवारिणा ६* 
शद्धः । 
“खातस्य वह्कितोधेन तथा च परवारिणा । 
कायश विजानोयात् न तु खरानफलं लमेत्* 
खानफलं वेधम् । भायुवेंदोयन्तु भवत्येव यम 
“निव्यं नेमित्तिकच्चेव क्रियाइमलकषणम.। 
तीर्थाभावे च कत्तं व्यसुष्णोदकपरोद कं; ॥* 



ख्लानं 

विष्णुपुराणम् । 
“लछनाद्रां धरणोश्चेव दूरतः परिवर्जयेत् ।” 

इत्या ङ्किकतत्वम् ॥*॥ 
तान्विकञ्नानविधियंथा । तव्र नद्यादौ वेदिक- 
खान क्त्वा तान्तिकस्लानमाचरेत् । तधा च 
गीतमोये। 
“श्रध ख्रान तथा कुर्य्यात् यथाशास्- 

विधानवित् । 
मलप्र्चालन खान खशाखोक्ल समाचरन् । 
मन्वखान' ततः कुर्य्यात् कर्मणां सिहिडहेतवे॥” 
तद्यथा । भ्रद्येत्यादि अ्रमुकदेवताप्रोतये मन्त 
खानमहे करिष्यं इति सङ्ल्पं कुर्यात् । 
तथा च कुलचडामणौ । 
तास््रपात्रं सटृव्वञ्च सतिलं सजलं ततः । 

ग्टहोत्वासुकटेवस्य प्रोतये स्नानमाचरेत् ॥ 
ततः षडङ्गन्यासप्राणायामौ छत्व गङ्गेच इत्यने 
नाङ्कशसुद्रया.सूथमण्डलात्तोधे मावा वमिति 
घेतुमुद्रयाख्तोक्लत्य कवचेनावगुणठयास्त्रे ण 
संरच्य मूलेन एकादशधाभिमन््रा सवधाभिः 
मुख इादशधारा विनिःच्िप्य तस्मित्रिष्टदेव- 
ताचरण्ारबिन्दनिःखतजले निमज्य देवतां 
ध्यायन् मूलमन्त्रं ययाशक्ति जपन् उन्मज्य उद- 
केन चिवारजप् न कलसमुद्रया विवारस्मात्मा- 
नमभिषिच्य वैदिकसन्यादिकं कत्वा सूय्याष्य 
दक्वा ताज्विकाघमषणादिवारिधारन्त क 
छर्य्यात् । इति तन्त्रसार: ॥%॥ अन्यच्च । 
“जन्मान्तरसदहस्तं ण यत् पापं कुर्ते नरः। 
सुचातै सर्वपापेभ्यः सख्ात्वा क्ताराणवे सक्लत्॥ 
याम्ये हि यातनादुःख' नित्यन्लायो न पश्यति 
चान मध्य'दिने कुर्य्यात् जोरेऽन्नेतु निरामयः 
नद्यामस्तमिते ज्ञान न कुर्व्वीत सदा दुधः। 
नद्यां ख्रात्वा नदीं चान्यां न प्रशंसेत पर्डितः॥ 
अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्धत्र दशनात् 
खानं दान तपः यादमनन्त' राइदशने । 
श्रासुरो रातरिरन्यवर तस्मात्तां परिवन्नंयेत् ॥ 
नदोदेवनिखातेषु तडागषु सरःसु च। 
स्नान समाचरेन्नित्यं गत्तप्रख्वेषु च ॥ 
निपातनादुदुतं पुण्यं ततः प्रख्वणादिकम् । 
ततोऽपि सारसं पुण्यं तेतो नाटेयमुचते । 
तीर्धतोयं ततः पुछं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्॥ 
इति वङ्किपुराणे भ्रह्धिकतपोनामाध्वायः ॥ 

किञ्च । 
निलयं नैमित्तिकं काम्य क्रियाङ्ग' मलकर्षणम् 
क्रियाच्नानं तथा षष्ठ षोढास्नानं प्रकौर्तितम्॥ 
अल्नातस्तु पुमाद्गार्हो जप्यादिर्ईवनादिषु। 
प्रातःख्रानं तदर्धन्तु नित्यस्नानं प्रकौर्तितम् ॥ 
चाण्डालश्यव विष्ठादेः पृष्टा ज्ञान रजखलाम् । 
खानां यदा स्नाति खान नेमित्तिकं हि 

तत् ॥ 
पुष्पख्नानादिकं खान देवन्नविधिचोदितम् । 
तदि काम्य समुद्दिष्टं नाकामस्तत् प्रयोजयेत् 
जप्ुकामः पवित्राणि भर्चिष्यन् देवतातिथोन्। 

३८२ 
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सनं 

खानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्ग' तत् प्रकोत्तितम् 
मलापकषणं नारा ख्ानमभ्वङ्गपूत्व कम् । 
मलापकषेणार्थाय प्रहत्तिस्तत्र नान्यथा ॥ 
सर्व्वेषु टेवशातेषु तोर्थेषु च नदौषु च । ̀ 
स्ानमेव क्रिया यस्मात् क्रियाच्नानमतः स्मृतम् 

इति गाड़ १०५ अध्ययः ॥*॥ 
कुशदस्तस्य वैष्णवविशेषस्य स्नानादिनिपेधो 
मानसन्नानप्रशसा च यथा,- 

“सव्वं कर््फलत्यागो इरेः सं कल्पवल्नितः । 
नो दिजः कुशहस्तः स्यात् खानपूजाजपादिषुौ 
कदाचिदभस्तो न त्यज्ञकामस्तु वैष्णवः । 
खानादिषु च कछ्येषु गोविन्दस्याच्चनादिषु ॥ 
खटासनः कुशकरो वैष्णवो न भवैदहिज । 
इरेः कुर्य्यात् प्रयत्ने न सव्वसेवाजपादिषु ॥ 
श्रल्नातो न जपेन्मन्त गोविन्दस्य महात्मनः 
कदाचिद शचिभूं लाप्यञ्ातोऽपि च मानवः ॥ 
मानसख्नातको लोको सुङुन्दस्यार्चनादिषु । 
पूतात्मा यदि मन्त्रस्य शठो भवति जापकः ॥ 
भवेत्त मानस्यो यो बाद्याभ्यन्तरः शुचिः । 
जपाधिकारो स भवेत् कछष्णमन्त्रस्य मानवः ॥ 
पिन्द्रस्रानाहइरं काम्य कम्यादाम्ने यमेव च। 
श्राग्ने यादाशुचं ओष्ठ वारुणच्चाशुचादपि ॥ 

अवगाहं वार्णात्त वेदि कञ्चावगादनात् । 
वेदिकादपि नेमित्तं तस्माद मार्जन वरम् ॥ 
माज्जेना्ान्िकं येष भमं.स्यान्मान्विका 

धिकम् । 
भौमसरनादइरं ब्राह्म ब्राह्मयतः पौख्यमेव च ॥ 
पौणयतो नैर्मलं खान वायव्यञ्च ततोऽधिकम् । 
वायव्यान्मानसच्च ह सर्व्वल्लानात् परं वरम् ॥ 
मत्ताश्च त् मानसच्नातः सर्व्वत्र विजयौ भवेत्। 
गोविन्दसरव्वसेवासु चाहतामेति धारणा ॥ 
स जापको वैष्णवः स्यात् इरर्भजनतत्लवित्। 
मानसस्रानवान् यो वा भक्तशात्र सदा सुखो॥” 

इति पाञ्चोत्तरखणर्डे १०८ अध्यायः ॥ * ॥ 
अन्यच्च । 
“मानसं वैदिकं चेव मान्विकं माञ्जन' तथा । 
अवगाहनच्च नैमित्तमाशचं पुख्यमेव च ॥ 
नैमलं वारुणं ब्राह्म मेतं काम्यञ्च नारद । 
वायव्यं भौममागने यं षोड़शद्ानमोरितम् ॥ 
गोविन्दमन्तग्रहणं दौक्चया तु गुरोन॑णाम्। 
यदाभि षिक्तं चित्त स्यात्तत्सख्रान' मानसं शभम् 
मचय स्य नामग्रहणं यदा कार््णाष्वरे ॥ 
खरानदेहेन्द्रियमनस्तत् सान मानसं भवेत् ॥ 
नामसंकौ त्तेन विष्णोनरः कुर्याद कैतवात् । 
सदेव चेन्महास्रान शरोरसुखकारणम् ॥ 
कया कस्त्वा सखस्ति नश्चत् यदि.वैदेश्च वैदिकम् 
दर्भशान्तुदकैः खान यच्नान्तं अभिषेचनम् ॥ 
सहक्षशो्षा तदिष्णोरिति मन््रादिभिर्दिंज । 
चेत् पयोऽभ्युरूणं खान मान्तिकं समुदाहृतम् 
ॐ शत्र भापोदिष्ठं ति ऋतश्च त्यादिभि्यंदि । 
पाठे कुर्य्यात् कुथस्नान' मार्जन दिज ई 

सानया 
तदा सर्व्ववपुश्च स्यादवगाहनमुचाते । 
गोविन्दहादशोमाघोवारुष्यर्डोदयादिषु । 
खान यत्त नैमित्त' ग्रहणे चन्द्रसूथयोः ॥ 
मैधने वमने रेतःख्व लने सृतके तथा । 
विरम व्रादिशवस्पथे शवानुगमनेऽपि च॥ 
निद्रान्ते जातकैनृकामश्फृश्यस्यशनादिषु । 
रजस्वला चतुर्धा यत् खान स्यात्तदाशुचम् ॥ 
गङ्ादिसव्वतोधंषु विष्णुपादोदकस्तथा । 
यत् खरानमभिषेकञ्च पुण्यं तत. परिकोर्तितम् 
हेलया खया नृणां भक्तया यन्न न नारद । 
गङ्गाम्भोयष्टिवत्स्नान' मद्ापापादिनाश्ननम् ॥ 
गङ्गाश्चान मनुष्याणां सव्वंकस्मषना शनम् । 
स्तम्बवच्चापि काष्ठस्य भवेन्मरषलवत यदि ॥ 
खान स्यात. सव्वेतोर्थेषु नानायन्न फलप्रदम् । 
शालग्रामशिलावारि योऽभिषेकं समाचरेत् ॥ 
भ्रकालद्त्यहरणं सव्वंव्याधिविनाशनम् । 
विष्णोः पादोदकं पौत्वा भिरसा धारयेद्यदि 
यदि सव्वमनुष्याणां वाद्यान्तमंलशोधनम् । 
तदेव 5 मलस्नान` शरौराणां भवेत. भ्र वम्॥ 
ख दाश्युमन्नापिरमत्रचिकुराः क्षतजा वसा। 

दूषिका कणविट् श्रेमा नृणां बाह्यमला; स्ताः 
मलंस्तु मलिनो देहो नवच्छट्रि श्च ह्िद्वितः। 
खवत्यविरतं पूर्णो दिवारात्रौ मलानतः॥ 
हविश्च गोमयेश्चापि मलानामपमाजेनम् । 
सर्व्वघ्न ्षालन' कत्वा सर्व्वा सप्रयतो मुनिः ॥ 
अष्टाङ्गयोगाभ्यासैख देदप्रचालन ततः। 
नरोऽम्बमज्ननं कुव्वन् स्नानं भवति नेगलम्॥” 
इति पाच्च उत्तरखण्डे ११३ भध्यायः॥ *॥ 
ज्िच्च। 

“तुलाम करमेषेषु प्रातःखान' विधोयते ; 
हविष्यं ब्रह्मचयञ्च महापातकनाशनम् ॥ 
अरमाख्रान गयाखाचं दक्िणामुखभोजनम् । 
न जोवत्पिटकः कुर्यात् छते च पिढहाभवेत् 
करेण माज येदरातरं स्नानवस्त्रं ण वा यदि । 
शनाख्ृष्टं भवेदात्रं पुनः ल्ञानेन शुष्यति ॥ 
अप्रत्ताच्य तु पादौ यः ख्राल्ा गच्छति मन्दिरम् 
संवस्रक्षतं पुख्यं तत्चणादेद नश्यति ॥ 
स्नान रजकतोर्धेषु भोजन गणिकालये । 
शयन पूर्वपादे च ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ 

इति कमललोचनः ॥ 
अन्यत् मलव्छसूक्रतन्त्े ३९ पटले द्रष्टव्यम् ॥ 

सखानटणं, क्तो, (खानायठढणम् ।) कुथः। इति 
शब्दमाला ॥ 

1, स्तौ, ( खानस्य यात्रा उत्सवः । ) 
ज्येष्ठपौणं मस्यां यो विष्णोहासखानरूपोत्वः 
यथा, ब्रह्मपुराणम् । 
मासि ज्येष्ठं तु संप्राप्ते नक्षत्रे शक्रदवते। 
पौणमास्यां तदा स्नानं सव्वपापं इरेदिजाः ॥ 
तस्मिन् काले तु ये मर्याः पश्यन्ति पुरुषोत्तमम् 
बलभद्र सुभद्राञच्च तै यान्ति पदमव्ययम् ॥* 
स्कन्दपुराणविष्णुधर्मरोत्तिरयोः। 

जलेषु मज्जतां नृणां मन्ननन्तु यदा शिरः। ““जये्ठपामहच्चावतोणंस्तत पुं ज शषवासरम् ! 



सराय 
तस्यां मे सपन कुर््यान्म हास्नानविधानतः ॥ 
ज्येष्ठया प्रातःखानकाले ब्रह्मणा सितश्च माम् 
रामं सुभद्रां संसाप्य मम लोकमवाभ्रयात. # 

इति तिष्यादितच््वम् ॥ 
अन्धत._ याचाशब्टे द्रष्टव्यम् ॥ 

खानोयं, ति, (खात्यनेनेति । खा + करणे अनोः 
यर् । यदा, खानाय हितम् । खान +ङः। ) 
खानयोम्यम् । खानसम्यादकद्रव्यम् । यथा,-- 
*गङ्गादोनाच्च तोर्थानां वारि कुख्भप्रपूरितम् । 
खानोयं तै प्रयच्छामि खानं कुरु विलोचने ॥ 

इति दुर्गो्षवपद्तिः ॥ 
चयो, [न्] वि, (्ातोति । चरा+शिनिः।) 
खानकर््ता । यथा, ति्यादितच्छे । 

भप्रातःखरायो भवैचरिल्यं हौ मासौ +कः ।) सर दयुक्ः। भरूचः। 
खायुः, स्त्रो, (सा + वाइलकात. उण । ““भ्रातो- 
युक् चिणक्लतोः ।“ 9 । ३। ३३ \ इति युक् । 
इत्यणादि हत्तौ उच््वलः। ११ ।) वायुवादिनो 
नाडो । महर इति ख्याता । इति भरतः ॥ 
तत्पर्य्यायः । व्लसा २. इत्थमरः । २। ६।६६ ॥ 
खसा ३ नसा ४। इति राजनिर्घरटः ॥ स तु 
गर्भस्थस्य सप्तभिरमासेभवति । इति सुगधबोधः ॥ 
(यथा, यान्नवच्कयाः। २। १००) 
“भिरा: शतानि सप्त व नवखायुशताजि च ॥* 
नवच्ायुशतानि तासां शाखासु षट॒श्रतानि । 

दे शते त्रिंशच्च कीटं । ् रौवां प्रत्यद्धं सप्ततिः ॥ 
एकंकस्यान्तु पादाङ्ल्यां षटनिचितास्ता च्रं शत् 
तावत्य एव॒ तलकूगुल्फोषु । तावत्य एव 
जद्कायाम्। दशजानुनि। चलत्वारिंशदूरौ । 
दश वङ्क्षणे । शतमध्य मेवभेकखिन् रुकथि 
भवन्ति । पतेनेतरसकथि बाह च व्याख्यातौ 
ष्टिः सव्याम् । भशोतिः णृष्टो । पाश्व॑यो 
षष्टिः । उरसि विंशत् ॥ षट॒विं शद्ग्रोवायाम् 
भूदि चतुखि शत.। एवं नव ॒खायुशतानि 
व्याख्यातानि । भवन्ति चात्र । 
खायुखतुव्विधा विद्यात्तास्तु स्म मे। 
भ्रतानवल्यो त्ता ष्वा सुषिरास्तथा 
म्रतानवत्यः शाखासु सर्व्वसन्धिषु चाप्यथ। 
इनत्तास्तु कर्डराः सर्व्वा विन्न या कुशले रि ॥ 
छामपक्र शयान्तेषु वस्तौ च शुषिराः खलु । 
पार्श्बोरसि तथा पृष्ठं एथलाख शिरस्यथ ॥ 
नौर्था फलकास्तोर्णा बन्धनैबंहभिर्यता। 
भारच्चमा भवेद युक्ता सुसमाहिता। 
एवमेव शरोरेऽस्मिन् यावन्तः सन्धयः ख ताः ॥ 
खायुभिव्वडभिवदास्तेन भारसहा नराः 
नद्भस्थोनि न वा पश्यो न सिरान च सन्धयः॥ 
व्यापादितास्तथा इन्युर्यथा च्रायुः शरौरिशम्। 
यः खायः प्रविजानाति वाद्चाञ्चाभ्यन्तरास्तथा 
गूढ़ स शल्यम इन्त देहाच्छक्रोति देडिनाम्॥ 

इति सुश्रुते शरोरस्थाने पञ्चमेऽध्याये ॥) 
खायुम.[न्]क्ौ, नेतरोगप्रभेदः। तस्व लचणं यथा|, क खं हे । एति कविकस्पहुमः ॥ 
“खिर प्रस्तारि मांसां शष्कं खाय पञ्चमम्॥“| पर०-भक०-घेट् ।) क, खे टयति । इति दुर्गा 
इतिमाधवकरः॥ अन्त, नेत्रोगग 

४५६ 
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पम् [न्]प,(ा + ““खामदिपदौति ।"छणा० 
। ११२} इति वनिप्। ) खायुः। इति 

केचित. ॥ (यथा,वाजसनेयसंडितायाम् २९।१० 

“मांसेभ्यः खाहा खरवभ्यः खाहा ॥” 

सवभ्यः खावानः च्रायवो नसा!” इति 
तद्वाम् ॥ % ॥ त्रि, रसिकः । इत्युणादिहत्तौ 
उच्ञवलदत्तः ॥ ) 

सेषः 
पुं, (ख प्रवणे + मितद्र दित्वात् हुः । ) 

सानुः । समभरूभागः। इत्यमरः \२। 
१।५॥ 

ख्, स््नो, (ख्. + डः ।) खायुः । यथा, 
“चिष्टुप मांसात् ख तोऽनुष्् प् जमत्यख्ः प्रजा 

तस्योश्णिगासोज्ञोमभ्यो गायच्चौ च तचो विभोः५* 
चिग्धं, लौ, ( खि + कः }) थिक्थकम् । इति 
राजनिधंच्टः ॥ 

;,पं, (जिद्यति स्येति । खिड + अकर्मकः 
त्वात कत्तंरि ञः । ) वयस्यः । इत्यमरः । २। 
८। १२॥ रक्तरण्डः। सरलहच्चः । इति राज 
निचण्टः ॥ 

( यथा, महाभारते । १। १५३ । <। 
अष्टौ दंशाः सुतौच्यायाचिरस्यापातदुःसदा 

देषु मव्जषिष्यामि ल्िग्धं षु पिशितेषु च॥”) 
तत्पर्य्यायः । चिक्कणम् २ मणम् २। इत्य- 
मरः ¦ २।९। ४६ ॥ भ्रासष्टम् ४ चिक्तम्५ 
चक्षणम् ६ । इति वैश्यवगें शब्दर ् नावलो ॥ 
“ज्जिग्धन्तु वव्छलो वचसः खं इयुक्तजने भवेत् ।” 

इति च विशेष्यनिन्नवगें शब्दरत्रावलो ॥ 
,पं,(च्िग्धस्तण्डलः ।) षटि शालिः। 

इति राजनिघंर्टः ॥ 
स््नो,(चखिग्धस्य भावः । तल् ।)प्रियता । 

यथा, 
““हइाद" प्रियत्वं प्रियता ल्िग्धतायां निगद्यते । 

इति शब्द्रब्रावलौ ॥ 
खडः! इति राजनिर्घण्टः ॥ 

। |लिग्धदासः,पं,(चिग्ध' चिक्कणं दारु काष्ठ यस्य) 
। इति जटाधरः । देवदासः । इति | हो.सखतो, (ख हि + कदिकारादिति डेष् ।) 

राजनिर्घण्टः ॥ 
पं, ( चिग्धानि पानि यस्य । 

कप् ।)गजरट८ णम् । एतकरच््ः.गु च्छ कर च्छः । 
इति राजनिघेण्टः ॥ 

स््ो,पं, (ज्िग्ध पतं यस्याः ।)बदरो॥ 
इति जटाधरः ॥ पाक्यम् । काश्मरो । इति 
राजनिघण्टः ॥ 

च्िग्धपिण्डोतकः, पु, ( लिग्धः पिण्डौ तकः ।) 
मदनढठच्चविशेषः । यथा,-- 

“वाराषोऽन्धः छष्णवर्णो मडापिष्डौतको महान् 
ज्िग्धपिण्डोतकथान्धः सख्थलह्षफलस्त था ॥ 
अन्यौ च मदनो ओेष्टौ कटुतिक्लरसान्वितौ । 
छनौ कफ द्रोगपक्तामाशयगोधनौ ॥ 

इति राजनिघर्टः ॥ 
1,खो,(लिग्ध फलं यस्याः । नाङुलो । 

इति राजनि्धष्टः ॥ 
च्िग्धा, खो, ( जिग्ध + टाप् । ) मेदा । इति 
राजनिघण्टः; ॥ 

इति ओौभागवते। ३।। १२।२९ ॥ 
क्, [र] सनो, (ख ह + किप् ।) ख् होठचः। 
इत्यमरः । २।४।५॥ 
,क्कदः,पु -्ोरकश्युको ठः । इति रद्रमाला॥ 
तः, वि, (ख, + कतः ।) चरि तजलादिः । इत्य- 
मरः! ३। १।९२॥ ( सिक्लः। यथा, भाग- 
वते। १।११।३०। 
“ताः पुच्चमङ्मारोस्य द इख तपयोधराः । 
इषेविद्धलितात्मानः सिसिचर्ने वलेजलैः ॥*) 
षा, स्नौ,(स्रौति मनो यस्याभिति। ख प्रल- 
वने + “ख व्रिक्ज षिभ्यः कित. ।"उणशा०३। 
&& । इति सः। स च कित. ।) पुच्तवधूः। 
इत्यमरः! २।६।९॥ (यथा, रघुः ।८।१४॥ 

“स किलाश्रमन्त्यमाखितो 

निवसन्नावसथे पुरादहिः। 
समुपास्यत पुच्तभोग्यया 
स्र षयेवाविकछलतेन्द्रियः चिव ॥") 

श्वा सह तस्या विरोधकारण श्वश्च शब्दे 
द्रष्टव्यम् ॥ ख हठतः । ९ति शब्दचन्द्रिका ॥ 

खडा स्तो, (ख ह +भागुरिमते टाप् । खो 
हत्त: इत्यमरटो कायां भरतः । २। ४।१०५॥ 

दिः, स्त, (ख् इ + इन् ।) ख हो । इत्यमर 
टौका।२।४।१०५॥ 

इच्तविशेषः । मनसासिज इति भाषा । तत ~ 
पर््यायः। सोडइण्डः २ त्रजदुः २ ख क४ गुडा ५ 
समन्तदुग्धा६ । इत्यमरः ।२।४।१०५॥ सिद्ुण्डः 
ॐ शोहण्डः ८ वचः ९ खहा १० खडः ११ 
गुडो १२ गुडः १३। इति तदौका॥ वच्वौ १४। 
इति शब्दरब्नावलो ॥ सुधा १५ वष्वकणटकः१६ 
कष्णसारः १७। इति जटाधरः ॥ भस्वा दुग्ध- 
गुणाः । 
“बडदोषे प्रयोक्त व्यमग्नितुख्य  सुधापयः ।* 

इति राजवन्ञभः ॥ 
राजनिर्ध्टोक्पर्य्यायगुणौ सेडण्डशब्देद्ररटध्यौ॥ 
तत्र मनसा पच्या । यथा, 
“सुभे जनाद् ने छष्णं पञ्चम्यां भवनाङ्ने । 

ये्मनसादेवीं स्. हौ विटपसंखिताम् ॥ 
पद्मनाभ गते श्यां देवेः सर्ँरनन्तरम् । 
पञ्चम्यामसिे पचे समुत्तिष्ठति प्रगौ ॥ 

इति तिष्यादितच्वं देवोपुराणम् ॥ 
|स हः, पु, (छि ह + घञ. ।)प्र म । इत्बमरः ।१। 
७ । २७॥ (तक्लच्चणं यथा. 
'दर्थने स्यर्थने चापि अवखे भाषणेऽपि वा। 

दाखः॥ यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं ख ज्ञं इ इति कथ्यते" ॥) 

चा क क क क्क चक्क न्क जा ककककक कक ९ 



स्नेहा 

खेहस्य टुःखमूलत्वम् । यथा -- 
“यत्र खेहो भयं तच खेदो दुःखस्य भाजनम् । 
च्नेदम्रलानि दुःखानि तस्िंस्यक्ते महत् सुखम्। 

इति गारुडे! ११२ । ५९ ॥ 

लेलादिरसभेदः। इति मेद्दिनो ॥ (यथा, माघः । 
२।८५। 
“खदु व्यवहितं तेजो भोष्ुमर्थान् प्रकल्पते । 
प्रदौपः खेहमादत्ते दशयभ्यन्तरखया ॥* 
यथा च मनुः । ५।२४॥ 
“यत्किञ्चित् चेहसंयुक्तं भोच्यं भोज्यमगद्िंतम्। 
तत् पय्यपितमप्यादयं हविःभेषञ्च यद्वत् ॥*) 
न्यायमते गुणविशेषः! जलोयपरमाणावयं 
नित्यः । अन्ध्र नित्यः । तेलादावस्य प्रकर्षो 
वर्तते अतस्तेषां दाहो भवरतिं यथा,- 
चेष्टो जलेऽणो नित्योऽयमनिन्योऽवयविन्यसौ । 
लैलान्तरे तद्मकर्षात् दहनस्यानुकूलता ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः + 

जेहन, क्रो, ( खिद्यन्यनेनेति । जिह ~+ च्युट् । ) 
लैलमदेनम् । तत्पर्यायः । खे: रे निर्धता ३ 
स्रच्तणम् ४ स्च: ५ अभ्यङ्गः ६ अभ्यच्ननम् 9। 
इति राजनिघंष्टः ॥ ( खेश्यतोति । जिह + 

चिच् +च्युः। चिग्धकारिणि, बि। यथा, 
सुखते। १।४१५। 

“छतं सौम्यं शोतवोयं खदुमधुरमस्पाभिष्यन्दि 
खेहनमिति ॥* ) 

चेदप्रियः, पं, ८( जेषः प्रियो यस्य । ) प्रदोपः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ तेलादिष्रिये, वि ॥ 

लेहवोजः, पं, ( खेदयुक्ञानि बोजानि यस्य । ) 
पियालहच्चः। इति राजनिघेष्टः ॥ स्मेह 
कारणे, क्तौ ॥ 

खेहभरः, पं, ( खेदात् भूरत्पत्ति्ंस्य ।) सेमा । 
इति डमचन्द्रः ॥ (खहा भूरिति ।) जिग्धभूमी, 
स्तो ॥ ( खेहान्विता भूयस्येति लिग्धभूमि 
विशिष्टे, वि ॥) ४. 

खेहरङ्गः, पं, (खेहेन रज्यते इति रचन + घञ् ।) 
तिलः। इति शब्दरब्रावलो ॥ । 

सेहवतो, शनो, ( खेहोऽस्या अस्तोति । लेह + 
मतुप् । मस्य वः ङोप् । ) मेदा । इति राज- 
निघण्टः ॥ ( तैलादिरसविशिष्टे प्रोतिविशिष्टे 
च तरि। यथा, माकंण्डेये । २३। 9§ । 
^एवमुक्ञौ ततस्तेन पित्रा खेहवता तु तौ । 
गत्वा तस्य पुरं सख्यु रेमाते तेन धोमता ॥* ) 

खेहवस्तिः, स्रो, ( खेहस्य वस्ति; । ) अनुवाषन- 
विस्तः । तैलपिचकिरौ इति भाषा । यथा, 
“बस्ति्दिधानुवासाख्यो निरूहश्च ततः परः । 
यः चेरते स स्यादनुदासननामकः ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 
एतदहिवरणं वस्तिशब्दे दव्यम् ॥ ` 

खेहविचं, क्तौ, ( खेहेन विडम् । ) देवदार । 
इति जटाधरः ॥ 

चेहा, [न्] पु, ( चिद्चतोति। जिड + “्वनुचन् 
पूषद्धिति ।* उणा० = १५८ । इति कनिन् 
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स्पन्दः 

प्रत्ययेन साधुः । ) रोगविशेषः । शइत्युणादि- 
कोषः ॥ बन्धुः । चन्द्रः । इति सिद्ान्तकौसुख्ा- 
मुषदिष्ठत्तिः ॥ 

खेहाशः, पं, ( जेहमश्रातोति । भ्र भोजने + 
श्रण । ) प्रदोषः । इति चिका ण्डगेषः ॥ 

स्नेहितः, पुं, (स्नैहोऽस्य जातः 1 स्नेह + इतच् ।' 
बन्धुः । रनेइयुक्ते, ति ॥ 

चेह, [ न् ] पु, ( खेहोऽस्यास्तोति ! इनिः! ) 
वयस्यः! इति तिका ण्डशेषः ॥ चिर करः । इति 
कोचित् । स्नेहयुले, चि ॥ 

स्नेहः, 'जिद्यतोति। लिह + “शुस्वुलिहोति ।* 
उणा० १। ११ इति उः) रोगमेदः। 
इत्युणादिकोषः॥ चन्द्रः इति शिद्वान्त 
कोसुद्यासुणादि त्तिः ॥ । 

स्पद, इ ङः ईषत् कम्पे । इति कविकल्पहुमः ॥ 
(भ्वा०-्राल^-अ्रकण-सेट्)) इ, स्मन्दयत। 
ङ, स्पन्दते चक्लः । पस्यन्दे। काशे स्पन्द कुशे 
स्यन्द स्न्दत्वं शतरुमस्तके । इत्यादौ गणज्ञता 
नित्यत्वमिति रमानाथः । वस्तुतस्तु स्यन्दते 
स्यन्दः पचादित्वादन् ततः स्यन्द इवाचरति 
इति कौ सिद्दिः । इति दुगौदासः 

स्मन्टः, पु, ( स्पन्द + घञ् । ) प्र्फुरणम् । षत्- 
कम्पनम् । यथा,-- 
चच्ञःसन्दं भुजस्यन्दं तया दुःखप्रदथेनम्। 

शचृशाञ्च ससुलयानमश्बल् म्याशमे। 
भरश्वलयरूपो भगवान् प्रोयतां मे जनान; ॥ 

इति मलमास्षतच्छम् ॥ % ॥ 
अङ्विस्फुरणे एभाश्भफलं यथा, 

मनुरुवाच । 
“बरूहि मे त्वं निमित्तानि अरशभानि शभानि च। 
सव्वं धर्मतां चेष्ट ! तवं हि धममविदु्यसे ॥ 

` मल्छ उवाच । 
अङ्गदल्तिणभागी तु शस्तं प्रस्फुरणं भवेत् । 
श्रप्रशस्तं यथा वामे पृष्ठस्य छदयस्य च ॥ 

मनुरुवाच । 
अङ्गानां स्मन्दनञ्चैव श्भाशुभविचेशितम् । 
तच्छे विस्तरतो ब्रूहि येन स्युस्तदिदो भुवि ॥ 

मच्छ उवाच । 
षृष्वौलाभो भवेत् मू्िं ललाटे रविनन्दन् ! । 
खानं विहदिमायाति शुनोः प्रियसङ्गमः ॥ 
त्यलबिखात्तिदेशे दगुपान्ते घनागमः । 
उत्कष्डोपगमो मध्ये दृष्टं राजन् ! विचक्र: ॥ 
ग् बन्धने सङ्गरे च जयं शोपघ्रमवाप्रयात् । 
योषिज्ञाभोऽपाङ्गदेशे खवणान्ते प्रिया अतिः ॥ 
नासिकायां परोतिसीख्यं प्रियापिरधरोष्टयोः । 
कण्ठे तु भोगलाभः स्यात् भोगहदिरथां खयोः ॥ 
सुहत्स्ने्च वा इभ्यां इस्ते चैव धनरगमः 
णृष्ठे पराजयो योधै जयो वक्तःख्थचे भवेत ॥ 
कुकतिभ्यां प्रोविङदिष्टा स्रियाः प्रजननं स्तने । 
ख्थानध्वंशो नाभिदेशे अन्तरे चव धनागमः ॥ 
जानुखन्धौ परः सन्धिवेलवद्विमवेनुप ! । 
दिशकदेथनाशोऽय जङ्घाभ्यां रविनन्दन ! ॥ 

स्पशः 
उत्तम स्थानमाप्नोति पद्ध प्रसणुरणात्रुप ! 
सलाभञ्चाध्वगमनं भवेत् पटतले कृप! ॥ 
लाञ्छनं पिटकश्चंव ज्ञेयं प्रस्फुरणं तथा । 
विपस्धैयेन विहितं सवे स््रोशां विपययम् ! 
दक्तिशेऽपि प्रशस्ते; ङक प्रशस्तं स्यादिशेषतः । 
अप्रशस्त तवा वामे त्वप्रशस्तं विशेषतः ॥ 

अतोऽन्यधासिदिरजल्पनात्त 
फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 
अनिष्टचिङ्णोपगमे दिजानां 
काय्यै सुवन च तप॑णं स्यात् 1” 

इति मादे याच्रानिमित्तटेहस्मन्दनं 
२४१ । २--१४ ॥ 

स्पन्दने, क्ती, (सन्द +- सयु ।) प्रस्ुरणम् । इषत्- 
कम्यनम् । ( यथा, याज्ञवल्कयः । १। ११ 
“गरभाधानखती पुंसःसवनं स्मन्दनात् पुरा । 
षष्ठेऽष्टमे वा सोमन्तो मास्येते जातकम्म च ॥”} 

स्प्ररिता, [ ऋ ] वि, दुःखकारणम्) तच्च शतरु- 
दुजनरोगादि । इति केचित् ॥ 

स्पमररिशः, पं, स्परशः। इति कचित् ॥ 

स्ह, ङ संषे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भा०- 
्रात्म०-सक०-तेट् । ) संहषेः परिभवेच्छा । 
इति वोपदेवः ॥ ड, स्पते बलिनं बलो । 
पस्य । इति दुर्गादासः ॥ 

स्पा, स्तो, ( स्प + भिदादित्वादङः। टाप् ) 
संदर; । ( यथा, महाभारते । १।२१९। १७) 
^ महानदौभिकद्धौभिः स्पैयेव सहस्रशः । ` 
अभिसाथथमाणम निं दहटशाते महार्णवम् ॥*) 
क्रमसमु्रतिः। साम्यम् । इति मेदिनो ॥ 

सपर्ण, क ङ ग्रहणे । स्ेषे । इति कविकल्पदुम: ॥ 
(चुरा ०-अआक०-सक०-सेट् ।) क ङ, स्पथंयते । 
इति दुर्गादासः ॥ 

स्पशः, पुं, (स्मृश स्पशे स्पश ग्रहणे वा + घञ् ।) 
सुजा । दानम्) अशनम् ! ( यथा, उत्तर 

रामचरिते। १ ् रह्धे। 
^विनिखेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःख- 

मितिवा 
प्रमोदो निद्रा वा किमु विषविसरपः किमु मदः 
तव स्ये स्मरे मम हि परिमूदढेन्द्रियगणो 
विकार्चैतन्धं श्चमयति च संमोलयति च+) 
सपर्भकः । सम्परायः । प्रणिधिः । इति मेदिनो # 
उपतक्ता । इत्यमरः । २।२। १४ ॥ वर्गा्षरम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, भागवते । २। ९.1 ६। 

स चिन्तयन् इयत्तरमेकदाग्धः 
स्युपाखणोत् दिगेदितं वचो विञुः 1 
स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशरं 
निष्किद्चनानां कृप ! यनं विदुः ४) 

वायुः। इति केचित्॥ कामिनां बन्धैः । इति 
शब्दरब्रावली ॥ कादिवगं पञ्चकम् । यथा, 
“स्पशं स्तस्याभवक्ीवः खरो देह उदाहृतः ४” 
इति श्रौभागवते १ स्कन्धे १२ अध्यायः ॥ 

स्पशं; कादियर्मपञ्चकम्। इति तहौकायां 
धरदौ + न्यायमते लमिद्दियप्राद्मगुख- 

नाम 



स्पशं; 
विशेषः) त्वगुपकारकः। सच विविधः, 
च्छः शोतः। अनुष्णाशोतः। पृथिव्या 
स्पशः कारिन्यादिः पाकजः जलपरमाणस्पश 
नित्यः । अन्यत्रानित्यः । वैशेषिकमत पाथिव 
परमाणमाव्रस्य पाकजः | नेयायिकमतेतु 
इयणुकादिस्पर्णाऽपि पाकजः! यथा 
स्परशस्त्वगिन्द्रिय य्राद्यस्त्वचः स्याद्पकारकः । 
अनुष्णाशोतभोतोष्णमेदात् स चिविधो मतः॥ 
काटिन्धादिः क्ितावैव नित्यतादि च पूञ्बवत्। 
एतेषां पाकजत्वन्तु चितौ नान्य कुत्र चत् ॥ 
तत्रापि परमाणौ स्यात् पाको वैओेषिके नवे। 
नयायिकानान्तु नयै दयणुकादावपौष्वति ॥ 

६ २ इति भाषापरिच्छंदः ॥ 
स्यं निरूपयति । खश इति । उपकारक इति 
स्यशनप्रत्यक्ते स्पशः कारणमित्यथेः अनु- 
ष्णाशोतेति। एयिव्या वायोः स्पर्भोऽनुष्णा- 
शओोतः जलस्य शोत: । तेजस उष्णः। काटि- 
न्येति। कठिनसुक्कमारस्यगेः एथिव्या एव 
इत्यधः। कटिनत्वादिकन्तु न संयोगनिष्ठो 
जातिविशेञ, चच्र््राह्मता पत्तेः । पव्ववत् जलः 
तेजोवायुपररमाणुष्यर्णा नित्याः इत्यथेः। तद्धिच्राः 
स्यर्शास्वनित्या इत्यथः । एतेषां रूपरसगन्ध 
स्पर्शानाम्! नान्धतेति । एथिव्या हि रूपरस- 
गन्धस्य पराठत्तिः पाकरससंयोगादु पलभ्यते । 
न हि शतधापि ्रायमाने जलादौ रूपादिकं 
परावत्तते नरे सौकरमोष्णञ्च नयव्यतिरेका- 
भ्यामुपाधरेबेति निलोयते पवनषटथिव्योः शोत- 
स्परशादिवत् एथिवोष्वपि मध्ये परमाणावेव 
रूपादोनां प्राकः इति वैशेषिका वदन्ति, 
नेयायिकानामिति नैयायिकानां मते इयणु- 
कादौ अवयविन्यपि पाको भवति। इति 
सिदान्तसुक्तावलो ॥ *# ॥ * 
पुराणमते एकाद शविषस्यर्णो यथा । उष्णः १ 
शोतः २ सुखः २ दुःखः ४ च्चिग्धः ५ विशदः ६ 
खरः 9 दुः ८ श्षच्ः € लघुः १० गुरः ११। 
इति महाभारते मोक्तधमयः + कठिनः । इति 
टतैव श्राण्वमेधिकपव्वं ॥ श्राचमनाङ्नखर्श॑नं 
भ्राचमनशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ *॥ उच्छिष्टस्य स्वश 
निषेधो यथा,- 
“न् स्छृयेत् पाणिनोच्छिष्टो विप्रमोव्राह्मणा- 

नलान् 
न चानलं यदा वापि न देवपरतिमां समुत् ॥* 

इति कौश्यं उपविभाग । १६। ३५ ॥ 
भय उच्छिष्टस्य चाण्डालादिस्र्भप्रायित्तम् । 
भ्राएस्तम्बः । 

“भुकोच्छि्टरूबना चान्तथा्डालेः श्वपचेन वा । 
प्रमादात् स्पशनं गच्छेत् तत्र कुर््यादिशो धनम् ॥ 
गायचाष्टसदखन्तु दु पदां वा यतं जपेत् । 
विराब्रोपोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन गुध्वति ॥ 
भुक्रो च्छ टोऽन्यजेः स्यः प्राजापत्यं समाचरेत् । 
चर्दाच्छिे खतः पादः पाद भामाथने 

तथा ॥* 

४१५८ 

स्पशः 
प्राजापत्यं ज्ञाने । अर्ाँच्छ्ष्टोयेन श्राद्यग्रासः 
श्रास्ये निसिष्ठः नतु निगणः दन्तः। 

पान मयनसंसगें तथा मूवपुरौषयोः। , 
स्परशनं यदि गच्छत्त् शवाद क्यान्तयजः सडह ॥ 
दिनमेकं चरे्मव्रे परोष तु दिनदयम् । 
दिनद्रयं मथने स्यात् पाने स्याच्च चतुष्टयम् ॥ 
काश्यपः । 
“श्वशू करा न्त्यचा ण्डालम दयभाष्डरजसख्लाः । 

यदयुच्छि्टःस्युथेत् तत्र छच्छरं सान्तपनं चरेत्+” 
एतजन्नानाभ्यासे । सान्तपने धैनुदयम् । ब्रह्य 
पुराणे । 
“उच्छष्िनतु शूद्रेण विप्रः ख्ष्टस्तु तादृशः । 
उपवासेन शुद्धिः स्यात् शुना शंख्युष्ट एव वा ॥ 
उच्छटिनितु विप्रेण विप्रः स्ु्टस्तु तादृशः । 
उभौ खानं प्रकुरुतः सद्य एव समाहितौ ॥ 
अनुच्छिष्टत्राहःणस्य नक्तमिति प्रायञ्चित्त 
विवेकः ॥ * ॥ श्रथ रजस्वलास्यप्रायचित्तम् । 
काश्यपः। 
रजसखला तु संस्यष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणो यदि। 

एकरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ 
रजखला तु संस्पृष्टा राजन्या ब्राह्मणो तु या । 
विरावेण विशदः स्यात् व्याघ्रस्य वचनं यथा॥ 
रजखला तु सस्या वैश्या ब्राह्मणो च या । 
पञ्चरात्रनिरादारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ 
रजखला तु संस्पृष्टा शूद्रया ब्राह्मणो यदि । 
षड्रात्रेण वि एष्येतत ब्राह्मणो कामचारतः ॥ 
अकामतश्चरेदडं ब्राह्मणो सव्वेजातिषु ॥'? 
एतेन रजखलाया ब्राह्भखा; सवणरजसला- 
स्पर्शे एकराचोपवाखः पञ्चगव्यपानं कामत; । 
भ्रकामतस्त्वदद्े नक्ञव्रतम्। असवणंरजसख्वला- 
स्परे चरिरात्रपञ्चराचषड्राव्रोपवासाः। अका- 
मतस््वद दै एतचतुर्थाहानन्तरं कन्तव्यम् । 
“चाण्डालेन श्वपाकेन संस्पृष्टा चेद्रजखला । 
अतिक्रम्य तान्यहानि प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ 
विरात्रसुपवासः स्यात् पञ्चगव्येन शध्यति । 
तां निशान्तु व्यतिक्रम्य खलजाल्यक्तन्तु कारयेत् ॥'” 

इति वचनान्तरद भेनात् ॥ 
एतत् कामतः। भअरव्र दिनभेदोऽपि नास्ति। 
अन्नाने वृदस्पतिः। 
पतितान्तण्वपाकंस्तु सं्यृष्टा स्त्रो रजखला । 

तान्बहानि व्यतिक्रम्य प्रायचित्तं समाचरेत् ॥ 
प्रधमेऽह्कि चिराचन्तु हितोये दयइमाचरेत् । 
अहो राच ठतोयेज्कि चतुर्थे नक्ञमाचरेत् ॥ 
चतुर्थेऽङ्कोति शदिस्रानात् पूवम् । व्याघ्रः 
रजस्वला यद्! स्णृष्टा जरू क खरेः कचित् । 

निराहारा भवेत्तावत् यावत् ज्ञानेन शुध्यति 
अत्रापि बुहस्मल्युक्तदिनमेदव्यवश्चा। वृड- 
शातातपः 
रजस्वले तु ये नार्ग्यावन्धोऽनयं स्पृशतो यदि । 

स्वे पञ्चगव्यन्तु ब्रह्मकूचंमतः परम् ॥ 
पञ्चगव्यपानं व्रततं तैनोपवासः । ब्रह्मकूचं 
माइ जावालः । 

| 
| | 
| 

स्पश 

शअ्रहोगव्रोषितो भूत्वा पौणमास्यां विशेषतः 
पञ्चगव्यं पिवेत् प्रातः ब्रह्म कूच बिधिः स्मतः ॥» 
तद शक्तौ पुरानेकं दातच्छम् । उच्छिष्टशृद्रादि 
स्पशं वृहस्पतिः । 
“ना चोच्छिषटया शूद्रा सं्यष्टा इहमाच- 

र्त्। 
श्रह्ोरात्रं ढतोयेऽद्कि परतो नक्तमाचरेत् ॥” 
परतञ्चतुथंदिने खानात् पूंमिति च्ञेयम्} 
इति प्रायचित्ततत््वम् ॥ मव्छसक्तोक्तास्पुश्य 
स्पशनप्रायचित्तं खानशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ (चि, 
स्मशकः। भानन्दजनकः। यया, भागवके । 
२।२१।९। 
“्वेतोत्यलक्रोडनकं मनःसपर स्प्िते्तणम् ॥2>) 

स्परशकः, ति, (स्पुशतोति । स्पश + रन् ।)स्पशन- 
कर्ता स्यशधातोः क्तरि शकप्रत्ययेन 
निष्पन्नः 

स्प्रशन, क्तो, ( खश + ख्यर् ।) दानम् । स्पशं 
इति मेदिनो ॥ (यथा, भागवते । १।१०।१२। 
तस्मित्स्तधियः पार्थाः सदेरन् विरहं कथम् । 

दशनस्मशनालापरशयनासनभोजनेः ॥ 
सस्बन्धः । इति मक्धिनाथः ॥ यथा, रघुवंे । 
२।५०। 

तद्वन्न कल्याणशपरम्पराणां 

भोक्तारसू जंखलमातलमदेहम् । 
महोतलस्मशं नमाव्रभिन्न- 
खं हि राज्यं पदमन्द्रमाइः॥") 

स्पमशनः, पु, (सपृणतोति । स्यृय + स्युः ।) वायुः 
इत्यमरः । १।१।६४॥ 

स्पशमरिः, पं, ( स्मशग्रधानो मणिः स्पर्थेन 
ख्वर्णोत् पाद कत्वात् तथालम् । ) स्परशमाचेण 
सखणजनकप्रस्तर विशेषः परशपातर इति. 
भाषा । इति वच्यमाण्शब्ददशनात् ॥ 

स्प्थमणिप्रभवं, क्ती,( सखशंमणिः प्रभवो यस्व!) 
ख्णंम् । इति शब्दर त्रावलौ ॥ 

स्प ललना, स्तौ, ( स्पर्शात् लव्ना संकोच॑नरूप- 
त्रपा यस्याः।) लज्नालुडत्तः। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

सपर्थशुहा, स्तौ, ( खं एदा । ) शतस्ूलो । इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

सपर्शस्यन्दः, पुं, ( स्पर्थेन स्यन्दते मूत्रयतोति। 
स्यन्द +अच्  ) मेकः । इति कंचित् ॥ 

स्या, स्न, (स्प्रशति परपुरुषमिति। स्यु + 
अच् । टाप् । ) कुलटा । इति धरणिः ॥ 

स्पर्थानन्दाः, स्न, ( स्पेन भानन्दो यासाम् । ) 
श्मष्परसः । इति विकाण्डथेषः 

स्पष्ट, [ ऋ ] चि, ( स्युशतोति । स्यृश+ ठच् । ) 
उपतापकमात्रम् । रोगः। इत्येक । इत्यमर 
रौकायां भर्तः । ३।२।१४ ॥ 

स्म, अ ग्रन्यवाधयोः। इति कविकल्पद्रुम: ४ 
(ग्वा०-उभ०-सक०-सेट् !) ज, स्थति स्यते । 
पस्पाथ । ग्रन्यख्धाने .स्पथनं पठन्ति केचित् । 
इति दुरमादासः 



स्पृष्टास्पु 
स्पशः, पुं. ( स्मशतोति। स्यथ + पचेच् । 
चरः । ( यथा, महाभारपै । १1 १४७।२५॥ 
"वयन्तु यदि दास्य बिभ्यतः प्रद्रवेमहि । 
स्पेन घातयेत् सर्व्वान् राज्यलुब्धः सुयोधनः ५") 
अभिसरः। इत्यमरः । ₹। २।२१३॥ चरो 
गूढपुरुषः । अभिसरो युद्धम् । प्राणनिरपेक्लो 
यो द्रव्याय व्याडं हस्तिनं वा योधयति सोऽभि- 
सरः । इत्येके । इमौ हौ समगौ । इति भरतः ॥ 

ष्पष्ट, चि, स्यण्यते स्मेति। स्म + णिच् + क्तः। 
श्वा दान्तगान्तेति ।” ७। २) २७। इति 
माधुः)) व्यक्तम् । तत्पायः! स्फ्टम् २ 
प्रव्यक्तम् २ उल्वश्न् ४) इत्यमरः ।७१।८१॥ 

उद्धिक्तम् ५ प्रकटम् ६ । इति जटाधरः ॥ 
(यथा, ओोमदटुभागवते। ४।१५।२२। 

नमोः सूत हे मागध सौम्य वन्दिन् 
लोकेऽधुना खष्टगुणस्य मे स्यात् । 
किमाश्रयो बे स्तव एष योज्यतां 
मा मखभूवन् वितथा गिरो वः ॥" ) 

स्यष्टोक्षतं, चि, व्यक्तोक्लतम् । क्धातौ परे ख्यष्ट- 
शब्द्ादभूततङ्ावे चिप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

सृ, न प्रोतिरक्षापालने। इति कविकल्यदुमः ॥ 
( खा०-पर०-सक०-सेट् । ) न, स्मृणोति । इति 
दुर्गादासः ॥ । 

स्का, स्रो, एका। स्पृश्यते सौगस्ध्यात् स्पृश संस्ये 
बाइल्यात् कः एषोदरादित्वात् शस्य कः स्पक्ता 
दन्त्यादिरिति केचित् । इत्यमरटोकायां भरतः । 
२।४।१३२ ॥ । यधा, बुद्धत्भंडितायाम् । ७०५ । 

“त्वकष्ठरेणनलिका- 
सपृकारसतगरबालकेस्तुल्ेः । 
केसरपव्रविमिनरै- 
नरपतियोग्यं शिरःखानम् ५” ) 

स्फृश, श श्रौ स्फृशि। इति कविकल्प्रदुमः॥ 
(तुदा०-पर०-सक०-अ्रनिट् ।) श, स्छृशति । रौ, 
अस्पार्तोत् श्रस्फृच्त् । हस्तन पस्पशं तदङ्ग 
मन्द्रः । इति कुमारः इति दुर्गादासः ॥ 

खशा, स्त. (सगतीति । स्यश +कः! टाप्) 
भुजङ्घा तिनोठन्ः। कडगलिका इति ख्याता । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

सशो, स्तरो, करट कारौ । इत्यमरः । २।४।९३ ॥ 
ख््टः, चि, (स्फ + क्तः । ) कलस्य; । यथा, 
प्राय्चित्ततत्व्टतब्र द्य पुराणवचनम् । 
“उच्छिष्टेन तु शूद्रेण विप्रः खष्टस्तु ताटशः । 
उपवासेन शुदि: स्यात् शुना संखष्ट एव वा ॥* 

खयृटाखष्ट, क्ती. ( खृ्टेन भा सम्यक् ष्टम् । ) 
परस्परस्यशनम् । यथा,-- 
“श्रथ जातिगुणान् वच्छे खष्टास्षटं महेश्वरि ! । 
अधमैः शिष्टसंस्ये प्राय्ित्तं यथाविधि ॥ 
ब्राह्मणस्य शवाङ्गच्च चच्ियादैः कदाचन । 
सष्टाचम्य इरि स्मृत्वा उपवासेन चच्चियः ॥ 
ब्रतख्छशूद्रस्पर्थेऽपि इरिष्स्मरणे शचिः। 
ेवयो पस्प्ओेद् यस्तु प्रायञित्तं न विद्यते ॥ 
ब्राह्मणो यस्तु शद्रस्य.सेवयोपखथेत् कचित् । 

४५९ 

स्पृदचः 
चात्वाचस्य हरिं स्मृत्वा प्राणायामेन शुध्यति 
शूद्रस्तु चिविधो जेयो ब्रतख्ययोत्तमः स्मृतः । 
कायस्थः पावको मध्यो भिन्राचारोऽधमो मतः॥ 
उन्तमेन्रा ह्मणः स्पृष्ट उपस्पृश्य दिजः शुचिः । 
भरधमः सूयगामग्निंस्प््टः शुध्यति ब्राह्मणः ॥* 

इति मद्छसक्ते ३८ पटलः ॥ 
स्पृ्टास्यष्टि, व्य, (स्यृ्टेन स्यृष्टेन यत् भवति । ̂ शच् 
कमीव्यतिदारे |” ५।8। १२७1 इति इच् । 
“श्रन्येषामपि दश्यते ।* ६।४। १२७ इति 
दोः । ) परस्परस्मथेनम् । छोयाद्खयि इति 
भाषा । यथा, रत्नाकरे बुददस्पतिः। 
“तो विवाद्धे यावायां संग्रामे देशवि्चवे । 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्णृष्टि न दुष्यति ॥ 
आपद्यपि च कष्टायां रुगभये पोडते तथा 
मातामिबरोगुरोञचैव निदेशे वर्तनात्तथा ॥* 
सपृषटासयुरटि इत्यव्ययं क्रियाव्यतो हारे । तथेति 
न दुष्यतोत्यथंः। इति प्रायचित्ततच्छम् ॥ मव्छ- 
सक्ते २८ पटलेऽप्यन्यत् द्रव्यम् ॥ 

खरटिः, स्तनो, ( एश+क्तिन्। ) सयः । तत्म- 
यायः । क्तिः २। इत्यमरः । २।२।९॥ 
स्परशेनम् २) इति शब्द्रन्रावलो ॥ 

रणड, त् क ईष । इति कविकल्यद्रुमः+ (अदन्त 
चुरा०-पर०-सक०-सेट् । ) ईप श्रापुमिच्छा। 
स़््हयति । इति दुर्गादासः । 

स्डणोयं, वि, (स्पृह + अनो यर् ।) वाब्कनोयम् । 
यथा, ऋतु संहारे । १।१। 

“प्रचर्ड सुवः स्पुहणोय चन्द्रमाः 
सदापमाहइच्तत वारि सञ्चयः । 
दिनान्तरम्योऽभ्युपयान्तमस्मथो 
निदाघ्कालः ससुपागतः प्रिये ॥* 

स्पृहयालुः, चि, ( स्मृहयति तच्छोलः । स्य + 
“्मृिन्डहिपतोति। ३।२।१५८। इति 
भरालुच् 1) स्युहाशोलः । लोभो । इति सुग्ध- 
बोधव्याकरणम् ॥ ( यथा, रघ: । १४। ४५। 

“प्रजावतो दोददशं सिनो ते 
तपोवनेषु स्पृहया लुरेव ॥*) 

स्पृहा, खो, ( स्मह + अ्रङ । टाप् । ) इच्छा । 
£ 

इत्यमरः । १। ७।२७॥ तस्याः निन्दाप्रभ॑से 
यथा, ब्रह्मवेवत्तं गणपतिखण्ड़े । २५।०२-- ७५; 
८४--८५। 
“तपो धनं ब्राह्मणानां तपः कल्यतर्स्तथा । 
तपस्या कामधेनुख सन्ततं तपसि स्मृहा ॥ 
रेश्वयं चच्ियाणाञ्च बाणिज्ये च तथा विशाम् । 
शूद्राणां विप्रसेवायां स्पृहा वेदेष्वनिन्दिता + 
चषच्ियाणाञ्च तपसि स्यृहानोवप्र सिता । 
ब्राह्मणानां विवादेषु समृहातोव विनिन्दिता ॥ 
चच्ियाणां रयो धरो रथे खल्युनं महितः । 
रणे श्या ब्राह्मणानां लोके वेदे विड़म्बभा ॥ 
तपोधनानां विप्रां वाग् बलानां युगी युग । 
शान्तिखस्ययनं कर्म विप्रधर्मो न सङ्करः ५ 

सपृद्यः, पं, ( इति । स्यृह+ यत्! ) मातु- 
: लुङ्ककः। ५. ॥ वाब्डगोये, चि॥ 

स्फटिकः 
खषा, [ऋ] वि, ( स्युशतोति। स्मृथ + च्!) 
उपतापकमात्रम्, त्यमरः । ३।२।१४॥ 
रोगः। इत्येके । इति भरतः॥ (खअश्कः 
यथा, महाभारते । १४।२०।२१। 
“प्राता भच्तयिता द्रष्टा खटा श्रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोहा च सेते भवन्ति परमर्त्विजः #* ) 

फट इ } शोणो । इति कविकल्यदुमः॥ (भ्वा०- 
स्फट । पर०-अक०-षेट् । ) इावाद्यसखरिशा- 
वोष्ठावगं दितोययुक्गौ । पश्चमस्रिणाविति भ्रमो 
हेयः । तथात्वे सजातोयतया स्फ्टक् भिदौत्या- 
दोनां सत्निधावेवापदिष्यत्। एवं संख्यापि न 
संमच्छते। स्फुटिरविशरये इत्यनेतवेष्टसिचे 
ओषधातोश्च बैयथ्यै स्यात्! शरतणएव रमा- 
नाथोऽपि स्फुटिविशस्थे इत्यत्र उकारशून्यः 
स्फट इति कचित् पठन्ति । पचादिलादनि 
स्फटा फणा इति सुभूतिरित्यन्तमाद्। इ, 

स्फरण्टयते । स्फटति माच बाणः । पस्फट पस्फाट 
स्फटिकम् । इति दुर्गादासः ॥ 

स्फटः, पुं, ( सफटतोति । स्फट +अच् । ) फणा । 
इत्यमरः । १।८।९॥ 

स्फटा, स्तो, ( स्फट + अच् । टाए् ।) फशा । 
इत्यमरः । १।८।९॥ 

स्फटिकः, पु, (स्फट शोणौ + बाइलकात् :कन् 1) 
सूव्धकान्तमणिः। इति हलायुधः ॥ खनाम- 
ख्यालमणिः । फटिकं इति भाषा । तत्पर्यायः । 
स्फाटिकम् २ स्फारकम् ३) इति शब्दरब्रा- 
वलो ॥ भासुरः ४ स्फारिकोपसः ५ शालिः 
पिष्टम् ६ घौतशिन्तम् ०। इति ति कष्डशेषः॥ 
सितायलः < विमलमयिः < निश्नापकलः १२ 
खच्छः ११ सच्छमणिः १२ भ्रमररलम् १३ 

निस्तुषरन्नम् १४ शिवग्रिवः १५ । शरस्य गुणादि 
यथा,-- . 
“स्फटिकः समवो यश्च पित्तदादहात्तिदोषनुत् । 
तस्याक्चमालां जपता दत्ते कोटिगुणं फलम् ॥ 
तत्यरोत्ता यया,- 
“यद्कङ्गातोयिन्दु च्छ विविमलतमं निस्तुषं नैच- 

द्यं 
सिग्घं शु्ान्तरालं मधुरभतदिमं पित्त 

दादाक्लदारि। 
पाषाणे यन्निषृष्टं स्फटितमयि निजां श्च्छां 

५ ने अद्यात् 
तच्नात्यं जातु लभ्यं एभमुपचिनुते भवर 

रत्नम् ॥'" 
चिन्दुख्थाने विददिति च पाठः। इति राज 
नि्घ॑र्टः ॥ पिच) 
“मुक्ता विद्रुमवच्वनद्रवेदूस्फटिकादिकम् 
मणिरब्ं सरं शोतं कषायं स्वादु लेखनम् । 
चच्चष्यं धारणात्तच पापालच्छो विनाशनम् ॥” 

इति राजवन्नभः ॥ *॥ 
तस्य उत्त्तिपरोक्ते यथा,-- । 
“कावर चिन्ध्ययवनचोननेपालभूमिषु । 
लाङ्लो व्यकिरकोदौ दानवस्य प्रयद्नतः ॥ 



स्फटो 
भाकाशणुदं तेलाख्यसुत्यव्रं स्फटिकं ततः । 
खणालशङ्कघवलं किञ्िदर्णान्तर) न्वितम् ॥ 
म तत्तव्थं हि रत्नानामथवा पाप्ना्नम् । 
शंस्छतं भिख्यिना सद्यो मूल्यं किञ्चिल्लभेत्ततः ॥ 
इति गारे पू््विभागे । ७८।१--३ ।*॥ 

ला । 
“हिमालये सिंहले च विन्ध्वाटवितटे तथा । 
स्फटिकं जायते चैव नानारूपं खमप्रभम् ॥ 
हिमाद्रौ चन्द्रसक्ा शं स्फटिकं तत् दिधा भवेत् । 
सव्चकान्त्च तव्रकं चन्द्रकान्तं तथा परग् ॥ 
सथां एर शमातरेण वङ्किं वमति यत् णात् । 
सथ्थकान्तं तदाख्यातं स्फटिका रन्नवेदिभिः ॥ 
पृेन्दु करसंस्पर्णादशतं स्वति णात् । 
चन्द्रकान्तं तदाख्यातं दुज्ञभं तत् कलौ युग ॥ 
अशोकपज्ञवच्छायं दाडिमौवोजसव्िभम् । 
विन्ध्याटवितटे देशे जायते मन्दकान्तिकम् ॥ 
सिंहले जायते छच्छमाकरे गन्धनोलक । 
पद्चरागभवे शयाने विविधं स्फटिकं भवेत् ॥ 
भरत्यन्तनिम्यलं खच्छं खवतोव जलं शचि । 
ल्योतिङ््वंलनमाद्िष्टं सुक्ताज्योतोरसं हिज ॥ 
तदेव लोहिताकारं राजावत्तसुदाद्नतम् । 
भ्रानौलं तत्तु पाषाणं प्रोकं राजमयं शभम् ॥ 
ज्रद्मसूत्रमयं यत्तु भोक्षं ब्रह्ममयं दिज ॥'” 
इति स्फटिकपरौचचा \ इति भोजराजकछषतयुक्ति- 
कल्पतङः ॥ 

स्फटिका, खनो, स्फटिकारिः। इति भावप्रकाशः ॥ 
सफटि काचलः, पुं, ( स्फटिकवत् शञ्नोऽरलः । 
स्फटिकस्य अचलो वा । ) कैलासपरव्वतः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ 4 

सटिकाता, [न् ] पु, (स्फटिक एव ता 
खर्प यस्य ।) स्फटिकः । इति शब्दरब्रावलो॥ 

स्फटिकाद्विभिदः, पु, (स्फटिकाद्रिं कंलाखपर्वत- 
मपि, भिनन्ति वर्ेनेति। भिद +“इगुपध- 
शेति ।” ३। १। १३५ । इति कः । ) कपरः । 
इति केचित् ॥ र 

स्फटिकाश्च, पु, (स्फरिकवत् शुश्बो यो अभ्व; स 
इव शुङ्घत्वात् ।) कपुरः । इति राजनि्ष्टः ॥ 

श्फटिकारिः, खनो, ( स्फटिकस्य अरिः । ) श्वेत 
वशंशिम्द्रव्यविशेषः । फट्किरौ इति भाषा ॥ 

` यथा, 
“नवसारयदच्चारस्फटि कारित एव काचवकः 

यन्ः । 
बशर; पाल्यं खत्वं तदि महाद्रावकं नाम ॥” 

इति रज्ञावलो ॥ 
तद्रपाष्लराणि । स्फरिकारो । सटिकारिका । | 
फट्करो । इति महाद्ावकप्रकरणे मेष्य- 
रब्रावलौ ॥ ४ 

स्फटो, स्तनो. (स्फठतोति । स्फट + अच । खगेष ।) 
स्फटिकारिः । तत्पयायः । स्फटिक २ श्वेता २ 
श्भ्वा ४ र्दा ५ रङ्ृ्दा ६ दृद्रङ्गा ९ 
शङ्काङ्गा ८ । भ्रस्या गुणाः । कटुत्वम् । जजिग्ध- 
त्व । कलायल्वम् । प्रदरमे हक्च्छरवमिशोष- 
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स्फारः 

दोषनाशित्वम् , हृद्रङ्दाटलञ्च । इति राज- 
निर्घष्टः ॥ अपि च। 
“स्फटिका तु कषायोष्णा वातपित्तकफत्रणान्। 
निहन्ति श्िववोसर्पान् योनिसङ्ोचकारिणौ ॥" 

इति भावप्रकाशः ॥ 
स्फड, इ क नन्मणि । (चुरा०-पर०-सक०-सेट् ।) 
यथा । स्फुडि क नन्पणि इत्यत्र नम इह परो- 
इासः। भाद्यख्लरोति कातन्त्राद्याः। इति 
दुर्गादासः ॥ 

स्फर, श स्पुत्तौ । चले । इति कविकल्प दरुमः ॥ 
( तुदा०-पर०-अ्रकन्षेट्। ) श, स्फरतो 
स्फरन्तो । पस्फार । स्फरणं स्फुरणमित्यमरः । 
इति दुर्गादासः ॥ 

स्फरणं, क्ती, ( स्फर + स्युट् । ) स्फुरणम् । इत्य- 
` मरः।३।२।१०॥ 
सफल, श चाले । स्फृत्तौ । इति कविकल्यदूमः + 
( तुदा ०-पर०-अक०-सेट् । ) श, स्फनलतो 
स्फलन्तो । पस्फाल । सुरदिपास्फालनककशा- 
हइलाषिति रघुः । चालञ्चलनम् ! इति दुर्गा 
दासः॥ 

स्फाटकं, क्तो, स्फटिकम् । इति काचित् शब्द्- 
रत्नावलो ॥ जलविन्टौ, युं । इति केचित् ॥ 

स्फाटिकं, ज्ञौ, ( स्फटिकभेव । साथे रण् । ) 
स्फटिकम् । इति शष्द्ार ब्रावलो ॥ ( यथा, 
महाभारते । २। ५५} १७। 

“सहस्रस्तम्भां हेमवेदूवचितरं 
शतदारां तोरणस्फाटिकाख्याम् । 
सभामम्बूं करोशमात्रायतांमे 
तदिस्तारामाश् कुर्वन्तु युक्ताः ॥" 

स्फटि कस्येदमिति । स्फटिक + अशः । स्फटिक- 
सम्बन्धिनि, वि} यथा, महाभारते ।१।६३।१३। 
देवो पभोम्यं दिव्यच्च भाकाशे स्फाटिकं महत् 
आकाशगं लां महत्तं विमानसुपपत्छते ॥) 

स्फाटिकोपलः, पु, ( स्फाटिक उपलः ) स्फाटि- 
कम् । इति विकाण्डशेषः ॥ 

स्फाटोकं, क्तौ, स्फटिकम् । इति शब्द्रब्रावलो ॥ 
स्फातः, वि, हबियुक्तः। स्फायधातोः क्तप्रत्ययेन 

निष्यब्रः। इति व्याकरणम् ॥ 
स्फातिः, स्तौ, ( स्फाय + क्तिन् । ) ठदिः। इत्यः 
मरः ३।२।९॥ (+, 

स्फाय, ई ङ हतौ । इति कविकल्यदरुमः+ (भ्वा०- 
भाक०-अक०-सेट् । नि्ायामनिट् ।) ई, 
स्फोतः स्फातः । ङः, स्फायते पस्फाये । स्फाय- 
चि्मोकससोति गणक्ललानित्यत्वात् । इति 
रमानाथः । वस्तुतस्तु स्फायते स्फायः पचादि- 
त्वादन् तत स ॒इवाचरतौति ज्रौ शचन्तम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

स्फारं, क्तौ, ( स्फायते इति । स्फाय + ̂ स्फायि- 
तञ्चति )" उणा०२। १२। इति रक् !) प्रचु- 
रम् । इत्यमरः ! ३। १।६३ ॥ ह 

स्फारः, पुं, ( स्फाय + रक् । यडा, स्र चलने + 
घञ् । ““स्ुरतिस्फुल्योघं ज 1" ६! १। ४७। 

सफ्ट 
इति एच श्रावम्! ) विकटः । कनकादर्बबद्- 
बुदः । इति मेदिनो ॥ विपुले, वि । इति हेम- 
चन्द्रः॥ (यथा साहित्यदप्चे, १। १०१। 
“असङदसलत् स्फारस्फारैर पाङ्विलोकिते- 
स्विभुवनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायताम् +*) 

स्फ़ारणं, करौ, ( सफ़र + णिच् + च्युट् । ) स्फुर- 
णम् । इत्यमरटोकाधां रमानाथः ।२।३।१० ॥ ` 

स्फालः, पुं, ( स्फल चलने + घञ्। “स्फुरति- 
रुषुलत्योघंजि ।* ६।१।8०। इति एच 
आत्वम् । ) स्यृत्तिः । | 

स्फिक्, [ च् ] स्त्रो, ( स्फाय हद + बाइलकात् 
डच् ) करिप्रोघः। इत्यमरः । २।६।७५ ॥ 
( यथा, मनुः । ८ । २८१ 
“सहासनमभिप्रेपसुरुत्कष्टस्वापकषटजः । , 
कलां कताङ्गो निरव्वास्यः स्फिचं वास्यावकत्तं- 

येत् ॥*) 
स्फिक्घातनकः, पुं, (स्फिचं घातयतोति । स्फिच् 
+ इन + चिच् +च्युः । ततः खार्थे कन् } ) 
कट्फलः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

स्फिट, क हत्याम् ¦ हिंसे । भ्रनादरे । इति कवि- 
कल्पद्रुमः ॥ (चुरा०पर०्खक०-सेट् ।) क, 
स्फेटयति । हतिरन्यै नं मन्यते । इति दुर्गादासः ॥ 

स्थिरं, चि, (स्फाय इद्धो + ̂ श्रजिरशिशिरशिधि- 
लेति ।* उणा० १।५४। इति किरचुप्रत्ययेन 
साधुः ।) प्रचुरम् । इत्यमरः । २। १। ६३ ॥ 

स्फोतः, चि, ( स्फाय+ क्तः । “स्फायः स्यो निष्ठा- 
याम्।" ६।१।२२। इति धातोः स्फो। ) 
वर्दितः । वथा,- 
“स्फोतान् जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् । 
खेटखव्वेटवाटौञच वनान्युपवनानि च ॥” 

इति चोभागवते। १।६।११॥ 
“स्फोतान् सख्दान् देशान् । तत्र तस्यां दिथि । 
परग्रामत्रजाकरान् तत्र पुराणि राजधान्धः । 
ग्रामा शगुप्रोक्ताः। 
धविप्राञ्च विप्रत्याश्च यच चेव वसन्ति ते। , 
सतु ग्राम डइतिप्रोक्तः शूद्राणां वास एव चेति॥ 
व्रजा गोकुलानि। आआकश रब्रादयुत्पत्ति- 
ख्यानानि। तान्। खेटाः कषेकग्राम)ः। 
व्व्वठाः गिरितटग्राम:। अगुपरोक्ता वा। 
"एकतो यत्र तु ग्रामो नगरं चैकतः सितम् । 
मिशन्तु खब्वटं नाम नदोगिरिसमाश्यमिति+ 
वाच्यः पूगपुष्यवाच्यस्ताः । वनानि खतः सिद- 
हत्ताकां सम्मूडा;। उपवनानि रोपिवषहक्षाणां 
समूहाः तानि च।" इति तट्टो कायां ओओधर- 
सामो ॥ 

स्फुट, इक नम्पणि। इति कविकस्दरुमः ॥ 
(चुरा०-पर०-षक०-तेट् ।) न्ह परोहासः ! 
इक्, स्फण्टयति सखायं लोकः । भयसन्येनं 

मन्धते । इति दुर्गादासः ॥ 
स्फुट, इर् विश.स)रे। इति कविकल्पहुमः ॥ 
(भ्वारपर०-अक०-मेदने सक०-सेट्।) इर, 
असुटत् भ्रस्फोटौत् ! दशरथं मेदतम् ) 



स्फ्टिः 
श्फोढथति गावं बाणः। विषरण इति दन्तय- 
मध्यपाठे विकप्तन इत्यधंः । स्फोटति मल्लिका- 
कलिका ॥ 

स्फुट, क भिदि)! इति कविकल्पदुमः + ( चुरा०- 
पर०्सकण०्सेट् ।) क, स्फोटयति कण्टकः 
पदम् । इति दुर्गादासः ॥ 

स्फुट, ङः विसरणे । इति कविकल्पदुमः॥ (भ्वा०- 
भ्राल०-भरक०-पिट् । ) ङ. स्फोटन्ते नवकुद्य 
लानि कुटजप्रायेषु ठक्चेष्विति इलायुधः । इति 
दुगौदामः ॥ 

स्फुट, त् क विसरणे। इति कविकल्पदरुमः॥ 
( अटन्तचुरा०-पर०-अरक०्सेट् )) विसरर 
विकसनम् ) स्फुटयति चम्यककलिका । श्रु 
स्फुटत् । इति दुर्गादासः ॥ 

स्फुट, शि विकासे । इति कविकल्पद्रुम: । (तुदा °- 
पर०-भक०-सेर्  ) विकास इति कसज 
गताविति दन्त्यान्तस्य घञि रूपं विपूर्व शार्था 
न्तरवाचितया विकसनमित्यथेः। शि, स्फटति 
केतकोकोरकः। भ्रस्फटोत् पुष्फोट। इति 
दुर्गादासः ॥ 

स्मुट, क हिंसे । भ्राङपू्व्ोऽयम्। इति कविकल्प 
दरुमः ॥ (चुगा०पर०-सकण०-सेट् । ) भाङ् उप- 

सगे: । क, रास्फोटयति । इति दुर्गादासः ॥ 
स्फुटः, वि, स्फुटति प्रकाशते इति । स्फुट् + कः।) 

व्यक्तः । ( यथा, रघुः । २ । ६२ । 
“अवेहि मां प्रोतख्ते तुरङ्गमात् 
किमिच्छसोति स्फुटमाह वासवः ॥” ) 

प्रफक्ञः । इति मेदिनो ॥ शुक्तः । इत्यजयः ॥ 
भिः इति स्फटधात्वथद शनात् ॥ # ॥ स्फ़टः 
ग्रहा यथा, 

स्यात् सस्तो मध्यफलेन मध्यो 
मन्दस्फुटः स्यात् चलकेन्द्रमुक्षम् । 
विधाय श्रयण चलेन चेवं 
खेटस्फुटः स्यादसक्त् फलाभ्याम् ५” 

कुजस्य विश्येषमाइ । 
^दलोक्ञताभ्यां प्रथमं फलाभ्यां 
ततोऽखिलाभ्यामसकत् कुजस्तु । 
स्फटौ रवोन्द खदुनेव वैदौ 
ओोत्राख्यतुङ्गस्य तयोरभावात् ॥” 

इति सिदान्तशिरोमणिः ॥ 
स्फुटन, ञौ, (स्फुट् + ल्यट् । कुटादित्वात् न गुणः!) 
विद्रणम् । इत्यमरः । ३।२।५॥ विक- 
सनम् । इति स्फ़टधात्वथेद शनात् ॥ 

स्फटबन्धनो, सनो, (स्फुटं बन्धनं यस्याः । ङगोष् ।) 
पारावतपदौ । नफट्को इति भाषा । इति 
रब्रमाला ॥ स्फुटवल्कलोति केचित् 

स्फटा, श्लो, ( स्फटति विकाश्ते इति । स्फुट + 
कः! टाप् । ) फटा फणा । इत्यसरटौ कायां 
० ॥ ५ । ५॥ 

स्णुटिः ( ति । स्फुट +इन् । ) प्राद- 
श्फोटरोगः। निर्भित्रककंटौफलम् । इति 
नेदिनौ ॥ 

प्र, 
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स्फुरणं 
स्फुटितः, वि, ( स्फुट + क्तः । ) विकसित: । इति 

हेमचन्द्रः ॥ भिन्रः। (यथा, सच्छकटिके 
३ भह । 

“असट्टशजनसंप्रयोगभोरो- 
“ छ दयमिव स्फुटितं महा्टहस्य ॥” ) 

परिहसितः।. इति स्फटधात्वथदशनात् । 
व्यक्ञोक्षतः। इति स्फुटशब्दाथेदशनात् ॥ 

स्फुटो, स्तो, (स्फुटि+क्षदिकारादिति ङोष्। ) 
पादस्फोटरोगः। ककटौफलम् । फटो इति 
भाषा । इति शब्दरन्रावलो 

स्फुट, कअनादरे । इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा०- 
पर०-सक०-सेट. । ) क, स्फश्यति । इति दुर्म 
दासः ॥ 

स्फ्ड, इक नगणि। इति कविकल्पदुम: ॥(चरा.- 
पर०-सक०-सेट् । ) न इह परोहासः। 
इक, स्फुण्डयति सखायं लोकः। पुस्फूण्डयिषति। 
्राद्यखरोति कातन्तराद्याः  पञ्चमस्लरयुक्तो 
न्ध । इति गोविन्दभटः । इति दुर्गादासः ॥ 

स्फ़ड, इ ङ फुङ्ञे। इति कविकल्पदु मः ॥ (भ्वा०- 
भ्रात०-भक०-सेट् । ) फुल्लं विकसनम् । इ, 
स्फ ण्डयते। ङः, स्फण्डते कुन्द कोर कः! युस्फ़ण्डे । 
इति दुर्गादासः ॥ 

स्फड, शि हत्याम् । इति कविकल्यदूमः ॥ (तुदा °- 
पर०-सक०-सेट् । ) शि, स्फ़डति । भस्फुडोत् । 
पुस्फोड़ । हत्यां वरणे । इलि द्गौदासः ॥ ` 

स्फुत्करः, पुं, (करोतोति। छ + भच् । स्फुदित्य- 
व्यक्तशब्दस्य करः । ) रग्निः, इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

स्फुत्कारः, पु, फुत्कारः। स्फ्दिति क्रियते 
इति स्फुत्शब्टपून्वंछलधातो्भावैे घजप्रत्ययेन 
निष्यन्रः ॥ 

स्फुर, शि स्छुर्तौ । चले । इति कविकस्पहुमः ॥ 
( ठदा०-चुरा०-पर०-भक०-सेद् । ) स्फुत्ति 
प्रकाशः । चलखलनम् । शि. स्फरति चामरम्। 
भस्फ़रोत् । पुस्फोर । इति दुगौदाखः ॥ 

स्फरः, पु, ( स्फुरतोति । स्फर + कः। ) फलकम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ (स्फुर +भावे घञ्।) 
स्फुरणम् । इत्यमरटौका । ३।२। ९ ॥ 

स्फुरणं, क्तो, ( स्फर + ल्युट् । ) किचिच्चलनम् । 
इति भरतः ॥ तत्पर्य्यायः । स्फरणम् २ । ! इत्य- 
मरः।३।२।९ ॥ स्फुलनम् ३ स्फोरणम् ४ 
स्फुरः\५ स्फरणा ६ स्फारणम् ऽ । इति तद्ौका॥ 
स्णृत्तिः। इति. शब्दरब्नावलो ॥ % ॥ चङ्ग 
स्फुरणस्य शुभाशुभफलं यथा, 

“बरूमोऽ्वनाङ्गस्फुरितस्य सम्यक् 
परत्येकमव्यक्षफलप्रभावम् । 
सव्वं यच्रावगते खदेहा- 
दुत्पद्यते कमी विपाकसंवित् ॥ 
मू्धि स्फुरत्याशु एथिव्यवासि 
खानप्रहददिख्च ललाटदेशे । 
भनुघ्राशमध्ये प्रियसङ्कमः स्यात् 
नासाचिमध्यं च सहायलाभः ॥ 
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स्फ्च्छं 
टगन्तमध्यस्फुरणेऽथंलाभोत्- 
करटौ क्रमादिस्फरिते गादौ । 
जयो दृशाध.स्फुरशे रणः स्यात् 
प्रिय्ुतिः स्यात् स्फुरिते च कणं ॥ 
योषित्सखदिः स्फरिते च गण्डे 
घ्राशे तु सीमृख्यमु दौ भवेताम् । 
भोज्येष्टसङ्गावधरोडदयोख 
स्कन्धे गले भोगविठदिलाभौ ॥ 
स्पन्दो भुलस्ये्टसमागमाय 
स्यन्दः करस्य दरविणाषेतुः । 
स्पन्द ष्टस्य पराजयाय 
स्पन्दो जयायोरसि मानवानाम् ॥ 
परश्ंप्रकम्पे विषयस्य लाभः 
करिप्रकम्पे तु बलप्रमोदौ। 
नाभिप्रकम्पे निनटेशलाभः 
धन्चिंबन्धुशच श्वि प्रकम्पे ॥ 
दुःखं धनान्तं छदयस्य काम्य 
स्फिकपायुकम्येऽपि च वाहवातिः। 
वराङ्गकम्पे वरयोषिदाति- 
मष्क सकम्पे तनयस्य जच्छ ॥ 
वस्तौ सकम्प युवतिप्रहत्तिः 
दोषश्च कम्पे पुनरूरुपष्े । 
उरः पुनः स्यात् सुसडायलाभः 
स्याव्नानुकम्ये त्वचिरेण सदिः ॥ 
जङ्कग प्रकम्पे निजदेशनाशः 
खानासिरुष्टखर शस्य कम्पे । 
याचा सलाभाद्धतलप्रकम्पे 
पुंसां खदा दच्विणदेदभागे ४ 
श्नौणाञ्च वामावयवे प्रजातः 
स्यन्दः फलानि प्रदिशत्यवश्चम् ॥” 

इति वकन्तराजशाकुने नरेङिनतेङ्गस्फुरस- 
प्रकरणं चतुम् ॥ 

स्फुरणा, स्तनो, ( स्फुर + णिच् + युच् । टाए । ) 
स्फुरणम् । इत्यमरटोका । ३ २ । १० ॥ 

स्फुरन्, [ त् ] वि, (स्फुर + शद । ) कम्यनगुक्ञः । 
स्ृत्तिविथिष्टः । यया, 
गङ्गोत्ुङकतरङ्गसङ्गतजटा जु टाग्रजाग्रत्फणि 

स्फ़जेत्स्फत्क्षतिभोतिसन्धतचमत्कारस्फुरत्- 
सश्भूमा। 

श्ानन्दाखतवापिकां विदधतो चित्तं ५ 

स्त्वां पायाब्रवसङ्गमे भगवतो लव्नावतौ 
पावती ॥* 

इति काव्यचन्द्रिका ॥ 
स्फुरितं, की, (स्फुर + क्षः । ) स्णुरणम् । स्फुरण 

विशिष्टे, वि । यथा । ब्रूमोऽशवनाङ्गस्फुरितै च 
सम्यक इति । प्रिया अरतिः स्यात् स्फरिते च, 
के इति च । वसन्तराजशाकुनम् ॥ 

स्फुच्छ, श्रा विस्मृतौ । इति कविकल्यदुमः ॥ 
(भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) किपि राद्धौलपि 

सफुरः। भा स्पूच्छितं स्पृशो तेन\ 
सं मद्यपः । इति दुगौदासः ॥ 



स्फन्तिः 
3 

स्फस्फ) ज, ट श्रो भा वच्वनिपषि॥ (भ्वा०-सर०- 
अकम०-सेट्)) टु, स्फजथुः भरो, स्फृणः। श्रा, | 
स्फजितं स्फणं तेन । व्निर्घोषो वज्कततुंक- 
शब्दः। सृजति वचम् । इति दुगदासः ॥ 

स्फक्ल कः, पुं, ( स्फजतोति । स्फज्ञं + वुल् । } 
स्फनंकषटत्तः । इत्यमरटौकायां रायमुकुटः ॥ 

ऋ्फजेथः, पुं, (ग्य ज + अथुच् \) वच्पतनजनित- 

गब्ट" । सृन्टमररोकायां भरतः ॥ 

स्यान, शि र्न । चने । चये । इति कविकस्प- 
दरमः॥ ( तुदा०-कुटा०-पर०््रकम-तेर् 1) 

शि, स्फनति अस्फुनोत् पुस्फोल । स्र्तिः 
प्रकाशथः। चलः ख्बलनम् । चयः सञ्चय; । 
इति दुर्गादासः ॥ 

सफल, क्तौ, ( स्फलतोति। स्फल स्युर्तौ चले + 
कैः! ) वस्त्वेश्म । इति शब्दरब्नावलो ॥ तेव 
इति भाषा॥ 

स्फ लनं क्ती, ( सफल + स्थुट् 1 ) स्फुर््थम् । इत्य 
मरटौकायां नोलकणठः ॥ 

स्फुलिङ्गः, वि, ( र्फुल + इङ्ग् । यदा, स्फ्त् 
कारेण लिङ्कतोति। लिङ्ग + अच ।) अग्नि- 
कणः ! इत्यमरः! १; १) ६० ॥ फिनकौ इति 
फिन्कट इलि सभाएाः इ भ्रभ्निचूगा। 

कारवः {द्गति गच्छति स्फचिद्धः) इति तदह 
कण्ट भगहः॥ ( सथा. सद्धाभागते । ५।४८। 

५५॥। 
वनः द कादुलरलः सुभोमान् 

विद्युत् स्फनिङ्ध)निव घोररूपान् 1”) 
रफनिद्धिनी, स्ता, ( रुफलिङ्गोऽस्या भ्रस्तोति। 
इनिः ङोप्) भअ्ग्निसप्रजिद्रान्तगतजिद्वा 

विशेषः । इति जटाधरः ॥ (यथा, मुष्डकोप- 
बिषदि।१।२)४। 

कासौ करनी च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधुस््वर् । 
स्फृनिद्गनौ विरूपौ च देवो 
नोनायमाना इति सप्त जिद्वाः ॥*) 

म्प्ज्कः. पुं, ( स्फुजति अग्नो चिप: सत्रिति। 
स्फ़ज-+ग्यन.)) विन्द् कन्तः इत्यमरः ।२। 
४1 दे८ ४ स्कति वङ्खौो किप कः 1 
दा स्णृङौवरनिचषि णकः। स्फूरजेवा दोघं 
भव्तच्च इति परवाक्धात् स्फृव्नकः स्फ्जकशच 
स्फर वध्वः स इव दृदृषारत्वात् स्फुजेक 
इत्यन्ये । परति भरतः ॥ 

म्फजयः, पुं, (स्फजनोति। स्फूजं व्चनिर्घोषि + 
चद् । ) द्पातज्नितगग्द्ः। तत्पर्यायः । 

रच्छ न्दः २; इत्यमरः 1१।२।१० स्फुजथुःरे 

विग्णजेघः 8 वस्युञयुः ५ वच्चनिर्घोषः ६। 
इनि तदोक्षाए 

स्फः लः, श्वो, (दध्र + शिन् ।) स्फुरणम् 
अरटोकाटष सभ २।२।१०॥ (यथाः 

पचद्ष्याम् ¦ ८; १२। 
ममङ्गत्ववि कराभ्यां विम्बलक्षणरोनता । 
समूनिरूपलमेतस्य विम्बवद् भाषनं विदुः ॥*) 

४६२ 

स्फोटनो 

स्फृत्तिमान्, [त् ] चि, ( स्पुत्तिरस्यास्तोति। 
स्फत्ति + मतुप् । ) पाशुपतः । यथा, 
पाञ्चा्धिंकः पाषपतचिद्रूपः स्फ.त्तिमान् 

मतः ॥ 
इति वरिकाख्डगरोषः ॥ 

स्फ ्तिविशिष्ट, वि ॥ 
स्फ यान्, [स्] चि, (इदमनयोरतिशयेन स्छिरः। 
स्फिर + ईयसुन्! “प्रियखखिरस्फिरेति ।* ६ । 
४ । १५७। इति स्फादेशः । ) अतिशयः. । इति 
व्याकरणम् ॥ 

स्पष्टः, चि, (अयमेषातिशयैन स्थिरः । स्फिर + 
इन् । ^प्रियस्धिरति ।” & । ४ । १५७ । इति 
स्फादटेशः ! ) अतिशयः! इत्यमरः । २।१। 

११२ ॥ 
शुफोटः, पुं, ( स्फ़टतोति । स्फुट + भ्च् । ) 
श्फोटकः। इति राजनिर्घण्टः ॥ (यथा, सुते ! 
१।१२॥ 
“स्फोटाः भोपर प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च 

वद्धैते ॥* *॥ 

स्फुट + भावै घञ्! विदारणम् । यथा, महा 
भारते। २३) ११1५८) 
तयो मजविनिष्येषादुभयोबंलिनोस्तदा । 

शब्दः समभवत् घोरो वैण॒स्फोटसमो युधि ॥* 
स्फ़टते व्यज्यते वर्शैरिति स्फुटल्बर्थो यस्मादिति 
वा। स्फुट विकसने + घञ् । शब्दव्यापार 
वि्रेषः। तथा चोक्तम् । ̂ वर्णानां वाचकल्वा 
नुपपत्तौ यदलादथैप्रतिपत्तिः स स्फोट इति 
वर्णातिरिक्तो वणाभिव्यञ्चोऽथंप्रत्यायको नित्य 
शब्द्: स्फोटः ॥'"यथा, इरिवं गे भविष्यपव्वं ण । 
१६। ५२। 
“अच्षराणाम कारस्तव स्फोटस्तं वणं सं खयः ॥') 

स्फोटक, पु, (*फुटतोति । स्फ्.ट + खुल. ।) राग- 
विशेषः । फाडा। इति भाषा । तत्पर्यायः । 
पिड़कः २ गच्छः ३) इति डेमचन्द्रः ॥ स्फाटः 
४ विस्फोटः ५। इति राजनिघण्टः ॥ शरस्य 
विवर्णं विस्फाटशब्दे द्रष्टव्यम् । मेदकपरी- 
इासकयोच्तरि॥ 

इत्यमरटो कायां भरतः। १।२। ५५ ( यथा, 
सुच्त। ६ । ४२). 
“श इस्फोटनवत्तम्य यस्मात्तोव्रौख वेदनाः। 
शूलासक्छस्य लच्छन्ते तस्मात् शूलमिहोच्यते ॥*) 
प्रकाशनम् । इति स्फुटधात्वथदशेनात् ॥ 
( शब्दः । यथा, सादहत्यदपणे। ३।२३२। 
“भ्वूविभङ्गो्ठनिरेणवाइस्फोटनतव्नं नाः ॥” 
स्फाटयतोति । स्फुट + णिच् +ख्युः। भेदके, 
वि ५ यथा, इरिवंशे । २४७।१२। 
शतपव्वं महारीद्र स्फोटनं सव्वंलोसुखम् । 

प्रनटद्य सचिरं वच्चं दोप रौद्राहृहासिनम्। 
देत्धानयोधयत् सर्व्वान् महेन्द्रः पाकशासन 

स्फोटन, खनो, मणिशङ्कवेधोपकरणम् । भोङरो 
इति ख्याता । यया, 

स्फोटनं, क्रो, ( स्फ.ट +स्युट् । ) विदारणम् । | 

स्पमरक्र् 

“श्रास्फोटनो स्फोटनो च तच लास्फोटनी 
मता ॥* 

इति भरतदिरूपकोषः ॥ 
किञ्च) 
“लास्फोटन्यां वेधनो च स्फोटनो हषदंशिका 1" 

इति भर त्टतवाचस्पतिः ॥ 
स्फोटवोजकः, पु, ( स्फोटकारकं बोजं यस्य । 
ततः कन् । ) भल्लातकः । इति राजनि ण्डः ॥ 

स्फोटा, स्तौ, सपं फणा । इति केचित् ॥ 
स्फोटायनः, पु, (स्कोर एव ्रयनं परायणं 

यस्य । ) सुनिविगेषः । तत्पर्य्यायः ! कन्तोवान् 
२। इति हेमचन्द्रः ॥ । 

स्फोटिका, स्न, ( स्फ़टतोति । स्फुट + गुल । 
टापि भरत इत्वम् ।) हापुत्तिका। इति 
विकाण्डगेषः ॥ म्रन्यान्तरे फोटिका इति 
पाठः ॥ 

स्फा, क्तो, खङ्गाकारकाष्ठम् । यथा! स्फाद्चि- 
टेज्याधिकरणच्च । 
भक्ताद्चेषनिभित्तकेज्यायामिष्टित्वेन प्रक्ञतिवद्- 
विक्ततिरित्यतिदेगेन दर्णामकप्रकतिधन्धाशां 
प्रा्ौ पू्बेदिनप्रातःकानोनं हवनोयदेवता- 
वाहनमपि प्राप्त तच्च तदानीं न विधीयते 
जेमित्तिके निमित्तनिश्चय वतोऽधिकारितया 
प्रकते ग्वोभाविभक्ताञ्चेषरूपनिमित्तसंशयेन 
प्रधानानधिकारिणोऽङ्गानधिकारात् तदुत्तर 
दिने च निमित्तनिश्चये तदधिकारसिदहावपि 
नावाहनानुष्ठानं भ्रावाहनस्य पूब्बदिनप्रातः- 
कालमेयत्यादितीज्याया अावादनं विनेवानु- 
छानमिति। इति तिष्यादितत््वम् ॥ 

स्म, व्य, स्लोकपादपूरणम् । इत्यमरः। ३।४।५। 
( यथा, रामायणे । २।६४।२२)। 
यखेलदश्भं कम्य नस्ममे कथयेः खयम् । 

फलेन् मूर्खा स्प ते राजन् सः शतसदहस्लधा ॥*) 
तद्याग भरतीतकाले कौ विभक्तिर्भवति ! यथा, 

“इन्तिस्प रावणं रामः। 
इति सुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

स्मयः, पुं, ( स्मयनमिति । स्मि+ अच् । ) अडतः। 
गव्वेः । इति मेदिनो ॥ ( यथा. रघुः ।५।१९ ॥ 

"ततो यथावद् विहिताध्वराय 

तस्मै स्मयावेश विवजिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णो 
विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्ते ॥” ) 

स्मरः, पुं, (स्मरयति उत्करछयवोति। स्म + णिच 
+ भ्रच् । कामदेवः! शत्यमरः। १।१।२६ + 
(यथा, कुमारे । ४1८) 

स्मरसि स्मर मेखलागुै- 
सत गोव्रख्वलितेषु बन्धनम् । 
च्युते शरदूषितक्तणा- 
वतं मोत्रलताडनानि वा ॥**॥ 

स्मृ+अप् । ) स्मरणञ्च ॥ 
खमरकूपकः, पु, (स्मरस्य कूप इव कन् ।) भगम् । 
इति जिकाण्डओेषः ॥ 

स्फायस्य खड्धाकारकाष्ठस्य 



स्मरप्रि 
 खरकूपिका, स्तो, योनिः 1 स्मरकूपकशब्दादाप्- 

प्रत्ययेन निष्यब्रा ॥ 
` ख्यमरगुसः, पुं, (स्मरस्व गुरुः पिता । क्षष्णावतारे 

परदयजजनकलवात् तश्रात्वम् ।) विष्णुः! इति 

$चित् 
खार, ज्ञौ, ( खरस ष्टम् । ) योनिः । इति 
जटाधरः ॥ 

स्मरचक्रः, पु, ( खरस्य चक्षमिव भाक्चतिय॑स्व । ) 
रतिबन्धश्थिषः । यथा, स्मरदौपिकायाम् । 
“त्वा वामकरेशोखं क्पादस्योपरिथितम् । 
हृदश्च रमते कामौ स्मरचक्रप्रकौर्तितः 

रच्छं, क्ती, ( सरस्य च्छश्रमिव । ) योनिः। 
इति केचित् ॥ 

खार, क्रो, (स्मृ + स्युर् ।) स्मृतिः । तत्पायः । 
श्राध्यानम् २ स्मृतिः ३। इति हेमचन्द्रः ॥ 
चिन्ता ४ च्चा ५। इति जटाधरः ॥ (यथा 
कुमारे! & । १९ । 
सत्यमरकाच्च सोमाच्च परमध्यास्महे पदम् । 

अद्य तृच्चस्तरं ताभ्यां स्मरणशानुग्रहात् तव ॥ 
अशङ्धारविथेषः। यथा, सादित्थद पंशे । 
१० ६६८५ 
“सशानुभवादस्तुखप तिः सखरणसुच्यते ।” 
यथा,- । 
“रविन्दभिदं वौश्य खेलत् खच्ननमच्लुलम्। 
समरामि वदनं तस्याश्चारु चञ्चललोचनम् ॥” 
“मयि सकपटमित्यादौ च" स्मृतेः शादण्यानु- 
भवं विनोलयापितत्वांज्नायमलङ्कारः ! राघवा 
नन्दमहापाचरास्तु वेसादश्यात् स्मृतिमपि स्मर- 
शालङ्कारभिच्छन्ति। तजोदादरणं सैषामेव 
-अवा,- 

“शिरौषखदो गिरिषु प्रपेदे 
यदा यदा दुःखशतानि सोता । 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्य- 
लक्तषारि दध्यौ गलदख रामः ॥” 

खरखशापत्यतपकः, पुं, ( स्मरणेन श्रपत्यं तपेय- 
तोति। .ढप+ खल् । ) कच्छपः । ` इति 
केचित् ॥ 

सखरदथा, खौ, ( स्मरस्य दशा । ) कामवखा । 
तहशविधा यथा 
नयनपरोतिः प्रथमं चिन्तासङ्गस्ततोऽथ 

सङ्कल्पः । 
निद्राच्छेदस्ततुता विषयनिहत्तिखरपानाशथः । 
उन्मादो मूच्छ खतिरि्येताः स्मरदशा दशेव 

स्यरित्थाचच्ते ॥” 

खरध्वजं, क्री, (स्मरस्य ध्वजमिव ।) योनिः । इति 
शब्दरव्रावलौ 

खआरध्वजः, पं, ( अरस्य ध्वज इव । ) वाद्यम् । | 
ति हेमचन्द्रः ॥ लिङ्गम् ) इति कैचित् ॥ 

खा रध्वजा, स्त्रो, ( खरस्य ध्वजो गर्ववो यया ) 
ज्योत्खाराचिः। इति केचित् ॥ 

खरप्रिया, स्न, ( स्मरस्व प्रिया । ) रतिः । इति | 
जटाघरः॥ 

2३९० 

४६२ 

स्यात्त 
ख्यरमन्दिर, क्रो, ( स्मरस्य मन्दिरम् । ) योनिः 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

खरलेखनो, स्तो, (स्मरस्य लेखखनोव ।) शारिका 
प्ल । इति शब्दरत्रावनलो ॥ 

स्मरवज्ञभः, पं, ( समरस्य प्र्न्नस्य वल्लभः! ) 
अनिरुहः । इति केचित् ॥ 

खरवोथिका, स्तो, ( खरस्य वोथिका । ) वेश्या । 
इति राजनिघेष्टः ॥ ; 

खमरवदिसं नः, पं, ( स्मरस्य हदियस्पात् स स्मर- 
हदिः। सण्वसं्ना यस्य) कामब्दिकच्षपः। 
इति राजनिषेष्टः ॥ 

स्मरसखः, पं, ( स्मरस्य सखा । समासे टच् । ) 
चन्दरः। इति केचित् ॥ ( स्मरस्य उद्ोपके, 
जि । यथा, रघ: । < । ३६। 

पतिषु निर्व्वविशमेधमङ्गना 
स्मरसखं रसखण्डनवष्नि तम् ॥”) 

स्मरस्तम्भः, पं, ( स्मरस्य स्तम्भ इव ।) उपखः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

खमरस्मथः, पं, ( स्मरः स्मर्य यस्य । ) गरहभः । 
इति चिकाण्डशेषः ॥ 

स्मरहरः, पं, ( स्मरं इरति नाशयतोति । ह+ 
इरतेरनुदमने अच् 1 ) .शिवः। इत्वमरः। 

। १।२५॥ 

खरागारं, क्तौ, ( स्मरस्य भरागारम् 1) भगम् । ` 
इति शब्दरब्रावलो ४ 

खराहुशः, पुं, ( खरस्य अशं इव । ) नखम् । 
इति शब्दरन्नावलो ॥ 

सरामः, पुं, (सअरोदोपक भासः । ) राजास । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्मरासवः, पुं, (स्मरस्य भ्रासवः इव । ) लाला । 
यथा,- 
“स्मरासवो मुखसुरं पारि स्यात् पानभाज- 

मद्यमेदः । इति केचित् ५ 
समासे, क्तो, ( स्मृतेरिदम्। स्मृति+ र् । ) 

ख्मृतिशास््नोक्तकम्प । यथा,-- . 
“ख्ौतं कमा सयं कुरव्यादन्धोऽपि स्मात्तमाचः 

रेत् । 

्रशक्लो ओ्ोतमप्यम्धः ङरव्यादाचारमन्ततः ५” 
इति तिष्यादितच््वम् ॥ 

शअपिच। 
“तिस्मृतिविरोधै तु श्रतिरेव गरोयसो । 
भरविरोधै सदा काय्य स्मात्ते वेदिकवत् सता ॥ 

इति खादतच्वम् ॥ | 
स्मात्तः, चि, ( ख्मतेरिदमिति। भण् । ) स्मृतिः 

सम्बन्पौयः। ( यथा, मतुः । १। १५८ 
राचारः परमो धमः अुत्यक्षः स्मात्ते एव च । 

तस्मादस्मिन् सदा युक्को नित्वं स्यादात्मवान् 

स्मृतिः 
स्मि, क ङ भनादरे। इति कविकस्यदुमः ॥ 
( चुरा०-प्राल०-सक०-भ्रनिर्। ) दन्त्यादिः 
क ङ, स्माययते । इति दुर्गादासः ॥ 

समिट, क अनादरे । खेहे । इति कविकस्यटुमः $ 
( च॒रा०-पर०-मक०-शेट् । ) शभरोष्ठावगयेष- 
गुक्ञः। क, स्मेटयति । इति दुर्गादासः ॥ 

खितं, जी, ( सखि ङ रेषदसनम् + क्षः ! ) शषः 
हास्यम् ) इत्यमरः! १।७।३४ ॥ (यथा, 
महाभारते । १। १५३।२२। 
“विलब्जनमानेव नता दिव्याभरणभूषिता । 
स्मितपूव्वभिदं वाव्यं भोमसेनमथाब्रवौत् ॥” 
विकसिते, वि । इति विकाण्डशेषः ॥ ( यथा, 
माघे । ६1 ५४।. 

“स्मितसरो ङंहनेचसरोजला- 
मतिसिताङ्गबिंडक्गहसदिवम् ॥” } 

श्मोल, निमेषे । इति कविकन्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-भक०-सेट् । ) श्रोष्टपवगंयेषयुक्लः । 
स्मोलति चक्षुः पच्छभिराहतं स्यादित्वशरः । 

इति दुर्गादासः ॥ 
श्म, स्मृतौ । इति कविकल्पटुमः ॥ ( भ्वा०-पर ०- 
सक०-अनिट् । ) स्मरति । स्मृतिर्ानविेषः । 
तथा च। 
“सखम्बद्धगवतो दधा स्मृखयतुभवभेदिका +” 

इति ताकिंकाः ॥ 
वैन जौ भञयन्तकत्तुः काम्परत्वम् ! शुः शिष्यं 
शाखं स्मारयति । इति दुर्गादासः $ 

शम्, म भोतृक्ये । इति कविकस्पदुमः ॥' (भ्वा ०- 
पर०-भ्रक०-सक० इति केचित्-भनिट् ) म, 
स्मरयति! उत्कः उत्कण्ठितः तस्व भावः 
ौक्यसुत्कण्ठा । भराध्याने इति प्राञ्चः! चअ 
समन्तात् ध्यानमाध्यानं इति कचित्। उत्- 
कण्ठिका इति क्षाशिकाठत्तिवोपदेवौ 1 उत्- 
कण्टापून्बंकं स्मरणमिति हाः । सुंइरसुख्धर- 
यन्तमनुच्चपं चिपुरदाइमिति किरात । ̀ इति 
दुर्गादासः ॥ । ९... 

शयतः, चि, ( स्मृ + ल्ः। ) स्मृतिविषयः। कत- 
स्मरणः । यथा,-- 
“श्राष्दिके पिढज््ये च मासथान्द्रमसः स्मृतः 
विवाहादौ स्मृतः सौरो यच्नादौ सावनो मतः+ 

` इति मलमासततत्वम् ॥ 
ख्तिः, घञो, (स्पृ +क्तिन्।) भनुभूतविषय 

न्नानम्। इति चण्डोटौकायां मागोजोभहः ॥ 
सख्वाम्याथितक्रियाजन्यसंस्कारजन्धन्नानम्। इति 
रसमच््रो ॥ अनुभव-संस्कार-जन्ध-स्नानम् । 
यथा,-- 
“सम्बिङ्धगवतौ देधा ४” 

इति कविकस्पदुमटौकायां दुर्गादासः ॥ 
किच्च । । 
“विभु्बयादिगुवान् बुदिस्तु दिषिधा 

भता। 

इति भाषावरिष्छेदः॥ 



स्मृतिः 

अन्यच्च । 
“अनुभूतं प्रियादिनामर्धानां चिन्तनं स्मृतिः । 
तव्र कम्याङ्कवैवश्यवास्पनिश्ठसितादयः +” 

इत्य॒क््वलनोलमणिः ॥ 
तत्पद्धायः। चिन्ता २ भाध्यानम् १1 इत्य- 
मरः। १।७। २८ ॥ चिन्तिया४्। इति 
भरतष्टतरमसः + चिन्तः ५। इति चौरखामोौ ॥ 
आध्या ६। इति रामाश्रमः + चिन्तितिः 9 
ध्यानम् ८। इति शब्दरन्नावलो ॥ सरणम् < 
चश्च १० । इति जटाधरः॥ सा तु गर्भस्थस्य 
अष्टभिग्परासेभवति। इति सुखवोधः ॥ # ॥ 
स्मृतिकारकौषधं यथा,-- 
““शङ्पुष्पौ वचा सोमा ब्राह्मो ब्रह्मख्वच्चंला । |` 
अभया च गुड्चो च अटरूषकवाङुचो ॥ 
एतैरचसमेर्भागे घृतं प्रस्थं विपाचयेत् 1 
कर्टकाया रस प्रस्थं ठडत्या च समन्वितम् ॥ 
एतद्ाह्मोष्टतं नाभ स्मृतिमेधाकरं परम् ॥" 

इति गाड़ १९८ अध्यायः ॥ % ॥ 
मन्वादिसुनिप्रणोतश्राख्छवियेषः । सरन्ति वेद 
मनया स्मृतिः। महरषिंभिवेंदायेचिन्तनं 
स्मृतिः । तद्योगात् ग्रन्धोऽपि स्मृतिरिति 
खुकृटः। सखमृतिकततु शु नामानि धमोशाख्- 
शब्दे द्रष्टव्यानि) तब्र मनोः स्मृतैः प्राधा- 
न्धम् । यथा,- 
“वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्छं हि मनोः 

स्मृतम् । 
मन्दथेविपरोता तु या स्मृतिः खा न शस्यते ॥” 

इतिङुन्ञुकभदृ्टतवुहस्पतिव चनस् ॥ 
ततृपय्धायः । धम्पसंहिता २। इत्यमरः । १। 
६।६॥ धममशास्तम् २। इति जटाधरः ॥ 
रुडिता ४ चअतिजोविका ५। दति अब्द 
रन्नावलो॥ स च साच्विकराजखतामसमेदेन 
विविधः । यथा,- .. 
“तथेव स्मृतयः प्रोक्ता छषिभिस्त्गुणान्विताः । 
सालिका राजसाञेव तामसाः शुभदर्शने ॥ 
वाशिष्ठं चैव इारोतं व्यासं पाराशरं तथा । 
भारदाजं काश्यपञ्च सालिका मुक्तिदाः 

शभाः॥ 

च्ावनं याज्ञवल्कयाञ्च भ्रात्रेय दत्तमेव च। 
कात्यायनं वैष्णवनच्च राजसाः स्रगेदा मताः ॥ 
सौतमं बाहंस्यत्वञ्च संवत्तञ्च यम स्तम् । 
सांख्यं चौशनसं देवि तामसा निरयप्रदाः ॥ 
किमत्र बहनोक्ञेन पुराणेषु स्मृतिष्वपि । 
तामसा रकायेव वज॑येत्तान् विचक्तणः ॥ 
अतो हि राजसं कश्य तामसञ्च वरानने । 
प्राणान्ते नेव कुञादं विवेक तच््ववित्ररः ॥ 
विनातु साख्िकं की यत्रासाधारणं इरेः । 
कदाचिद्राजसं कायं मानमेस्तामसं नतु ॥ 
श्रुति्पृतिपुराकोपुरः रष्वा गतेषु च । 
संडितातन्छणास्तरषु गिरिजे यामलादिषु। 
प्रश्चराव्रादिष्वपौह सारो यः साक्िको सतः” 

इति पाञ्चोत्तरखण्ड ४९ भ्रध्यायः ॥ 

४६४ 

स्यन्द् 

स्मृतिमान्; [त्] वि, ( स्मृतिबिद्यतेःस्येति । 
स्मृति+मतुप् । ) स्मृ तिविश्िष्टः । चिन्तावान् । 
( यथा, मनुः । ऽ । ३४। 
“अनुरक्तः चिदं चः स्मृतिमान् देशकालवित्। 
वपुष्मान् वोतभीर्वाम्मौ दूतो रान्न: प्रशस्यते +") 
भूति वि, (मृतैवं शः । ) ध्ीशास्न- 

:। यथा, कूशयैपुराशे हिमालयं प्रति 
देवौवाक्षम् । 
^यानि शा्ञाणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन् विवि- 

धानि च। 
शतिस्प्रतिविरुानि निष्टा तैषां हि तामसो ॥ 
करालमैरवच्चैव यामलं नाम यत् कलम् । 
एवमादौनि चान्धानि मोहनार्थानि तानि वै ॥ 
मया ृष्टानि चान्यानि मोहा्रैषां भवाणंवे ॥'" 

इति मलमासतच्छम् ॥ 
स्मृतिशा्ं, क्ती, ( स्मृतिरेव शास्त्रम् । ) धमी- 
संहिता । यथा, एकादभोत्वष्टतभविष्य- 
प॒राणवचनम् ॥ 
“श्यृतिशास् विकस्यस्तु अर काङ्कापूराणे सति॥ 

स्मरतिहेतुः, पुं, ( स्मृतेहंतुः। ) स्मरणकार णम् । 
तत्पर्यायः । वासना २ संस्कारः २ भावना ४। 
इति जटाधरः ॥ । 

ख्मृत्वपेतः, चि, ( समृतेरपेतः। ) स्म तिविरुः। 
बति # 

स्मेरः, चि, (स्मिङ ईैषदसने + ̂नमिकभ्यि- 
स्माजसकमदिसदौपो रः!” २।२।१६०। 
इति रः । ) विकथितः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, साहित्यदपंशे । ₹। १००। 
“कान्तिः काञ्चनवम्यकप्रतिनिधिर्व्वाणो सुधा- 

। स्यिनी॥ 
खोरेन्दोवरदामसोदरवपुस्तस्याः कटाक्तच्छट॥' 
ईषद्सशनोलः । इति संचिघसारोणादिवृत्तिः ॥ |` 
( यथा, कुमारे । ५।७०। 

“इयच्च तेऽन्या पुरतो विडम्बना 
यदृढ्या वारणराजडहायया । 
भिलोकव वुद्योक्तमधिष्ठितं त्वया 
महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ॥” ) 

स्मेरविष्किरः, पु, ( स्मेरः प्रफुल्ल विष्किरः पत्चौ ।) 
मयूरः । इति कचित् ॥ 

स्यदः, षु, ( स्यन्द + छंञ् । “स्यदो जवे ।* ६ । 
४। १८। इति निपातनात् साधुः! ) वेगः। 
इत्यमरः । १। १। ६७ ॥ 

स्यन्द, ऊङ्वलढस्ुतौ। इति कविकल्यट्मः॥ 
(ञ्वा०-आ०-सक°-वेट् । ) भरन्तः खथाद्ययुक्खः । 

| .ऊ, अस्यन्दिष्ट अस्यन्त। ङ, स्यन्दते । व, 
स्यनव्छति स्यन्दिष्यति । द, भ्रस्यदत् । सुतिः 
च्षरणम् । प्रस्यन्दन्मदगस्यलुब्धमधुपेत्यत्र गण- 
छतानित्यत्वमिति रमानाथः । वस्तुतस्तु प्रस्व- 
न्दते प्रस्यन्दः प्रचाद्त्वादन् ततः प्रस्यन्द 
इवाचरतीति कौ शत्रन्तम् । इति दुर्गादासः ॥ 

स्यन्दः, पु, स्यन्दनम् । स्यन्दधातोर्घञ् प्रत्ययेन 
निष्यब्रः ॥ ( यथा, राजतरङ्गि्याम् । १।२४। 

स्यम 

“तदमन्दमजस्यन्दसुन्दरेयं निपौयताम् 
ओरोचशुक्तिपुरेः स्यष्टसङ्गराजतर ङ्न ॥" 
रोगविशेषः । यथा, सुशुते । २।४६। 
“स्यन्दाग्निसादच्छटेयादोनामयान् जनयन् 
खेदोदमः। इति ओोधरखामौ ॥ यथा, भाग- 
वते! ५।११।९। 
“यत्रोदिते तस्य समानसूचनिपाते निश्छोचति 
यब्र कचन स्यन्देनाभितपतौति ॥" ) 

स्यन्दन, क्तौ, (स्यन्द + ल्युट् । ) चरणम्, ( 
इति । स्यन्द + “बहलमन्यत्रापि ।” उणा० २। 
७८। इति युच् । ) जलम् । इति मेदिनो ॥ 
गमनञ्च॥ ` 

स्यन्दन, पुं, ( स्यन्दते चलतौति । स्यन्द + युच् 1) 
चक्रयुक्तयुदप्रयोजनयानम् । रथ इति ख्यातम् । 
(यथा, रघुः! ९३६1 

“स्िग्धगम्भो रनिर्घोषमेकं स्यन्टनमाखितौ । 
पराहषेख्छं पयोवाहं विुदेरावताविव ॥” ) 
तिनिशवच्तः। इत्यमरः । २।४।२६ ॥ वुत्ता. 
दिशेषः। इति हेमचन्द्रः ॥ वायुः। इति 
केचित्॥ शोघ्रे,चि॥ (स्यन्दके, च चि॥ 
यथा, कथासरित्ामरे । १०३।६२। 
“रहे: परिवृतं चन्द्रमवतोणेमिवाम्बरात् । 
रूपोपमानमन्येषामख्तस्यन्दनं दशोः ॥” ) 

स्यन्दनटुमः, पुं, ( स्यन्दम एव दुम: । ) तिनिश- 
वुक्च: । इति शब्द्रब्नावलो ॥ 

स्यन्दनारोह, पु, ( स्खन्दनमारोहतोति । भा + 
रुह + भ्रण । ) रथख्ितयोदा । रथौ । इत्य- 
मरः1 २1८1 ६०॥ 

खयन्दनिः, पुं, तिनिशवृक्तः । इति रब्रमाला ॥ 
स्यन्दनो, सलौ, ( स्यन्दते इति । स्यन्द +शु: । 
ङीप्) लाला। इति राजनि्ण्डः ॥ मूच- 
नाडोति केचित् ॥ । 

स्यन्दन, स्तौ, ( स्यन्दते इति । स्यन्द + णिनिः। 
डप् । ) लाला । इत्यमरः । २। ६ । ६७ ॥ 

स्यन्दो, [न् ] चि, खवति यः । स्ञावकः । स्यन्द 
धातोर्िन्प्रत्ययेन निष्यत्रः। इत्मरटौकायां 
रामाखमः॥ (यथा, उत्तररामचरित १ अर्घं । 

“जञोवयत्रिव ससाध्वसश्म- 
सेद विन्दुरधि कण्ठ मप्य॑ताम् । 
बाइरेन्दवमयुखचुम्बित- 
स्यन्दिचन्द्रमणिहारविभ्चमः॥”) 

स्यन्नः; ति, (स्न्द+क्तः। सुत;। इत्यमरः । 
े। २।९२॥ ( यथा, भिः । ५1 ८३। 
“अथायास्यन् कषायात्तः खन्रसेदकणोखणः । 
सन्दर्भितान्तराकूतस्तामवादोदशाननः #" ) 

स्वव्रबोणः, वि, ( स्यत्रा दोणा यत्र।) स्तुतः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

स्यम, उणश ध्वनने) इति कविकस्यदटुमः॥ 
( तुदा °-प्रर° सक०-सेट् क्रावेट् । ) अन्तः 
स्थादिगुक्षः। उ, स्यमित्रा ्यान्त्वा । ण, 
स्वेमतुः सस्यसतुः। थ. स्यमतो स्यमन्तौ । इति 

, दुर्गादासः ॥ 



ष 

 स्यम,ज क वितके। इति कविकल्यदु मः ॥(चुरा०- 
स्यमन्त 

उभ०-सक०-सेर् । ) अन्तःस्थादियुक्तः। अस्य 
खार्थेजौडखोनस्यात्प्ररणेजौी तु स्यादे- 
वेति प्राञ्चः। खमते मनोषादित्वात् सिदिः। 
ज क, स्यामयति स्यामयते लोकः पुरुषं खाणु- 
त्वेन । इति दुगौदासः ॥ 

स्यम, त् कध्वाने। इति कविकल्पदुम: ॥ (अदन्त 
चरा०-पर०-सक०-सेट्। ) अन्तःख्थादि युक्तः । 
स्यमयति । इति दुगादासः॥ 

स्यमन्तकः, पु, ओकव्छस्य हस्तमकिः। यथा,-- 
“मणिः स्यमन्तको इस्ते भुजमध्ये तु कोस्तुभः । 

इति ह मचन्द्रः ४ *॥ 

अथ स्यमन्तको पाश्यानम् । 
` ओश्कं उवाच) 

°आसोत् सत्राजितः स्यो भक्तस्य परमः सखा। 
प्रोतस्तस्मै मणि प्रादात् स च तुष्टः स्यमन्तकम् ॥ 
सतं बिश्चन्प्रणिं करण्ठेश्वाजमानो यथा रविः। 

प्रविष्टो इारकां राजंसेजखा नोपलच्नितः ॥ 
तं विलोक जना दूरात्तेजसा सुष्णदृ्टयः 

“ दीव्यतैऽक्ैभगवते शशयः सू्यश्द्धिताः ॥ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर । 
दामोदरारविन्दाच् गोविन्द यदुनन्दन ॥ 
एष श्रायाति सविता तवां दिरृचुजंमत्यते । 
सुष्णन् गभस्तिचक्रोण णां चचचंषि तिम्मगुः ॥ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मागं विलोक्यां विबुधषभाः। 
च्रालाद्य गूढं यदुषु दष्टं लां यात्यजः प्रभो ॥ 

णक उवाच । 
निशम्य वालव चनं प्रहसयाम्बजलोचनः । 

प्राह नासा रविर्देवः सत्राजिश्मणिना ज्वलन् ॥ 
सत्राजित् खग्छ्ं ्रौमत् कतकौतुकमङ्गलम् । 

प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रन्यवेशयत् ॥ 

दिने दिने खशंभारानष्टौ ख जति प्रभो । 
दर्भिं्मायरिष्टानि सर्पाधिव्याघयोऽश्टमाः ॥ 
न सन्ति मायिनस्तव यव्रास्तेऽभ्यखिंतो मणिः । 

स याचितो मणिं कापि यदुराज्ञाय शौरिशा। 
नेवाथंकासुकः प्रादात् यच् जाभङ्गमतकंयन् ॥ 

तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुख -महाप्रभम् । 

प्रसेनो हथमा ङ्य खगयां व्यचरद् वने ॥ 
प्रसेनं सयं इत्वा मणिमाच्छ्द केशरो । 

गिरिं विशन् जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥ 

सोऽपि चक्रे कुमारस्य मिं क्रोडनकं गले । 

अपश्चन् श्चातरं राता सवाजित् पयतप्बत ॥ 

प्रायः कष्णेन निहतो मणिग्रोवो वनं गतः 
शाता ममेति तत् श्रुत्वा कणे कणेऽजपन् जना 

दुयंो लिक्षमात्नि । 
माषं प्रसेनपदवो मन्दपद्यत नागरैः ॥ 

इतं प्रसेनमश्व्च वो च्छ केशरिणा वने । 

तच्चाद्विष्े निडत्चेण ददश्रजेनाः ॥ 
ऋच्तराजविलं भोममन्धेन तमसाहतम् । 

एको विवेश भगवानवस्थाप्य' बहिः प्रजाः ॥ 
तव दृष्टा मणिचेष्ठं बालक्रोडनकं कतम् । 
इतं छतमतिस्तस्मिव्रवतस्े$भकान्तिके ॥ 
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स्यतः 
© 

तमपून्ब नरं दृष्टा धातो चुक्रोश भोतवत् । 
तत् श्ुत्वाभ्यदरवत् क्रो जाम्बवान् बलिनां 

वरः ॥ 
स वै भगवता तेन युयुधे खाभिनात्मनः । 
आसोचदष्टविंशाडमितरेतरसुशटिभिः + 
्षोशसत्वः खि व्रगाच्रस्तमाहा तोवविस्मितः । 
जाने त्वां सवभूतानां प्राण च्रोजः. घो बलम् 
विष्णु परार पुरुषं प्रभविष्णुमधोश्वरम् ॥ 
इति विन्नातविन्चानरख्च्तराजानमच्तः। 
व्याजद्धार महाराज भगवान् देवको सुतः ॥ 
मण्षितोरिह प्राप्ता वयद्क्पते विलम् । 
भिष्याभिशापं प्रख्जन्रात्मनो मखिनामुना ॥ 
इत्युक्तः खं दुहितरं कन्धां जाम्बवतीं सुदा । 
अ्रहणाधं स मणिना क्ञष्णायोपजहार सः ॥ 
सवाजितं समाद्य सभायां रालसन्निधौ । 
प्रातिञ्चाख्याय भगवान् मणिं तस्मैन्यवेदयत् ॥ 

` सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलवदिग्रहाकुलः । 
कथं ख्जास्यातरजः प्रसोदेदाच्युतः कथम् ॥। 

` एवं व्यवसितो डया सत्राजित् खसुतां णभाम्। 
मरिञ्च खयमुद्यम्य कष्णायो प्जदार सः ॥ 

` भगवानाह न मसिं प्रतोच्छामो वयं नृप । 
तवास्तु देबभदस्य वयच्च फलभागिनः ॥* ` 

इति भागवते १० स्कन्षे ५६ अध्यायः ॥ 
सौरमाद्रोयचतुष्यां चन्द्रदशेने तदु पाख्यानश्रवणः 
विधि्यधा, बद्यपुराणे छिंहाक्धिकारे । 
नारायणोऽभिशस्तु निशाकरमरोचिषु। 

खितश्चतुरध्यामद्यापि मनुष्याया पतेच्च सः ॥ 
अत्तुर्यां चन्द्रन्तु प्रमादादौच्छ मानवः । 
पठेदातरेयिकावाक्छं प्रादयुखो वप्युदस््. खः ॥ 
अभिशस्त; परोवाद विषयौभूतः \ सोऽभिशापः। 

` धाचेयिकावाक्यं विष्णुपुराणे । 
“सिं; प्रसेनमवधोत् सिंहो जाम्बवता इतः । 
सुकुमारक मारोदोस्तव श्येष स्यमन्तकः ॥” 
अनेन मन्त्रेणाभिमन्तितं जलं पेयम् । भाचारात् 
स्यमन्तकोपादख्यानच्च ्ोतव्यम्। इति तिष्यादि- 
तत्त्वम् ॥ । 

स्यमोकः, यु, ( स्यमतोति । स्यसु शब्दे + ““स्यमे- 
रोट् च।” उणा० ३।४६। इति कन् । ईट् च ।) 
वल्मीकम् । ठन्तविशेषः । मेदिनो ॥ 
कालः । मेघः । इति केचित् ॥ 

स्यमौका, स्तो, नोलिका । इति मेदिनी ॥ 
स्यालः, पुं. श्ालकः। इत्यमरटीकायां खामो । 
२१।६।३२२॥ (यथा कथासरित्सागरे ।४।९ ६ । 
अतः स्यालः स ते किञ्चित् त्वद्गुणेः सम- 

। ‡ वाप्यते ॥“ ) 
सुन, क्तौ, राद्वादः) इति केचित् ॥ 
स्यूतः, चि, ( षिच्च तन्तुसन्ताने + कः । चछोरि 

त्युट् । ) खव्रितः । तन्तुखन्ततम् । वोना इति 
भाषा ॥ तत्पर्यायः । ऊतम् २ उतम् ३। इत्य- 
मरः ॥ ( यथा, मडाभारते। ३। १५७ । ४२। 
“वडिभोऽयं त्वया भ्रस्तः कालसूत्रेण लम्बितः । 
मव्छोऽम्भसोव स्यूतास्यः कथमद्य भविष्यसि ५") 

खग् 
स्युतः, युं. ( सिव +कः! ) सूत्ररचितभाण्डम् । 
धोक्ड़ा इति ख्यातम् , तत्पर्य्यायः । प्रसेवः २। 
इत्यमरः! २।८।२६। स्यनः३ स्योनः ४ 
घौतकटः ५ स्योतः ६ । इति भरतः ॥ 

स्युतिः, स्तो, (सिव + क्तिन् । ऊट् \) सूच्यादिना 
वस्त्रादि सोवनम् । सोयनो इति सेला इति च 
भाषा । ततूपर्व्यायः । सेवनम् २ सौवनम् ३ । 
इत्यमरः । ३।२।५॥ छतिः ४ ब्यूतिः ५। 
दति गब्दरन्नावलो 

स्यनः. पुं, (सोव्यते इव येनेति । सिव + “सिवेष्टे- 
यंच ।” उणशा० ३।९ । इति नः । येयं च।) 
किरणः। खञः। इति मेदिनी ॥ स्यतः। 
घुकड़ो दति भाषा । इत्यमरटीकायां भरतः । 
२।९। २६ ॥ शब्द्रन्नावलो च ॥ 

स्युमं, क्तो, (सिव +“अविसिविसिशषिभ्यः 
कित् ।” उणा० १।१४२ । इति मन् । ज्वरत्व- 
रेत्युट् । ) जलम् । रश्मिः । इति संचि्तसारो- 
शादिहठत्तिः॥ 

स्युमः, घुं, ( सिव + मन् । ऊट् । ). किरणः । 
इत्यणादिकोषः ॥ 

स्योतः, पुं, स्यतः । इत्यमरटोकायां भरतः । २। 
९।२६॥ 

स्योनः, पुं, ( सिव +-बाइलकात् केवलोऽपि नः 
ऊडादेशो गुणश्च । इत्य णादिदत्तौ उच््वलः 1 
३।.९ । ) घौतकटः । धुक्ड़ो इति भाषा ॥ 
इत्यमररौकायां भरतः । २।८। २६॥ सूयः। 
किरणः! इति मेदिनो ॥ भानन्दे, ज्ञो । इति 

केचित् ॥ 
सख सनं, क्तो, (ख स + ल्यट् । ) ऊषहंगतदटोषस्याधो- 
नयनम् । इति इुखुतष्टोका ॥ ( यथा, सुशुते । 
६।१०॥। 

“पित्तस्यन्द पात्तके चाधिमन्ये 
रक्तास्नावः ख सनञ्चापि कायम् ॥ 

अधःपतनम् । भ्रंशः । इति सर सधात्व्थदभ- 
नात्॥ *॥ ख सयतोति । स स+ णिच् +-च्युः । 
अधःपतनकारके, ति । थथा, सुद्युते । १।४६। 
ख सनं कटुकं पाके लघुवातकफापडम् ॥' ) 

ख सिनोफलः, पुं, शिरोषठत्तः । इति शब्दमाला ॥ 
खसो, [न्] पुं, (ख सते इति । खंस + णिनिः ।) 

पोलुहच्चः । इत्यमरः । २।४।२८॥ भध 
पतनशोले, वि ॥ 

खक, इ ङ गत्याम् । इति कविकल्पदुम: ॥ (भवा ०- 
भ्रात ०-सक०-येट् । ) इ, खद्यते । ङ, सङ्के । 
इति दुर्गादासः ॥ 

खक्, [ज्] } स्तो,(खजति ोभामिति ज्यते 
खग, [ज्] । इति वा। खज + ऋतिविगादिना 

कत्तरि कर्मणि वा किन् । ) माश्यम्। मूषि 
न्यस्तपुष्यदाम । इत्यमरः । २! ६) १२५॥ 
( यथा, मनुः । ४ । ६६ । 
उपानहौ च वासश्च छतमन्यनं घारयेत् । 

उपवोतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥'" ) 
अस्याः पर््यायादि मालाणब्दे द्रव्यम् ॥ 



सखवद्ध 

सम्बान्, [त्] वि, ( सृक् विद्यतेऽस्येति । भृज् + 
मतुप्। मस्यवः।) माल्यविधिष्टः। इति 
व्याकरणम् ॥ 

सम्ब, [न्] वि, ( सरगस्त्यस्ेति । सअ् + “अम 
मायानेधासूजो विनिः।* ५। २।१२१। इति 
विनिः। ) मास्यविथिष्टः। इति व्याकरणम् ॥ 
( यथा, रघुः । १७।२५। 
“आमुक्लाभरणः सम्बो हंसचिह्कदु कूलवान्। 
असोदेतिशयप्रच्छः स राजगोवघुवरः ॥” ) 

सृजिष्ठः, वि, (भ्रयमेषामतिशयेन सूग्बो । मृभ्विन् 
+ इष्ठ ।“विश्मतोलक ।* ५।९। ६५1 इति 
विनो लुक् । ) माखविशिष्टः ॥ 

खूजोयान्, [स] ति,( अयमनयोरतिशयेन सृम्वो । 
सृग्विन् + ईयसुन् । “विष््रतोलैक् 1” ५।३।६१। 
इति विनो लुक् । ) भाल्यविशिष्टः। 

सव्वा, सौ, प्रजापतिः । रल्लुः । तन्तुपट संघातेः। 
इति संछिघसारोणादिहत्तिः ॥ 

मृदू, खौ, वातकी । इति केचित् ॥ खवधातो- 
रूपत्यये न निष्पन्नः । तालव्यथकारादिः साषु- 
पाठः॥ 

सनभ, ड ङ प्रमादे । इति कविकल्पदुमः ।भ्वा०- 
भआत०-अक०-सेर् । क्रावेर् । ) प्रमादोऽनव- 
धानता। उ, खश्थिता भब्धा। ङ, खम्भते 
धर्मे नोचः। इति दुर्गादासः ॥ । 

सृन्भ, ख उ ङ विश्वासे । इति कविकच्यटमः ॥ |. 
(भ्वा °-पराम ०-भक०-सेट । क्रावेट. ।) विश्वासः. 
शङ्कारहधितोभावः । ख, भखभत्। उ, सृश्ित्वा 
स्ब्धा । ङ, स्ग्धते पुच्चो मातरि । तालब्यादि- 
रयमिल्येके । इति दुर्गादाखः ॥ 

सन, उ छभ्वंशे। इति कविकस्पदुमः ॥ 
(वा०-भाम°-अक०-मेट । ज्रावेट. । ) रेफ- 

युश: देन््यादिः। ख, अस््सत्। उ, मृ सित्वा 
सख्वा । ऊ, सृ सते । भ्वंशः ्रधःपतनम् । इति 
दुमौदाशच; ॥ १ । 

सनस, ङ छ प्रसादे । इति कविकव्यदुमः ॥ 
(भवा °-अराम०~कक सेट । ऋ्ावेट ।) छ, 
सृ खते। उ, खंसित्वा सृरत्वा । प्रसादः प्रसन्नो. 
भावः । इति दुर्गादाखः ) - 

खवः, पु, ( स्तु + अप् । ) सवम् । तत्पर्यायः । 
खावः २.। इत्यमरः । ३।२।९॥ वः १। 
इति तदोका ॥ प्रभावः ४ स्तुवः ५। इति 
शन्दरब्ञावली ॥ ;.। तत्पय्थौयः । सरः २ 
सरिः १ उतः ४ प्रसृवणम् ५। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( यथा, महाभारते। १। १५३।८। 
"उपपन्रधिरस्याद्य भक्लोऽयं मम सुप्रियः । 
खेषस्वान् प्रमृवति जिद्भा परेति मे सखम् ॥" ) 

मृवशं, ज्ञी, ( स्तु + व्युट । ) मूचम् । इति राज- 
निरषंण्डः । घन; । इति शब्दरव्रावलौ ॥ लर 
शम् । इति स्तुधातवर्धदशेनात् ॥ । 

` खवद्र्भा, सौ, ( खवन् गर्भो यस्याः!) दैववथात् 
पतितग्भ गौः । तत्पर्व्यायः। अवतोका २। 
इत्वमरः ¦ २।९। ६९ ॥ पएतितगर्भामात्र्च ॥ 
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सखवद्रङ्गः, पु, ( स्वन् रङ्गो यव । ) पणग्रयिः । 
` वाजार इति पारस्यभाषा ॥ इति हारावली ॥ 
सृवन्तौ, शो, (सु + णड । प् }) नदौ ! इत्य- 
मरः। १।१०।३५॥ ( यथा, मनुः । ११९। 
१३९। । 
“उपस्तुत् स्रवन्त्यां वा सक्ष वाब्देवतं 
गुख्प्श्यानम् ! भषधिमेदः। इति मेदिनो ॥ 
च्षरणविशिष्टे, चि । यथा । खवन् । सखवन्तो । 
खवत् ॥ 

सलवा, स्रौ, ( स्रवतोति ! स्तु + अच् ! टाप् । ) 
मूर्वा । इत्यमरटो कायां रायमुकुटः । २।४।८२॥ 

खष्टा, [ऋ] पुं, ( खजतोति । ज + ठच् । ) 
ब्रह्मा इत्यमरः। १।१। १७॥ (यथा, 
सहानि्व्वाणसन्त्े । ३। ४० । 
“कारणं सव्व॑भूलानां स एकः परमेश्वरः । 
लोकेषु खषटिकरणात् खष्टा ब्रह्मेति गोयते ॥) 
धिवः। इति हलायुधः ॥ ( विष्णुः । इति 
महाभारतम् । १३ १४९ । ११८ + ) खटि- 
क्तरि, ति । इति खनधात्व्दर्थनात् र , (वधा, 

मद्ाभारते । ७ । 9८ । ४५ । 
*सखष्टारं वारिधाराण्णां भुवख प्रक्तिं पराम् । 
देवदानवयक्षाणां मानवानाञ्च साधनम् ॥* ) 

सखस्तं, वि, ( खनंस + क्षः । ) खुतम् । इत्यमरः । 
२।१।१०४ ॥ (यथा, माघे । ५1 १७। 

“सखस्तावगुण्डनपटाः चणलच्छमाण- 
वक्लधियः सभयकौतुकमोच्षते स्म” ॥ ) 

खस्तरः, पु, शरासनम् । यथा । भ्रघस्रस्तरे वपह- 
मनञ्नन्त अासौरन् इति । भघस्नस्तरे उपवेश 
नादौ पौढादिनिषेधात् अघनिमित्तेन कटादि- 
विधानात् अघस्लस्तरः कटादिः । इति शिः 
तत्वम् ॥ ` र 

खाक, व्य, दतम् । इत्यमरः । २।४।२५ 

खावः, पु, ( ख् + चल् ।) खवः, इत्यमरटो कायां 
भरतः! ३।२। ९॥ (यथा, महाभारते । 
€ । १७ । 9९1 
"ततो सुद्रत्तात् वीऽपण्वन् रजो भौमं ५ 

पाकः सन्धौ संख्रदैद्यञ्च पूयं 
पूयाख्ावो नेकरूपः प्रदिष्टः । 
श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं यः सवे 
श्ेाखावो नोरुजः स प्रदिष्टः ॥ 
शक्ताखरावः शौणितोलयः सरकं 
कोष्णं नाल्पं संखवेत्रातिखान्दरम् । 
पौताभाखं नोलमुष्ण जलाभं 
पित्त्वं संखवेत्सन्धिमध्यात् \" 

इत्युत्तरतन्त्े दितोयेऽध्याये सखतेनोक्ञम् ॥ ) 

खुवः 

स्रावकं, क्रो, (सतरावयतोति। स्तु + शिच् + खुल् ) 
मरोचम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ चरके, चि॥ ` 

स्वावणो, स्तो, ऋदिहचः । इति केचित् ॥ 
स्तिन्, उ हंसे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 
पर०-सक०सेट. । क्तावेट । ) रेफयुक्तादिः । 
ढतोयस्रो । उ, स्तिश्थिता ख्िनध । इति 
दुर्गादासः ॥ । 

सिम, उ हिंसे । इति कविकख्यदुमः ॥ (भ्वा*- ` 
पर०सक०-सेट. । ज्रावेट. । ) रेफयुक्षादिः। 
ढतोयखरो । उ, सखेभित्वा क्िन्धा । इति 
दुर्गादासः ॥ ` 

स्रव, य ड शोषे । गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ 
( दिवा०-पर०सक०-खेट । ज्ञावेट. । ) रेफ- ` 
युकः । सकारादिः। ढतोयखरौ । य, खोव्यति, 
उ, स्त्रवित्वा । स्त्वा । सिद्व । इति दुर्गादासः॥ . 

खनु, स्तुतौ । गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 
परणसतुतौ भअक०-गतौ सक०-भ्रनिट्। ) 
स्वति । इति दुर्गादासः ॥ 

स्तक [च्] } खो, ( खवति इतादिकमस्या 
सटुग् इति । स्तु तौ + “चिक्च ।” 
 उणशा० २। ६२। इति चिक् । ) यन्नपाब्- 
विशेषः । यथा, ५ 

“भ्ुवोपशष्वु र्ना तु सुवो मेदाः सुचः च्ियः॥” 
इत्यमरः । २।७। २५॥ 

ष्वा वटपचाक्षतिः। उपश्चक्राकारा । शुः 
अदचन्द्राक्षति 

“स्तुवादिकन्तु यन्नादौ पाव्रमित्यभिधौयते । 

तदेषा; थरावाम्राः खो जुद्धरुपशचत् ध्रुवा #". ` 
इति शब्दरब्रावलौ ॥ 

सतुग्दारु, क्तौ, ( सचो दार! ) व्याघ्रपा दृढश्च: । 
इति जटाधरः ॥ 

पर्य्यायः । स्यन्नम् २ रोणम् 
मरः १। ६। ९२ ॥ ( यथा, मनौ । ४।१२२। 
“अतिथिच्चाननुन्नाप्य मारते वाति वा खथम्। 
रुधिरे च सुते गाचाच्छस्त् ण च परिचते ५") 
खुतम् । इति जटाधरः ४ 

सुता, खौ, ( स्तु + शः । टाप् । ) दिङलोपती । 
इति शब्दचन्द्रिका ४ 

| स्तुवः, पुं, स्तनो, ( स्वति तादिकमस्मादिति। 
सतु + “स्तुवः कः।” उणा० २। ६१। इति 
कः। ) यञ्नपाव्विेषः। इति मेदिनो ॥ (यथा, ` 
भ 1 ११९७॥ त ॥ 

शां सतुक्तुवाणाश्च शएद्िरष्णेन वारिणा ।") 

श युतम् ४। शत्व- 



ख्ोतः 
सुवा, घ्नो, (सु+कः। टाप्) ) शक्नको 
मूव्वौ । इति मेदिनो ५ (घुक्। इति च 
मेदिनो ॥ ` अस्याः पर्व्यायो यथा, - 
“मूर्वा मधुरसा देवौ मोरटा तेजनो स्तुवा । 
मधूलिका मधश्रेणो गोकर्णी पोलुप्यंपि ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वस्ठण्डे प्रथमे भागी ॥ ) 

सुवाचः, पं, ( सु वायाः ठत्तः । ) विकङ्त- 
हश्च: । इत्यमरः ।२।४।१२७॥ (श्रथास्य पयायाः 
यथा. भावप्रकाशस्य पू्व्वखण्डे प्रथमे माग । 
“विकङ्कतः सुवाढठक्तो ग्रन्थिल स्वादुकण्टकः । 
सएव यच्नहच्चश्च कण्टको व्याघ्रपादपि” ॥ ) 

शु, खो, ( खु सुतौ + “किप् वचिप्रच्छोति ।* 
डशा० २।५७ इति किप दौ्घंख । ) यन्न- 
पात्रविप्रेषः। खवति इतादिकमस्याः । इत्यमर 
टौकायां भरतः । २।७।२५ ॥ निभरः । यथा, 
“खः खव निरेऽपि च ।” इति हेमचन्द्रः ॥ 

शं, पचि 1 इति कविकल्पदुम ॥ (ञ्वा०-पर०- 
खक °-भनिट् । ) रेफयुक्तः । सायति । पचि 
पाकै। इति दुर्गादासः ॥ 

सोतं, क्ती, : ्ोतः। इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
{ यथा, महाभारते । १।६८। १३। 

` “पतिशोकाकुलां दौनां शष्कस्रोतां नदौभिव ॥* 
पुंलिङ्गान्तोऽयमिति उणादिटौकायां उञ््वल- 
दत्तः । ४। २०१॥ ). 

ओतः, [स] क्तौ, (ख्षवतोति,। सु गतौ +“सतुरोभ्यां 
-तुट् च ।* ऊणा० ४ । २०१ । इति अद्धन् । 
तुट् च । ) खतोऽम्बुसरणम्। इत्यमरः । १। 
१०1 ११॥ वैगेन जलवडहनं सोतः, खतः 
सखयमख्बुनः सरणं गमनं सखोतः इत्यन्वयः । खत 
इत्यामेतुकं न परदेतुकम् । तस् क्ेरिति 
ढतोयायास्त स् खवति खोतः खुदुवत् वरासिति 

` भ्रस् निपातनान्तन् सो तः सान्तम्। सरोतः स्यः 
, खकलसलिलं सिं हकं सक्म्बूलम् । इति दन्तया- 
दाबुखमेदः। खोतमदन्तच्च । सोत: खोतं महा- 
नदः खवः पैच्छषमस्तियाम् । इति दब्डचन्दरः । 
शत्यमरटौकायां भरतः ॥ ( यथा, भर्या 
सप्तयत्याम् । ४९१ । 
“सद्स्वरसप्रसरस्यालिभिरग्रे नतं प्रियं प्रतिमे 
ख्रोतस इव निनं प्रतिरागस्य दिगुण भावेगः ॥”) 
नदौ । यथा, गोतायाम् । १०। ३१ । 
“षाणां मकरास्मि खलोतसामस्मि जाहृवो॥* 
शरोरखनवच्छिद्राणि । ( मनःप्राणान्रपाणो- 
यादिव इथरोरस्थासंख्यमागेविगेषः। इति भाव- 
प्रकाशादयः ॥ ) यथा,- 

“ल्ोतांसि खानि दिट्राणि कालग्ठग्डं यकन तम्।॥' 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

(“यावन्तः पुशषे मूर्तिमन्तो भावविगेषास्तावन्त- 
एवास्मिन् सोतसां प्रकारविशेषा सर्व्वभावा हि 
प॒रषेणान्तरेण सखो तांस्यभिनिव्वर्न्तन्ते चयं वा 
न गच्छन्ति । खोतांसि खलु परिणाममापद्य- 
मानानां घातूनामभिवाहोनि भवन्ति अयनाय. 
नोपि चैके खोतसरामेव समुदायं पुरुषमिच्छन्ति 

स्नोतरदथः, पुं, ( खोतसामोशः । ) समुद्रः। इति 

सखोतस्यः, पुं, शिवः। चौरः । खोतःशब्दात् यत्- 

सोतखतो, स्तौ,( स्लोतोऽस्यस्यामिति। मतुप् । 

स्लोतखिनो, स्तो,(खोतोऽख्यस्यामिति । खोतस् + 

खोतोच्ने, क्री, ( सोलोभवमच्चनम् ) यसुना- 

४९७ 
खोतोख्ध 

सर्वगतत्वात् सरव्वसरत्वाच दोषप्रकोपप्रशमा- 
नानां नल्वेतदेवं यस्य सहि स्रोतांसि यच्च वदन्ति 
यच्चावहन्ति यत्र॒ चावसख्ितानि स्वै तदन्ध- 
तेभ्यः । अतिवडइत्वात्त खलु केचिदपरिसष्य- 
यानि भ्राचच्तन्ते स्रोतांसि परि सद्ययानि पुन- 
रन्ध तेषां खोतसां यथाखलं कतिचित् प्रकारान् 
सूलतश्च ॒प्रकोपपरिन्नानतश्ानुव्याख्यास्यामः 
ये भविष्यन््यलमनुक्षाथंन्नानवते विन्नानाय 
चान्ञानाय तद्यथा. प्राणोदकाब्नरससधिर- 
मांसमेदोऽस्थि-मव्नाशुक्र-सू व पुरोषसखेदवदानि 
वातपित्तश्चेखणां पुनः सव्वंथरोरचराणां सर्व्व 
स्रोतांसि श्रयनभ्रूतानि। तददतौन्द्रियाणां 
पुनः सक्वादौनां केवलं चेतनावत् शरोरमयन- 
भूतमधिष्ठावभूतच्च तदेतत् स्रोतसां प्रक्तति- 
भूतत्वात् न विकारेरुपड्ज्यते शरोरम् ।” इति 
चरके विमानस्थाने पञ्चमाध्याये ॥ ) 

डेमचन्द्रः॥ 

प्रतयेन निष्यद्नः। इति केचित्॥ (खोतसि भवः। 
सोतस्+ “ ख्लोतसो विभाषाद्यडच्यौ ।* ४ ।४ । 
११३ इति यः) श्लोतोभवे, तरि। इति 
काशिका ॥) 

मस्य वः। उगितखेति छोप्। ) नदौ । इत्य- 
मर;। १।१०। ३० ॥ 

““अस्मायाबेधाख्जो विनिः)” ५।२।१२१। 
इति विनिः ।) नदौ । इत्यमरटौकायां भरतः । 
१। १०।३०॥ 

स्लोतोभवा्नम् । तत्प्व्यीयः। सौवोरम् २ 
कापोताच्ननम् ₹ यासुनम् ४ इत्यमरः । २।९ । 
१००॥ श्च्छयते नयनमनेन चक्तुष्यत्वादच्छने 

अनट् । यमुनायाः श्लोतोभवत्वात् सखोतसो- 
$च्छनं स्नोतोच्छनम् । सुवोरदेशे भवं सौवौरं 
ष्णः । स्रोतोच्छनाहिलचणं सौवोरमिति ख्यातम् 
अदूरभवत्वाद्धेदेऽपि एकल्वोपनिवन्धनमिति 
सुभूतिः । कपोतस्थायं कापोतो वणः तेदुयुक्ष- 
मच्ननं कापोताच्ञनम् । 
कापोताच्छनमिति खामौ । ध यां भवं 
यासुनं ष्णः । इति तहोकायां भर्तः ॥ * ॥ 

१ अपरञ्च) | 

“खोतोच्नं नदोजच्च छरणं श्वेतच्च लोहितम् ॥” 
। “ इति रव्रमाला॥ 

 तत्मयायान्तरं यथा! वारिभवम्भस्रोतोभवम् ६ 

स्रीतनदोभवम् 9 सौवोरसारम् ८ कपोत- 
सारम् < व॑स्मनोकशौ्षम् १०1 भस्य गुणाः । 
श्ोतत्वम् । कटुत्वम्। कषायत्वम् । कमिनाशि- 
त्वम् । रसायनत्वम्। रसे योग्यत्वम् । स्तनहदि- 
करत्वच्च । तस्य लच्तथं यथा,-- 
"बल्मोकशिखराकारं भिन्रं नोलाच्जनप्रमम् । 

खकम्यप 

छे च गैरिकावथ ष्ठं सखोतोष्जनच्च तत् ॥” 
इति राजनि ण्ट; ॥ 

भपिच। 
“स््नोतोच्ञनं मतं ओष्ठं विशदं सिन्धुसश्भवम् । 
दृष्टे कण्डमल रं दाहक्तेद रजापडम् ॥ 
भरच्णो रूपावडद्यैव सहते मारतातपौ । 
ने्रोगा न जायन्ते तस्म्मादच्ननमाचरेत् ॥* 
स्नोतोऽच््ननं छष्ण सुरमा इति । शोधनं विनापि 
सिन्धुनामपव्वंतस्तच्र भवम् । इति । 

भथ सुरमा सौवौर । 
“र्नं य मुनच्चापि कापोताच्ञनमित्यपि । 
तच सख्नोतोच्ञनं क्ष्णं सौवोरं श्वेतमोरितम् ॥ 
खोतोच्ननसमं न्यं सौवोरं तत्तु पाण्डुरम् । 
स््नोतोच्नं स्मतं खाद चच्चव्यं कफपित्तनुत् ।। 
कषायं लेखनं खिग्धं ग्राहि छरिंविषापदम् । 
सिश्मचयाखरह् च्छोतं सेवनोयं सदा बुः ॥ 
स्नोतोच्ननगुणाः सवे सौवोरेऽपि मता वुधैः । 
किन्तु इयोरच्ननयोः चेष्ट खोतोच्जनं स्मृतम् ।।* 

इति च भावप्रकाशः ५ 
सखोतावदा, स्र, (वहतोति । वह + भच्। टाप् । ,, 

सख्लोतसो वहा ।)नदौ । इति जटाधरः ।(यथा, 
रघुः । ६।५२। ं 

“पं तमावत्तमनोज्नाभिः 
सा व्यत्यगादन्बधूरभविव्रो । 
महोधरं मागंवथादुपेतं 
खोतोवहा सागरगामिनौव ॥* ) 

खं, पु, क्तौ, ( खन शब्दे + अन्ेभ्योपोति डः । ) 
धनम् । इत्यमरः । २। २। २१० ॥ ( यथा, 
मनु; । < । ४१७ । 
“विस्रब्धं ब्राह्मणः शृद्रात् द्व्योपादनमाचरेत्। 
नहि तस्यास्ति किचित् खं भत्तहाययधनो डि 

सः ।1 
खं, वि, अामोयम् । इत्यमरः । ३। २१० ॥ 
( यथा, कथा सरिव्छागरे । २६ । १०४। 
“मया त्वद्य प्रवेष्टव्या खा तनुख पुरो च खा ५) 

खः, पुं, ज्ञातिः ( यथा, मनुः । ५। १०४। 
“न विप्रं खेषु तिष्ठत्सु खतं शूद्रेण नाययेत् । 
अखर्यां द्माइतिः सा स्यात् शद्रसंष्य शं- 

` दूषिता ॥") 
भ्रामा। इत्यमरः! ३। ३।२१० ॥ (यथा, .. 
रघुः । २1 ५५॥. 

“श्यं 

न्याया मया मोचयतु भवन्तः ॥” 
विष्णुः !. इति महाभारतम् । १२। १४९ । 
११७॥ ) 

खकां वि, (खमेव । कन् ।) सोयम् भाकोयम् । 
यथा 

“नार्िंक चैव कुरते त्नं श्राढभिः खकम्। 
भदनत्तत्यक्ञविक्रौतं छत्वा खं लभते घनो ॥* 

४ इति प्रायचित्ततस्वम् ॥ 
खकम्यनः, पु, ( खेनेव कम्यते इति । कम्य + 

श्यः ) वायुः । इति शब्दरब्रावलो ॥ 



स्वच्छन्दः 

सवकम, [ न् ] क्तौ, (खस्य कम्य । ) भात्कत- 
कायम् । यथा, 

कुन्त्यवाच । 
स्वंकनफलनिर्दिष्टां यां यां योनिं व्रजाम्यहम् 

तस्यां तस्यां इषौकेश त्वयि भक्ति दस्तु मे ॥ 
इति पाण्डवगोता ॥ 

ख्व कम्पत, चि, निजकाथकारौ । इति सखकमी 
ओष्ट् -यूल्व क-कछधातोः क्तरि क्लिप-प्रत्ययेन 
निष्यन्नः ॥ 

सखकौयः, वि, ( खस्यायमिति ! गहादिषु सखस्य 
वेति छः कुगागमश्च । ) सोयः । तत्पायः । 
निजः २ ामोयः स्रः ४) इति हेमचन्द्रः ॥ 

खकुलच्यः, पुं, ( खकुलस्य चयो यस्मात् । ) 
मत्स्यः! इति हेमचन्द्रः ॥ निजवंशनाशख । 
तत्कत्तेरि तहिशिष्टे च जि॥ 

खग, इ सर्पणे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( ञ्वा०- 
पर ०-सक०-सेट् । ) वकारमध्यः ¦! इ, खड्यते । 
इतति दुर्गादासः ॥ 

खगतं, क्तो, ( खगतम् । ) मनोगतम् । (तन्त 
- नायखोक्तोनामन्यतमम्। तज्ञचणेःयथा, सादित्य- 
दपंखे। ६ । ४२५। 
“्रश्ाव्यं खलु यदस्तु तदि खगतं मतम् +") 
यधा । अहम्) खगतम् । दग्भग्राद्योऽयं देशः । 
भवत्वस्मिब्राखने उपविशामि । इति प्रबोध- 
चन्द्रोदयनाटके २ अहः ॥ भआरावप्राे तस्मा- 
इतेचनि॥ 

खगुघा, खो, ( खेन गुषा । ) शुकशिम्बो । इति 
शय्द्रन्नावलो ॥ लव्नालः । इति राजनिर्धण्टः॥ 

खण्डहः, पुं, (खक्ततं टह यस्य ।) कलिकारपक्तौ 
इति जटाधरः ॥ निजालये, पुः क्ती + 

खङ्गः, वि, ( सु शोभनानि शरङ्गानि यस्य | ) . 
सुन्दराङ्गविशिष्टः । तत्पय्यायः। सिंहसंननः२। 
इति हेमचन्द्रः ॥ ( खु शोभनमङ्गमिति। ) 
शोभनावयवे, क्तौ ॥ 

सखच्छं, क्तो, ( सुष्टु भच्छम् । ) विमलोपरसः । 
सुक्ता। इति राजनिर्घण्टः ॥ ` 

स्वच्छः, चि, (सुष्टु अच्छः । ) रोगविमुक्षः । इति 
शब्द्रन्नावलो ॥ शक्तः निमलः। इति 
केचित् ॥ ( यथा, महानिर्व्वाणतन्त्े । ८ ।९१। 
"असनं वसनं पात्रं शय्या यानं निकेतनम् । 
ग्टद्यकं वस्तुजातच्च ख च्छात् ख च्छं प्रशस्यते ॥ 
कपटतादिदोषशुन्यः । यथा, तत्रैव । ८।५२। 
“खच्छो नसः शचिंचो युक्तः स्थात् सर्व्व 

कमयसु ॥*) 
खच्छः, पुं, ( सुष्ठ अच्छः निरदलः । ) स्फटिकः । 
इति राजलनिघंण्ट; ॥ 

खच्छन्दः, वि, ( खस्य छन्दोऽभिप्रायो यवर!) 
स्वाघोनः । खतन््रः । इत्यमरः । २ । १।१५ ॥ 
{ यथा, कथासरिक्छागरे । ३२। १८४। 
“खच्छन्दासौ न् ते राजन् पाशिष्यशंमिहा- 

इति ॥“ 
खस्य अभिप्राय, पुं । यथा, इरिवंगे ।*२२।२८। 

४६८ 

स्वतन्तः 

“वबुभुक्ता वा पिपासा वा म्लानिर्वाप्यथवा जरा 
टेववद्वारयन््यास्ते खच्छन्दो न भविष्यति ॥* ) 

सख च्छपवं, क्तौ ( खच्छं पं यस्य ।) भभ्चकम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

सखच्छमणिः, पुं, (खच्छो मणिः ।)स्फटिकः। इति 
राजनिर्घष्टः ॥ 

खच्छवालुकं; क्ती, ( खच्छं वालुकम् । ) विमलो- 
परसः। इति राजनिर्घण्टः 

खच्छा, स्तो, ( सुष्॒ च्छा । ) शेतटूव्वा । इति 
राजनिघेणटः ॥ 

खजं, क्तो, ( खस्मात् जायते इति ! जन + डः |) 
रक्तम् । इति मेदिनो ॥ 

खजः, पु, ( खस्मात् जायते इति । जन +डः 1) 
युचः । खेदः । इति मेदिनो + वि, भामजातः ॥ 
( खाभाविकः । वया, रामायणे ।२।११२।१६। 
“श्रागता त्वामियं बदिः खजा वैनयिको 

चया। 
यमुल्छ हसे तात रदधितं एथिवीमपि ॥* ) 

खजनः, यु, ( खस्य जनः । ) ज्नातिः । इत्यमरः । 
२।६।३४॥ अआतोयलोकख ॥ (यथा, 
कुमारे 1 ४।२६। 

“सवजनस्य हि दुःखमग्रतो 
विहतहारमिवोपजायते ॥” ) 

खजा, सनो, ( खस्मात् जायते या । जन + डः । 
टाप् । ) कन्या । इति शब्दरन्नावलो ॥ 

सखट,क गत्य संस्कत संख्छतेषु । इति कविकल्यदरुमः॥ 
( चु रा०-पर०-सक०-सेट् ) । क, खाठटयति । 
इति दुर्गादासः ॥ 

खतः [स] व्य, (ख + तसिल् ।) भानः । भ्रापम 
द्रत इति भाषा । यथा। सोतोऽग्डसरणं 
खतः। इत्यमरः । १।१०।११॥ (यथा, 

रघुः । ३।५८। 
“अतिप्रवन्धप्रहिताख्ह्टिभि- 
स्तमाखयं दुष्य सस्य तेजसः । 
शशाक निवापयितु न वासवः 
खतखु्तं वद्धिमिवाद्धिरम्बुदः ॥* 

धनात् । यथा, मनुः । ८1 १६६} 
होता यदि नष्टः स्यात् कुटुम्बार्थे कतोऽव्ययः। 
दातव्ये बान्धवेस्तत् स्यात् प्रविभक्तैरपि खतः!) 
शरस्य अव्ययत्वप्रमागं यथा । तदितश्चासव्व- 
विभक्तिः । यस्मात् सव्व विभक्तिर्नोत्पद्यते स 
तदितान्लोऽव्ययं स्यात् । परिगणनं कत्तव्यम् । 
तसिलादयः प्राक् पाशपः। इति सिद्ठान्त- 
कीसुदौ । 

खतन्त्ः, वि, ( खस्य तन्त्रं प्राधान्यं यत्र) ) 
सखवाधोनः । तत्पयधायः। अप्राहतः २ खैरौ३ 
खच्छन्दः 8 निरवग्रहः ५। इत्यमरः। ३। 
१।१५ ॥ निर्यन्त्िणः ६ यथाकामो 9 निर- 
गलः ८ निरङ्कुशः € । इति जटाधरः ॥ 
ख सचिः १० । इति हेमचन्द्रः ॥ खतन्त्ाखतन्त्र 
व्यक्षयो यथा, नारदः । 
“स्वातन्लन्तु स्मृतं ष्येठे ज्येष्ठे गुणएवयःकतम्। 

खटाराः 

भ्रखतन्ताः प्रजाः! सर्व्वा; खतन्ः एथिवो पतिः ॥ 
अखतन्तः स्मतः शिष्य भ्राचायस्य खतन््ता । 
अखतन्ाः च्यः सर्व्वाः पुच्ा दासाः 

परिग्रहाः ॥" 
परिग्रहा अनुजो विप्रलयः । 
“सखतन्त्रस्तव्र तु ग्टहो यस्य तत् स्यात् क्रमा- 

मतम् । 
गभस्यः सदृशो न्नेयो अष्टमादइव्छरात् शिश: ॥ 
वाल भराषोडशादर्षात् पौगच्डोऽपि निगद्यते 
परतो व्यवष्ारन्नः खतन््ः पितराहते ॥ 
जो वतोनं खतन्तः स्यात् जरयापि समन्वित 
तयोरपि पिता खेयान् बोजप्राधान्य दर्थनात् 
शअ्रभावे बोजिनो माता तदभावे च पूर्व्वजः ।9\ 
खतन््रोऽपि हि यत काय्यै कुर्व्यादप्रक्तिं 

गतः । 
तदप्यक्ततमेव स्यादखातन्त्रास्य हेतुतः ॥* 

इति व्छवहारतत्छम् ॥ 
स्वः, पुं, अन्धः । इति केचित् ॥ 
खलं, क्ली, ( खस्य भावः। ख +त । ) णाख- 
सम्प्रतवधेष्टविनियोगाहंत्वम्। सप्तपदार्थाति 
रिक्ञपदाथः। निरूपकतासम्बन्धेन खामितवम्। 
यथा । खलश्च यथेष्ट विनियोगाडत्वेन शास्र 
बोधितत्वमिति प्राच्चः ५ अतिरिक्षपदाथं इति 
भिरोभणिः॥ सखामितवश्च तव्रिरूपकलत्वम् । 
निरूपकतया तदेव वा। तच द्रव्यगतं गुण- 
गतच्च द्रव्यस्य दानादिश्चतेः । नोलं वा इषसुत्- 
खजेदिव्यादौ लौदहित्यादिगुखविथिष्टपारिमा- 
षिकनोलहषो सगे शते । वस्तुतस्तु भ्रात 
समेतं खामित्वमेवातिरिक्ञपदार्थः । विक्रय- 
दानादोनां तन्राशकत्वे कऋयप्रतिग्रदादोनाच् 
तदेतुत्वे सम्बन्धनाघवसभ्भवात् तदेव , निरूप 
कतया खलत्वव्यवडारषेतुः । अतएव निबन्वादौ 
भाविन्यपि खत्वमिति । भन्यथा प्रतिमासं प्रति 
वषंवा देयत्वेन प्रतिखुतघाग्धा दि रूपस्य भादिल्वे 
तव॒ तदुत्प्यतुपपत्तरिति चृडामण्िसम््रतो 
लोलावतौरहस्यपन्याः समोचौगः । तच खत्व 
धारावारणाय सजातोयसख्वत्वं प्रतिखत्वं विरोधि 
सज्ञातोयमिति करणात् पराजितद्पतिराज्चा- 
न्तव्वंत्तितत्तत्पु सषोयक्र मागतख्थावरादौ जया 
दिना जेतुनु पतेः कर ग्रहणो पयोगिखत्वो तृपादे 
तथा क्रोते अतिग्टहोतरान्यान्त्व्वंत्तिनि ताहश- 
खावरादौ च क्रेत्रादेः ऋयाद्यघोनखंत्ोत्- 
पादेऽपि न व्यभिचार इति सुंचेपः। इति 
दायभागटोकायां योक्लष्णतर्कालक्घारः ॥ 

खदने, क्रो, ( खद + सयुट् । ) भचत्यम् । इति 
हेमचन्द्रः ॥ लेहः । इति राजनिघं र्टः । 

खदारा;, पुं, ( खस्य दाराः!) खसो । यथा, 
आद्किकतत्वटतविष्णुएुराणवचनम् । । 
“सृतो नरकमभ्येति होयेतावापि चाञुषः। 
परदाररतिः पुंसाप्ुभयव्रपि भौोतिदा # 
इति मत्वा खदारेष ऋतुमस्ु बधो ब्रजेत् । 
यथोक्तदोषहोनेषु सक्ामेष्ददतावपि ॥ 



सवधा 

खशः पु, जञ, (खथ्य धपः ।) ख जाल्यक्ञाचारः। 
यथा,- 
“स्यान् खधर्फरो विगुणः परधर्मात् खनुष्ठितात् 
खध्मं निधनं खेयः परधर्मो भयावहः ॥” 

इति यौभगवदौतायां ३ भ्रष्यायः ५ *॥ 
रपि च। 
“यो यस्य विहितो धमः स तल्नातिः प्रकौ- 

तिंतः। 
तस्मात् ख धम्प्र कुर्व्वीत दिजो नित्यमनापदि ॥ 
चत्वारो वणा राजेन्द्र चरेयु्ापि वाखमाः। 
ऋते खधब्धं विपुलं न ते यान्ति परां गतिम् ॥ 
सवधर््ेण यथा नण नरसिंहः प्रतुष्यति । 
न तुष्यति तथान्येन वैटवाक्येन कममणा ॥ 

इति ओोनारसिंहपुराणम् ॥ * ॥ 
खधमत्यागो क्रतघ्नः । यथा,-- 

सनातन उवाच } 

सखधर्म' इन्ति यो विप्रः सख्यावरयविवल्नितः 
अतपणच्च यत् सानं विब्णुनेवेदयतञितः ॥ 
विष्णुमन्व विष्णुपूजाविष्णुभक्तिविदोनकः। ` 
एकादशौविहोन यो ऊष्णजन्वासरे ॥ 
शिवरात्रौ च यो भुङक्ते बोरामनवमोदिने । 
पिद्टक्षत्यं देवक्षत्यं स कतघ्न इति सृतम् ॥" 
इति ब्र ह्मववत्ते प्रक्षतिखण्डे । ५९१। ४५--४७॥ 

सवधा, व्य, ( ख दयतेऽनेनेति ' खद आआखादने + 
आ) “खदेधेश्च । इति दस्य धः । इत्यणादि 
वत्तौ उज््वलदत्तः ।) देव हविर्दानमन्वः । यथा, 
स्वाहा देव हविदाने ओौषट् वौषट् वषट् 

सखधा॥ 

इत्यमरः । २।४।८॥ 
“सखादहा व्वौषट् वौषट् वषट् खधा एते पञ्च- 
शब्दा टेवहविर्दाने वह्किसुखडइती वत्तेन्ते 
देवाय हविषो दानं देवहविर्दानं तत्र देवा. 
इन्द्रादयः । श्रव पितरो देवताः इति स्मृतेस्ते 
$पि देवाः । इविर्दान इत्यनेन एते मन्त्रा इति 
सूचितम् । 
“भ्रमन्तत्वे खाइयेव इविभजम् !' इति रघुः । 
सखा हाव्ययं मन्तरमेदे स्यां खाडहाभ्नियोषि- 
तौति कोषान्तरम् । खाहा दन््यादिः। श्रौषट् 
तालव्यादिमूडंन्यमधष्यम्। वौषट् वषट्दयं 
मूडइन्यमध्यम्। सखधा दन््यादि। इन्द्राय 
खाहा इत्यादिप्रयोगः!” इति भरतः ॥ *॥ 
पिढसम्प्रदानमन्ः। यथा, 
“ेत्येभ्योऽलं रिः पूष्णे वषट् सद्धयो हितं 

सुख्छम् | 

खाहाग्नये खवा पिते खस्ति धावे नमः सते । 
इति मुग्धे बोधव्था करणम् ॥ 

इह रिर्दैलेभ्योऽलं समथः पूष्णे वषट् सद्यो हितं 
सद्धयः सुखं अग्नये खाडा पितरे खधा धाते 
खस्ति एतानि खष्टानि। नमः सते इति सते 
नित्याय. विष्णवे नमः इत्यर्थः । सर्व्वत्र भवप- 
गम्यमानलवादकस्मकादाक्छसमासिः! . वषट्- 
ख हाखधघानमषां त्यागाथतया स््रदानत्वेनवेष्ट 
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४६९. 

स्वधा 

सिद एथग् प्रहणं मन्वान्त्गतानामपि प्राप 
तेन शिखाये वषट् शिरसे खाहा पितृभ्यः 
खधोच्ताम् 1 दयाय नमः । दत्यादि सिम् 
इति तहोकायां दुर्गादासः ॥ पितृणामन्रम् । 

“भुङक्ते त्वं यथा वे खधाख्या 
तदत् खाडहा इव्यभोक्ता खयं देवि ।* 

इति ऋग्वेदे देवोसक्तम् ॥ 
खधा वे पितृणामन्रम् । इति स्मृतिञ्च ॥ 

सखधा, स्तौ, (खान् दधातीति) धा+किप् ) 
दत्तकन्या । सा. तु पितुं पन्नो । तस्या हे 
कन्ये । यमुना धारिणो च । एतयोस्तपसख्िन्योः 
सन्तति्नौस्ति । इति ओोभागवतमतम्॥ सा च 
ब्रह्मणो मानमो कन्या । यथा,-- 

ओनारायण उवाच । 
णु नारद वच्यामि खधोपाख्यानसुत्तमम्। 

पितणाञ्च ठतिकरं खराद्वानां फलवदं नम् ॥ 
खषटे रादौ पिढगणान् ससव्न जगतां विधिः । 
चतुरथतुगीत्तिम तस्तं तैजःसखरूपिणः 
दृष्टा सप्त पिढगणान् सिदरूपान्मनोहरान् । 
आहारं संज तेषां ओादं तपणपून्बं कम् ॥ 
खानं तपणपयन्तं जाद्ान्तं देवपूजनम् । 
आङ्किकच्च तिसन्ध्यान्तं विप्राणाच्च युतौ 

खुतम् ॥ |. 
नित्यं न कुर्याद्यो विप्रस्निसन्ध्यं याद त्पणम् । 
बलिं वेदध्वनिं सोऽपि विषहोनो यथोरगः ॥ 
इहरिसेवावि हौनश्च यौहरेरनैवेव्यमुक् । 
भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्मपरा: स नारद् ॥ 
ब्रह्मा खादादिकं ख्ष्टा जगाम पिदद्ेतवे । 
न प्राश्मुवन्ति पितरो ददति ब्राह्मणादयः ॥ 
सर्वव प्रजग्मुः चुभ्निता विषा ब्रह्मणः सभाम्। 
सव्वं निवेदनं चक्रुस्तमेव जगतां विधिम् ॥ 
ब्रह्मा च मानसो कन्धां सजे तां मनोहराम्। 
रूपयौवनसम्यत्रां शतचन्द्रसम प्रभाम् ॥ 
विद्यावती गुणवतौमतिरूपवतीं सतोम् । 
श्वेतचम्यकवर्णाभां रत्रभूषणभूषिताम् ॥ 
विशां प्रकतेरंशां सम्परितां वरदां शभाम्। 
सखधाभिधानां सुदतों लच्मीलच्तणसं युताम् ॥ 
शत पद्मदलन्यस्तपादपद्मच्च बिश्रतोम्। ` 
न्नी पितृणां पद्चास्यां पद्मजां पद्मलोचनाम् ॥ 
पिदभ्यस्तां ददौ ब्रह्म तुरटभ्यस्तु्टिरूपिणौम्। 

 ब्राह्मणोंोपदेशञ्च चकार गो पनोयकम् ॥ 
सखधान्तं मन्रसु्चाय पिढभ्यो देहि चेति च। 
क्रमेण तेन विप्राञ्च पिरे दानं ददुः पुरा ॥ 
खाडा शस्ता देवदाने पिढदाने खषा परा। 
सर्व्वत्र दक्तिणा शस्ता इतयन्नमद चणम् ॥ 
पितरो देवता विप्रा सुनयो मनवस्तथा । 
प्रजां चक्रः खधां शान्तां तुष्टाव परमादरम् ॥ 

देवादयश्च सन्तुष्टाः परिपूणंमनोरथाः 1 
विप्रादयश्च पितरः खधादेवोवरेश च ॥ 
इत्येवं कथितं सव्वं खधोपाख्यानसुत्तमम् । 
सर्वेषाश्च तुशिकरं किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥*॥ 

खधा 

नारद उवाच । 
सखधापूनाविधानच्च ध्यानं स्तोत्रं तथा सुने । 
खोतुमिच्छामि यनेन वद षैदविदंवर॥ 

नारायण उवाच। ` 
लानं स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सव्व लश््रतम् । 
सव्वं जानाति च कथंन्नातुमिच्छसि इये ॥ 
शरतक्रष्णत्रयोदण्यां मधायां ओाहवासरे । 
खधां सपूज्य यद्नेन ततः खां समाचरेत् ॥ 
खधां नाभ्य यो विपः ख्राचंकुर््याद्हष्तिः। 
न भवेत् फलभाक् सत्थं अहस्य तपंणस्य च ॥ 
ब्रह्मणो मानसीं कन्यां जःबत् सुख्िरयौवनाम् । 
पूज्यां पितुं देवानां आह्वानं फलदां भजे ॥ 
इति ध्यात्वा शालग्राभेऽप्यथवा मङ्गले घटे । 
दद्यात् पाद्यादिकं तस्ये मूलेनेति तौ तम् ॥ 
ऊहो लौ खधादेव्यै खाडेति च मदा 

मनुम् । 
ससु्वाथ च संपूज्य स्तुता तां प्रणमेद्दिजः ॥५॥ 
स्तोत्रं ण॒ सुनि त्रद्मपच्च विशारद । 
सव्वंवाञ्छा प्रदं नृणां ब्रह्मणा यत् छतं पुरा ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
“सखधोचारणमाव्रेण तौयंल्रायौ भवेन्नरः । . 
सुच्यते सव्वं पापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् ॥ 
स्वधा खधा खधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् । 
खादस्य फलमाप्नोति वले तपेणस्य च ॥ 
दकाल खधाससोच' यः खृणोति समादहितः। 
लभेत् खराहशतानाञ्च पुश्यभेव न संशयः ॥ 
सवधा खधा खधैत्येवं चिसन्ध्व' यः पठेन्नरः । 
प्रियां विनोतां स लभेत् साध्वीं पुत्च' गुणान्वि 

तम् ॥ 
पितृणां प्राणतुल्या त्वै दिजजो वनरूपिणो । 
आद्ाधिष्टाढदटेवो च ओाहादौनां फलप्रदा ४ 
वहिगच्छ मन्मनसः पितृणां तुष्टिडेतवे । 
संप्रोतये दिज्ातीनां खद्धिणां हदिरेतपे ॥ 
नित्या त्व नित्यरूपासि पुखखरूपासि सुत्रते । 
राविभावतिरोभावो ष्टौ च प्रलय तव ॥ 
ॐ सखस्ति च नमः साहा खधा तं दिणा 

तथा । 
निरूपिताश्चतुर्वेदे षट प्रथस्ताश्च कभौणाम् ॥ 
परासोसूब' खधा गोपौ मोलोके राधिकासखो । 
छतोरसि खमात्मानं छष्णत्वेन खधा स्मृता ॥ 
ध्वस्ता त्वं ाधिकाशापात् गोलोकादिश्वमागतःा। 

-कष्णश्चिष्टा तया दृशा पुरा हन्दावने वने ॥ 
क्ष्णालिङ्गनपुख्येन भूता मे मानसौ सुता । 
अटता सुरतौ तेन चतुणां खामिनां प्रिया ॥ 
खाहा च सुन्दरौ गोपौ पुरासौद्राधिकासखो । 
खं क्ष्णमा ह रतये तैन खाहा प्रकोत्तिता ॥ 
कष्णेन सादं सुचिरं रमते रासमण्डले । 
प्रमत्ता सुरतौ श्विष्टा दृष्टा सा राधया पुरा ॥ 
तस्याः शापैन प्रध्वस्ता गोलोकादिश्वमागता । 
क्ृष्णालिङ्नपुख्येन बभूव वह्किकामिनो ॥ 
पविव्ररूप। परमा देवानां वन्दिता दृशाम् । 
यन्नामोच्चारशेनेव नरो सुच्येत पातकी्ग् # 



स्वनः 

शा सुगोलाभिधागोपो पुरासोद्राधिक्षाखष्डो । 
उवास दिशे क्रोडे ष्णस्य राधिकाश्रतः ॥ 
प्रध्वस्तासखा च ततृशापात् गोलोशाहिशमा- 

, मता) 
कछष्शालिङ्गनपुर्छेने सा बभूव च दचिष्ठा ॥ 
प्रियौ डरतौ दका प्रस्ता सब्ब । 
उवास दच्चिशे भर्तदंसषिणा तेन को्तिता ॥ 

४९० 

चखव्रः 

स्वमचक्रः, पुं, रतिबग्धषिगेषः। तस्व उखं 
य्ष,-- 

“ला वाहृ तथा कण्ठ पादतोऽपि शिरः 

कामो २५ ॑ कामयेत् कामो खमचक्रः प्र ४ 
शः षति रतिमश्छरौ ॥ 

सनिः, पुं, ( खन +न् । ) शब्द्; । इवि हेम 
बभूदुस्तिस्मो गोप्यश्च खधा च दच्विणा तथा । | चन्दर 
करिणां कमीपू्वाये पुरा चेवेश्वरेच्छया ॥ ` 
शत्येवसुक्ञा ख ब्रह्मा ब्रह्मलोके खसंखदि । 
तस्थौ च सहसामात्यः खषा साविन्बभूव इ ॥ 
तद पिढभ्यः प्रददौ तामेव कमलालयाम् । 
लां संप्राप्य यतस्ते च पितरञ्च सहर्षिताः ४ 
खधास्तोत्रभिदं पुष यः णोति समाडितः । 
स खातः सव्वंतौरयेषु वेद पाठफलं लेत् ॥” 

इति ब्र ह्मवैवत्त प्रकतिखण्डे ४१९ अध्यायः ॥ 
स्व घाप्रियः, पुं, ( खधायाः प्रियः । ) कष्छतिलः । 
इति शब्दरन्रायलो ॥ भग्नं ॥ 

खघाभुक्, [ ज् ] पुं, ( खधां भुङक्ते इति । भुज् + 
क्लिप्।) पिदढमणः। इति बिकाण्डयेषः॥ 
( यथा, रघुः । ८ । ३० 

"ऋहषिदेवगणखधाभुजां 
छतयागप्रसवैः स पार्थिवः । 
अरदरतत्वसुपेयिवान् बभौ 
परिषैक्त इवोष्णदौ धितिः ॥” 

देवता । इति हेमचन्द्रः ५ 
खधितिः, पु, खौ, ( खं धियति दधातीति । धि + 
कच् ।) कुठारः । इत्यमरः । २।८।९२। 
तालब्यशादिद्य + ( यथा, भागवते । १०।५५। 
५। 
खदा महानसं नोतवावद्यन् खधितिनाुतम् 

वच्च: । इति निषण्टुः । २।२०॥ ) 
स्थितिहेतिकः, पु, (खधितिद्ंतियंस्य । कन् ।) 
परश्धारियोद्ा । इति के चित् ॥ 

खन, ण शब्दे, इति कविकन्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-भकम्-सेट. ।) वक्षारयुक्षः। 
खद्नतुः । अच, खन ख खन च इत्यभययपाढो 
लेखकप्रमादक्लतः । इति दुर्गादासः ॥ 

स्वन,त् कध्वाने। इति कविकल्यदू मः ॥ (अदन्त 
चुरा०-पर०भक*-तेट । ) वकारयुक्ञः । खन- 
यति। इति दुर्गदाखः ॥ 

खन, मि तंखने । इति 
पर*-अक०-सेट । ) वकारयुक्षः। शब्दे इत्यनु- 
वर्तते । तंखने भूषये क्तरि शब्देऽयेऽयमिः 
व्व । सतेनतुः ख्खन तुनेपुरौ । भि, 
खानयति कङ्कणं भन्धव्र खानयति 
घष्टां जनः । इति मर 1: ॥ 

स्नः, पुं ( सननमिति । खन शब्दे + “खन. 
१।३।६२। इति भप । ) शब्दः । 

शत््रमरः। १।७।२२॥ ( यथा, महाभारते । 
१।१२३१} ४६। 

“राका दुनदुभोनाश्च बभूव तुमुलः खनः ५) 

खेनतुः | 

॥ (जा०- | 

+ # 

खनितं, ज्गौ, ( खम + छः । मष्िंतम् । मेच- 
शब्दः । इति हेमचन्द्रः ४ ध्वनिसै, व्रि । इत्य- 
मरः । २।१।९४५ 

स्लनिताद्वयः,पु, (खनितम् भाद्वयते इति। भा-+ 
द्े+ अच् । ) तश्डलौयः । इति राजनिघंर्टः ॥ 

खनोत्साहः, पुं, ( खनेन उत्साहो यस्य । ) 
गण्ड कः । इति रन्ना वलो ॥ पुस्तकान्तरे णनोत्- 
साइ दति च पाठः॥ 

सपन, क्तो, (खप + स्युट्। ) निद्रा । इति शब्द् 
रब्रावलो ॥ ( यथा, शखते। २।४। 
*वालडष्स्रो कर्षिंतचतत्तौणमद्यनित्ययागवाह- 
नाध्वकीप्रतिखान्तानासभरुक्कवतां मेदःखेदकफ- 
रसरक्तक्षीणानामनजौथिंनाञ्च सुदत्त दिवा- 
सखपनमप्रतिषिदम् ॥*). . . * 

सखपिण्डा, खो, पिष्डखब्जंरो । इति राल- 
निगडः 

खपितिकमा, [नम्] षुं, (खपिति इति कामौ 
यस्य । ) शयनकन्तौ । तदैदिकपव्यौयौ । 
स्वपिति १ खस्तिर। इति हौ खपितिकष्पाणौ 
इति वेदनिषख्टौ ₹ अध्यायः ॥ 

ख्वभ्रः, पु, ( स्वप + “सखखपो.नन् ।* ३।९। ९१। 
इति नन् । यडा “ कृडजूषिदू पनोति ।”° उणा० 
३।१० । इति नन् । ) निद्रा । इत्यमरः । १। 
७ । ३६ ॥ यथा, 
तस्माज्न लाग्य्याद्राज्ौ दिवाख्प्रख वञ्जेयेत्.। 

च्नात्वा दोषकराषेतो वघ: खरं मितञ्चरेत् ॥*) 
प्रसुप्तस्य विन्नानम् । यथा,-- 
पन्न देानुभूतांस्तु भूतामा खपतः प्रसुः । 

रजोयुक्तेन मनसा ग्द्वात्य्थान् शभाशमान् ॥ 
करणानान्तु वैकस्य तमसाभिप्रवर्हिंते । 
असखरपन्रपि भ्रूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते 

इति सुश्चते थारौरसखयाने चतुर्थेऽध्याये ४) 
दशंनम् । इति मेदिनौ ॥ १ सुल््रा बथा,- 

नन्द् उवाच } 

“केन खग्रेन किं पुष्छं केन पुंखां भवेत् सुखम् । 
कोऽपि कोऽपि च शुखप्रस्तत् सव्वं कथय 

प्रभो ! ॥ 
भगवानुवाच । 

“वेदेषु सामवेदख प्रशस्तः सव्वंकमच ! 
तवेव काखशाख्ायां पुष्यकाण्डे मनोहरे ॥ 

` शष्यक्तो यख सुखभ; थश्वत् पु खखफलप्रदः । 
सन्वे लिद्धितं तात ! कथयाभ्नि निशामय ॥ 

स प्राष्यायं प्रवद्छामि बहइपुष्छफलप्रदम् । 
खभ्राध्यायं नर; तवा गङ्काञ्ञानफलं लभेत् ४ 

खप्रः 

खभ्रसतु प्रथमे यामे संवच्छरफलप्रदः । 
दितौयै चाष्टमि्ारेस्तिभिरासेस्तृतौयके ॥ 
चतुथ चाइमासेन ख्यप्रः स्यात्त फलप्रदः । 
दश्रारे फलदः खम्रोऽप्यसुयोदयदर्थने ५ 
प्रातः खघ्रख फलदस्त तचशं यदि बोष्ठितः। 
दिने ममसि यहं तत् सव्वंश्च लमैदुभ्र वम् ॥ 
चिन्ताब्याधिखमायुो नरः खप्रञ्च पश्यति । 
तत् सब्बे निष्फलं तात प्रयात्येव न संशयः ॥ 
जड़ो सूत्रपुरौषेश पोडितख्च भयाकुलः । 
दिगम्बरो सुक्ल केशो न लभेत् खभ्रजं फलम् ॥ 
दृष्टा खभ्नञ्च निद्रालुयदि निद्रां प्रयाति च। 
विमूढो वचि चेद्रावौ न खमेत् खप्रनं फम् ४ 
उक्षा काश्यपगोत्रे च विपत्तिं लभते रुवम् । 
दुगंते दुरति याति नोचे व्याधिं प्रयाति च # 
शचौ भयञ्च लभते मूं च कलद्ा भवेत् । 
कामिन्धां धनहानिः स्याद्रात्रौ चौरभयं भवेत् ॥ 
निद्रायां लभते शोकं पण्डिते वाञ्छितं फलम् । 
न प्रकाश्य सुखग्नः पण्डिते; काश्यपे व्र ॥*॥ 
गवाच्च कुच्ञराखाश्च इयाना व्ररीश्वर । 
प्राखादानाश्च शेलानां हच्णाश्च तथेव च ॥ 
भरोहयञ्च!घनटं भोजनं रोदनं तथा । 
प्रतिग्छद्य तथा वों शस्याव्धां भूमिमालमेत् ॥ 
शस्त्रा्नेण यदा विडो व्रणेन कमिणा तथा । 
विष्ठया रुधिरेरीव संयुक्षोऽप्य्थमालमेत् । 
खप्रेऽप्यगम्यागमनं भाालाभं करोति च । 
सूतरसिक्तं पिवेत् शुक्रं नरकञ्च विशत्यपि ॥ 
नगरं प्रविथेद्रक्तं समुद्रं वा सुधां पिवेत् । 
शभवात्तामवाग्रोति विपुलश्चायेमालमेत् + 
रक्तं खाने नक्तं समुद्रं खाने समूतं सुधां खाने 
सुरां इति च पाठः| 
“गजं पं सुवण॑च्च वृधभं धेनुमेव च । 
दोपमत्रं फलं पुष्यं कन्धां छत्रं रथं ध्वजम् ॥ 
कुटुम्बं लभते दृष्टा कौत्तिञ्च विपुलां धियम् । 
पृण कुम्भं दिजं वद्धिं पुष्य' त।म्बलमन्दिरम् ५ 
शुक्तधान्यं नटं वेश्यां दृष्टा खियमवा्यात् । 
गोरख तं दृष्टा चायं पुश धनं लमेत् ४ 
पायसं पञ्चपचरे च दधि दुग्ध तं मष्ठ॒। 
निष्टात्रं खस्तिकं भुक्ता धरुवं राजा भविष्यति ॥ ` 
पञ्चिशां मानुषाणाञ्च मुङ्क्तं मांसं नरो यदि । 
बह्वयै एभवारत्ताञ्च लभते वाञ्छितं फलम् ॥ . ` 

दृष्टा च फलिनं वुं घनमाप्रोति निखितम् ॥ 
यस्य खेतेन 9 चजे। 
सोऽचिराज्ञभते भायां ॥. 
प योडि मण 
खग्रे सवयं विध दष्टा सुष्यते व्याधिवग्बनात् 
वडवां कुकटीं क्रौच्चीं दृष्टा भायां लमेद्- 

खगे यो निगडवंशः प्रतिषठासुत्तमां लभेत् ॥ 
छत्तमां खाने पुच्चमिति वा पाठः। 



सप्र 

दध्यन्नं पायसं मुङक्े तडाग वा नदौतटे । 
विशौ पञ्चपतरे च सोऽपि राला भविष्यति ॥ 
तडाग वा खामे पद्मपत्रे इति वा पाठः । 
जज्ीकसं ठ्िकश्च मपश्च यदि पश्यति। 
धनं पु चश्च विजयं प्रतिष्ठाच्च लमेदिति ॥ 
शृक्ठिभिदेद्धिभिः कोलैर्वाभरेः पौडितो यदि । 
निश्चितञ्च भवेद्राजा धनश्च विपुलं समेत् ॥ 
मद्यं मासं मौजिकख्च शद्चन्दमहोरकमभ् । 
यस्तु पश्यति ख्वप्रान्ते विपुलं धनमालमेत् 
सुराञ्च रुधिरं खयो भुक्ता विष्ठां धनं लभेत् । 
प्रतिमां शिवलिङ्कच्च लमेदृषटष्टा जयं घनम् ॥ 
फलितं पुष्पितं विख्वमास्बरं ष्टा लमेत् घनम् । 
ष्टा च उव लद ग्नि धनं बुं धियं लमेत् ॥ 
आमलकं धातोफलं उत्पल षनागमम्। 
टेवताख्च हिजा यावः; पितरो लिङ्गिनस्तथा । 
उत्पलं खाने तत्पत्रमिति वा पाठः, 
यष्टदाति मिथः खभ्रं तत्तवैव भविष्यति ॥ 
शक्ताम्बरधरां नारीं शक्तमाख्यानुलेपनाम् । 
समा्चिष्यति यः खम्रं तस्य चोः सव्वं तः सुखम्॥ 

. पोताम्बरधरां नारीं पौतमास्थानुलेपनाम् । 
खपण्छह्वाति यः खभ्रं कल्याणं तस्य जायते + 

सर्व्वाणि शुक्तानि प्रशंसितानि 
भस्माख्ि कार्पासविवव्नितानि । 
सर्व्वाणि कष्णानि विनिन्दितानि 
मोदस्तिदेवदिजवजिंतानि ॥ 

दिष्या स्तो सस्मिता विप्रा रत्रभूषशभूषिता । 
यस्व मण्दिरमायाति स प्रियं लभते ध्रुवम् ॥ 
खप्रं च ब्राह्मणो देवो ब्राञ्जणो देवकन्यका । 
कुमारौ चाटवर्षोया रब्रभूषणभूषिता । 
यस्व तुष्टा भवेत् खप्रं तस्य तुष्टा च पाव्वतो ॥ 
इत्यत्र स भवेत् कविपष्डितः इति च पाटः । 
ब्राह्मणो ब्राह्मणो वापि खन्तुष्टः खख्मिता सतौ। 
फल ददाति यख्य च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ 
यं खप्र ब्राह्मणो नन्द ! करोति च शभा- 

शिषम्। 
यद्दति भवत्तस्य तस्यै र्यं भवेद्धर वम् ॥ 
परितुष्टो दिजश्रेष्ठञ्चायाति यस्य मन्दिरम् । 
नारायणः शिवो ब्रह्मा प्रविशन्तु तदाशखमम् ॥ 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यथञ्च विपुलं शभम् । 
पदे पदे सुखं तस्य सम्प्ानं गौरवं लमेत् ॥ 
अकस्मादपि खप्र तु लभते सुरभीं यदि । 
भूभिलाभो भवेत्तस्य भार्य्या चापि पतिव्रता ॥ 
करेण छत्वा स्तौ यं मस्तके शापयेद्यदि 1 
राज्यलाभो भवेत्तस्य निशितश्च श्रुतौ खुतम् ॥ 
श्चप्र त॒ ब्राह्मणस्तुष्टः समश्धिष्यति यं व्रज । 

` तौ खायो भवैत् सोऽपि निखितख ५५५ 
। 

श्वभ्रं ददाति पुष्पञ्च यस्मे पुख्यवते दिजः । 
जययुक्तो भवैत् सोऽपि यशसो च धनो सुखो ॥ 
ख्प्रं दृष्टा च तोर्थानि सौधरब्रष्टहाणि च 
जययुक्तख धनवांस्तोर्धखायो भवैवरः ॥ 
ख्भ्र तु पूणंकलसं कथित् कस्यै ददाति वा। 

३९१ 

४७१ 

चखप्रः 

पुच्चलाभो भवेत्तस्य सभ्यत्तिं वां समालमेत् # 
इस्ते कत्वा त् कुडवं ्राद्कं वापि सुन्दरो । 
यस्व मन्दिरमायाति ख लच्छीं लभते भ्वम् ॥ 
दिव्या श्ल यदृग्टदं गत्वा पुरोषं विषजेद् हिज । 
भरथलाभो भवेत्तस्य दारिद्रख्च प्रयाति च॥ 
यस्य गें समायाति भाशया सड ब्राह्मणः । 
पाष्वंत्या सड शब्धव्वा लच्यमोनौराय णोऽथवा । 
ब्राह्मणो ब्राह्मणौ बापिखप्रं यख्मेददातिवा। 
घान्चं पुष्याच्नलिं वापि तस्य श्रौ सव्व॑तोसुखौ ॥ 
सव्वतोमुख्ौत्यव सर्व्वतः शुष्ठोति च पाठः । 
मुक्ताहारं पुष्प्रमाच्यं चन्टनञ्च शुभं व्रज । 
शभ व्रज खाने लभेद्िज्न इति वा पाठटः। 
खप्रे ददाति विप्रश्च तस्य योः सव्वंतः सुखौ ॥ 
गोरोचनां पताकां वा हरिद्राभिचुदग्डकम् । 
चिग्धाव्रञ्च लमेत् खप्रे तस्य गौः सर्व्वतः सुखौ 
खिग्धान्नस्थाने सिद्दाव्रभिति वा पाठः। 
ब्राह्मणो ब्राह्मणौ वापि ददाति यस्य मस्तके । 
छवरं वा शएक्तधान्यं वा स च राजा भविष्यति ॥ 
स्वप्रे रथस्थः पुरषः शक्रमास्थानुलेयनः 
तचस्थो दधि भुङक्ते च पायसं वा पो भवेत्॥ 
स्वप्र ददाति विप्रश्च ब्राह्मणो वा सुधांदधि। 
प्रस्तपाव्रं तस्यै व सोऽपि राज्ञा भवेद्ध्रुवम् ॥ 
ददाति पुस्तकं ख्रे यस्मे युख्छ वते दिजः । 
स भवेदिश्वविख्यातः कवीन्द्रः पण्छितेष्वरः ॥ 
यं पाठयति खभ्र या मातेव च सुतं यथा। 
सरसख्वतोसतः सोऽपि तत्परो.नास्ति पण्डितः ४ 
ब्राह्मणः पाठटयेद्यश्च पितेव यब्नपून्बं कम् । 
ददातिं पुस्तकं प्रौव्या सच तत्सदो भवेत् ॥ 
प्राप्रोति पुस्तकं खप्रं पथि वा यत्र तच्रवा। 
ख पण्डिता यशसो च विख्यातञ्च महोतले ॥ 
खघ्नं यस्म महामन्त्रं विप्रो विप्रा ददाति चव्। 
ख भवेत् पुरुषः प्राज्ञो धनवान् गुणवान् सुघोः ॥ 
खप्रं ददाति मन्तं वा एतिमां वा थिलामयोम् । 
यख ददाति विप्रश्च मन्त्रसिदिञ्च तङ्वेत् ॥ 
विप्रा विप्रसमरूदच्च ष्टा नत्वाशिषं लभेत् । 
राजैन्द्रः स भवेदपि किम्बा च कविपण्डितः॥ 
शक्तधान्धयुतां भूमिं यस्म विपः समुत्खजेत् । 
श्वभ्रं च परितुष्ट ख भवेत् एथिवौपतिः ॥ 
श्छप्रं विभो रथे छल्वा नानाख्गे प्रदशयत् । 
चिरलोवौ भवेदायुषंनहदिभवेद् भ्रुवम् ॥ 
विप्रा विप्रश्च सन्तुष्टो यस्म कन्धां ददाति च। 
ख्वभ्रं च स भव न्नित्यं धनाज्यो भूपतिः खयम् ॥ 
खप्रं सरोवरं दृष्टा समुद्रं वा नदीं नदम् । 
शक्ताहिं शक्त यैलच्च हृष्टा प्रियमवाभ्रयात् ॥* 
प्रियं खाने चियमिति च पाठः) 
यः पश्यति खतं खप्रं स भवेचिरजोवनः । .. 
भरोगोऽरोगिणं हृष्टा सखिनच्च खो भवेत् ॥ 
दिव्याश्न्नी यं प्रवदति ममखामौ भवान् भव । 
ख्प्र दष्टा च जागत्तिं स च राजा भवेदधरुवम् ॥ 
सप्र च बालिकां ट्टा लबा स्फाटिक- 

मालिकाम् । 

इन्द्रवाषं श्रुक्तघनं स प्रतिष्ठां लभेद् ध्रवम् ॥ 

ख्श्रः 

खभ्रं विप्रो वेदति यं मम दासो भवति च। 
इरिदासख्य तक्ति लब्धा स वेष्यवो भवेत् ॥ 
सप्रे विप्रो इरिः थश्यव्राह्मणौ कमला शिवा । 
शङ्ञाख्लोषेदमाता वा जाङृवी वा सरखती ॥ 
गोपालिकावेगधरा बालिका राधिका मम। 
बालश्च वालगोपालः खग्रविद्धिः प्रकाशितः ॥ 
एष ते कथितो नन्द सुखप्रः पुष्ठहेतुकः। 
ओोतुभिच्छ्सिकिंवालवं किंभूयः कथयामि 

तै ॥* 
इति ब्र ह्मवेवत्ते यो क्षष्णजगअखण्डे सुखप्रदर्थनं 
ॐॐ ऋष्याघः + ५ ॥ 

अक्र्रटृ्टसुखप्रा यथा,-- 
अथाक्ररः खवम्रवनं गत्वा कंसेन प्रेरितः । 

चकार शयनं तल्पे भुक्ता सि ् टाबमुत्तमम् ॥ 
सकपुरश्च ताम्बलं चखनद वासितं जलम् । 
जगाम निद्रां मुखतः सुखसन्भोगमाव्रतः ॥ 
ततो दद सुखप्र पुराणश्ुतिसम्मतम् । 
निश्वावश्ेषसमये वायादिपरिवजिंतः 1 
अरोगो बद्धकेशख वस्रयुग्मसमन्वितः । 
सुतल्पशायो सुिग्धञिन्ताशोकविवजिंतः ॥ 
किथोरवयसं श्यामं दिभुजं सुरलोधरम् । 
पोतवख् परधानं वनमालाविभूषितम् ॥ 
चन्दनो श्ितसव्वाङ् मालतो माखधशोभितम् । 
भूषितं भूषिताञ्च सद्रत्रमणिभूषणेः ॥ 
मयुरपुच्छचृडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम् । 
एवन्भ्रतं दिजशिणश ददश प्रथमे सुने ॥ 
ततो ददशं सुचिरं पतिएुत्नवतीं सतोम्। 
पोतवस््नपरोधानां रत्रभूंषभूषिताम् ॥ 
ल्वल्मदो पडस्ताश्च शक्रमाल्यकरां वराम् । 
शरचन्द्रनिभास्याच्चं सस्मितां वरदां शुभाम् ॥ 
ततो ददं विप्रच्च कुव्वंन्तश्च शभा शिषम् । 
श्वेतपश्नगतं इलं तुरगच्च सरोवरम् ५ 
ददश चिबितं चाड फलितं पुष्पितं शुभम् । 
श्रास्रनिम्बनारिकेलगुवाककदलोतङम् ॥ 
दशन्तं श्वेतसपंच्च खातानं पव्वतखितम्। 
हन्तस्य्च गजख्धश्च तरिख्ध तुरगखितम् ॥ 
वोणां वादितवन्तश्च भुक्तवन्त्च पायसम् । 
दधि्षौरयुताब्रच्च पद्म पत्रस्य मो ष्ठितम् १ 
छभिविट्सडिताङ्ग्च रुदन्तं मोहितं तथा । 
शक्गधान्यपुष्यधरं षणं चन्दन चञ्ितम् ॥ 
समुद्रस्ं प्रासादस्थमात्ानञ्च खलोडहितम् । 
हिजभिब्र्तताङ्कच्च मेदःपूयसमन्वितम् ॥ 
ततो ददं रजतं मणिश्च काञ्चनम् । 
सुश्ञामाणिक्यरद्रशच पूणं कुम्भं घनं जलम् ॥ 
सुरभिश्च सवत्साश्च हषमेन्द्रं मयुरकम् । 
शुक्रश्च सारं शङ्कं छिदं खष्ञनमेव च ॥ 
ताम्बुलं पुष्यमा स्थश्च ज्वलद् ग्निं सुरा्ेनम् । 
पारव्वतौप्रतिमां कष्ण प्रतिमां शिवलिङ्गकम् ॥ 

। विप्रबालाख्च बालश्च सुयक्रफलितं क्भिम्। 

देवस्लोष्च रागेग्ट्रं सिंह व्याघ्रं गुरं सुरम् ॥ 
दृष्टा स्रभ्रं समुत्तखौ चकाराङ्धिकमोखितम् । 
उद्व कथयामाष खव्वहन्नान्तम्ेव च ॥ 



स्वप्र 

इति ब्र ्मवेव्ते श्रो ष्ण ज खण्डे ७०।१-१८ ॥ 
दुःखघ्रा यथा, - 

नन्द उवाच। 
“रुतं सव्ये महाभाग दुःखप्र कथय प्रभो । 
उवाच सञ्च भगवान् श्रूयतामिति तदइचः ॥* 

श्रोभगवानुवाच । 
“खप्रं हसति यो हषादिवाडहं यदि पश्यति । 
नत्तनं गोतमिष्टच्च विपत्तिस्तस्य निधितम् ॥ 
दन्ता यस्य विपोद्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति ॥ 
धनहानिभवेत्तस्य पौडा चापि शरोरजा ॥ 
श्रभ्यद्गितस्तु तेलेन यो गच्छेदच्तिणां दिशम् । 
खरोष्टमहिषारूढो खल्युस्तस्य न संशयः ॥ 
खप्र चरणे जवापुष्यमथोकं करवोरकम् । 
विपत्तिस्तस्य तेलञ्च लवणं यदि पश्यति ॥ 
नग्नां कष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य विधवां तथा । 
क पदकं तालफलं दृष्टा शो कमवाश्यात् ॥ 
स्वप्र रुष्टं ब्राह्मणञ्च ब्राद्यशोँ को पसंयुताम् । 
विपत्तिश्च भवेत्तस्य लच्छो याति ग्ट हा द्धरवम् ॥ 
वनपष्यं रक्तपुष्य पलाशच् सुपुष्ितम् । 
कार्पासं शुक्रवस्त्रञ्च दृष्टा दुःखमवापर.यात् ॥ 
गायन्तोञ्च इसन्तोञ्च क्तष्णास्बरध रां स्त्रियम् । 
दृष्टा छष्णाच्च विधवां नरो खत्यमवाप्र. यात् ॥ 
देवता यव ृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च । 
भरास्फोटयन्ति धावन्ति तस्य देशो विनश्यति ॥ 
वान्तं सूत्रं पुरोषं वा वैं रौप्यं सुवणंकम् । 
प्रत्यक्षमथवा खप्रं जौ वितं दशमासिकम् ॥ 
छरष्णाम्बरधरां नारीं कष्ण माल्यानुलेषनाम् । 
उपगूहति यः खभ्रे तस्य खत्यर्भविष्यति ॥ 
श्तं वत्ञ्च मुण्डञ्च खगस्य च नरस्य वा । 
यः प्राप्रोत्यखिमालाञ्च विपत्तिस्तस्य निखितम्। 
अभ्यङ्कितस्तु हविषा चोरेण मधुनापि वा । 
तक्रेणापि गुडनेव पौडा तस्य विनिशितम् ॥ 
रथं खरोष्संयुक्ष' एकाको योऽधिरोहयेत् । 
तत्रस्थोऽपि च जागत्तिं खत्युरेव न संशयः ॥ 
रक्ताम्बरधरा नारीं रक्तमाल्यानुलैपनाम् । 
उपगूहति यः खवप्रं व्याधिस्तस्य विनिचितम् । 
पतितं नख्वकेशच्च निर्व्वाणाङ्गारमेव च । 
भख पुणो चितां दृष्टा लभते ष्युमेव च ॥ 
श्मशानं शुष्ककाष्ठ्च ठणानि लौ हमेव च । 
मसोच्च किञ्चित् कष्णां वा दष्टा दुःखं लभेत् 

भ्वम् ॥ 
पादुकां फलकं रक्तपुष्पमाच्यं भयानकम् । 
माषं मसूरं मुद्र वा दृष्टा सद्यो त्रं लमेत् ॥ 
कण्टकं सरलं काव भन्तुकं ब्रानरं खरम् । 
पूयं माव्रमलं खभ्रं केवलं व्याधिकारणम् ॥ 
भग्नभाण्डं चतं शूद्रं गलल्कृषञ्च रोगिणम् । 
रक्ताम्बरश्च जटिलं शुकरं मददिषं स्वरम् ॥ 
अन्धकारं महाघोरं खतजोवं भयानकम् । 
द खप्रं योनिखिङ्गं विपत्तिं लभते धवम् ॥ 
कंषेमरूपं स्ने च्छख्च यमदूतं भयङ्करम् । 
पायहस्तं पायशस्छं हृष्टा सत्य लभेव्ररः ५ 
ब्राह्यणो व्रा्मणौ बाला वाको बा मुतः इता 

४७२ 

स्वध्रः 

विदायं कुरते कोपात् दृटा दुःखमवाभ्र्. यास् ॥ 
छष्णपुष्यश्च तन्माल्यं शस्य शस्तरास्तधारिखम् । 
न्ञेच्छाञ्चवि्लताकारां दृद खल्यु लभेत् धुवम् 
वाय्याच्च नत्तनं गौतं गायनं रक्लवामसम् । 
खदङ्गवाद्यमानन्दं दृष्टा दुःखं लमैद्धर् वम् ॥ 
वाल्यां स्थाने वाद्यमिति वा पराठः। 
अ्रानन्दं स्थाने भरानद्सिति क्तम् । 
मद्यादि धारयेद्यो डि तद्भ्वातुश्धंरणं भ्र वम् ॥ 
छिब्ंवापि कबन्धं वा विक्ततं वा मुक्रकेशिनम्। 
चिं करव्यच् ङुव्वन्तं दृष्टा खल्यं लभेचरः ॥ 
खतो वापि खता वापि क्था न्तेच्छा भया- 

नका। 
खपगूहति यं खप्रे तस्य खल्युव्विनिचितः ॥ 
येषां दन्ताख भग्नाञ्च केशाख्चापि पतन्ति च। 
धघनडहानिर्भत्तेषां पोडा वा तच्छरोरजा ॥ 
उपद्रवन्ति यं स्लभ्रं खङ्धिणो दंद्विणोऽपि वा । 
बालका मानवाद्ैव तस्व राजकुलादयम् ॥ 
िब्रं ठन्नं पतन्तच्च शिलाहष्टिं तुषं क्षरम् । 
रक्ताङ्गारं भस्महष्टं दष्टा दुःखमवाघ्र यात ॥ 
हं पतन्तं थलं वा धूमकेतुः भयानकम् । 
भग्नस्कन्धं तरोर्व्वापि दद्रा दुःखमवाप्र.यात् ॥ 
रथगेहशेलक्तगोहस्तितुरगात् खरात् । 
पतन्ति भूमौ ये खभ्रं विपत्तिस्तस्य सङ्कुला ॥ 
उच्च: पतन्ति गत्तंषु भस्माङ्गगारचितासु च । 
चारकुण्डेषु चूरखेषु खल्यस्तेषां न संशयः ॥ 
बलाद्ष्टह्वाति दुष्टश्च वच्च यस्य मस्तकात् । 
पितुर्नाशो भवत्तस्य गुरोव्वापि पस्य वा ॥ 
सुरभो यस्य गेहाद् याति चस्ता सवस्सिका । 
प्रयाति पापिनस्तस्य लच्छोरपि वसुन्धरा ॥ 
षान त्वा बदश्ध यं ष्हौत्वा प्रयान्ति च। 
यमदूता ये श्ञेच्छास्तस्व सृत्युनं सं ययः ॥ 
गणको ब्रह्मणो वापि ब्राह्मणो वा गुरुस्तथा । 
परिस्ष्टः शपति यं बि पत्तिस्तस्य निखितम् ॥ 
विरोधिनख काका कुक्कुरा भलुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद् गाजे तस्य सत्युने सं्यः ॥ 
महिषा भल्ञका उदा; शूकरा गरहंभास्तथा । 
रुष्टा धावन्ति यं खप्रं स रोगो निचितं भवेत् ॥* 
तेषां भान्तियंधा, -- 
^गक्रचन्द नकाष्ठानि छताह्नानि च यो जुङेत्। 
गायत्रयाञ्च सहस्रेण तेन शान्तिव्विधोयते ॥ 
सहस्धा जपेद्यो हि भक्तया तं मधुचदनम् ¦ 
निष्यापोऽपि भवेत् सोऽपि दुःखप्रः इुखभ्रो 

„ भवेत् ¢ 
अच्यतं केशवं विष्णं इरिं सत्व जनाइनम् । 
दमं नारायण्च्चव पएतत्रामाष्टकं शभम् ॥ 
शचि; पूर््वसुखः प्राच्चा दशक्त्वखं यो जपेत् 
निष्यापो हि भवेत् सोऽपि दुःखभ्रः इुखप्नोभवेत् 
विष्णुः नारायणं कृष्णं माधवं मधु दनम् । 
रिं नरहरि रामं गोविन्दं दधिवामनम् ॥ 
एविः पू्व्वमुखो भूत्वा मक्षि चदायुतो जपेत् । 
निष्पापो हि भवेत् सोऽपि दुःखघ्रः इख्पघ्रो 

भरेत् ॥ 

च्वप्रः 

मह्या चेतानि भद्राणि दथ नामानि यो जपेत् । 
श्रतज्गत्वो भक्तियुक्तो जघ्ना रोमौ च रोगतः + 
लक्षधा हि जपेद्यो छि बन्धना ते धुवम् । 
जघ्ा च दशलक्षञ्च महाबन्ध्या प्रसूयते ॥ 
हविष्या्चो यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान् भवेत् । 
शतनलक्तच्च जघ्वा च जोवन्छुक्तो भनेर ॥ 
ॐ भिवं दंगों गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वरम् । 
धच गङ्गाञ्च तुलसों राधां लच्मीं मरखतोभ् » 
नामान्येतानि भद्राणि जले चात्वा च योजपेत्। 
वाञ्छितञ्च लभेत् सोऽपि दुस्वप्रः सुखप्रो भवेत्॥ 
अदो यो कतो पून दुगेतिनाभिन्वै महा- 
मायाये खादा । 
कल्पदक्तो हि लोकानां मन्तः सप्तद शाक्षरः । 
चिश्च दशधा जपा दुःसखभ्रः सुखप्रो भवेत् ॥ 
शतलचजपेनेव मन््रसिहि्भवेचणाम् । 
सिचमन्त च लभते सव्वंसिदहिञ्च वाञ्छितम् ॥ 
ॐ नमो खत्यञ्जयायेति खा हान्तं लचधा जपेत् । 
इष्टा च मरणं खप्रं शतायु भगैनरः .॥ 
पूर््वोच्तरमुख्ो भूत्वा खप्र' प्राज्ञे प्रकाशयेत् ॥ 
काश्यपे दुगंते मौचे देवत्राह्मणनिन्दके । 
मूं चेवानभिश्रे च न च स्रं प्रकाशयेत् ॥ 
अश्वत्थे गणके विप्रे पिढदेवार्चनेषु च । 
अचय वैष्णवे मिते दिवाखग्र प्रकाशयेत् ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम् । 
धन्य यशस्यमायुष्य' किं भूयः योबुमिच्छसि ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्तं यो लष्णजब् खण्डे दुःखश्रदर्थनम् 
८२ अध्यायः ॥*॥ कसहष्टदुःखप्रा यधा,-- 

नारायण उवाच । 
“थ कंसो विचिन्त्यैवं दृष्टा दुःख्रमेव च । 
समुदिग्नो महाभोतो निराहारो निरुव्छवः ॥ 
षातरं मितं बुधगणं बान्धवच्च पुरोहितम् । 
समानोथ सभामध्ये तानुववाच सुदुःखितः ॥ 

कंस उवाच । 
मया दृष्टो निशाशेषे यो दुःख्नो भयप्रद: । 
तं निवोध बुधाः सव्व बान्धवा पुरोहित + 
विश्वतो चोड्पुष्पा्ां मालां सरक्तचन्दनाम् । 
रक्ञाम्बरं खद्खतो चण' खपंरश्च भयङ्करम् ॥ 
प्रजत्यरादाइृहासञ्च लोलजिद्गा भयङ्रो । 
अतोत्रठदा छष्णाङ्गो नगरे मस दृत्यति ॥ 
मुक्तकेशो हिबनाखा क्ष्णा छष्णाम्बरापि सा। ` 
विधवा सा महाशूटरौ मामालिङह्कितुमिच्छति ॥ ` 
मलिनं चेल्ष्ड च्च विभ्चतो रूकषमूहंजान्। 
ददाति चुरुतिलकं कपाले मम क्चसि 
छष्यवर्णानि पक्ानि छिज्रभम्नानि सत्क । 
पतन्ति क्त्वा शब्दां अश्डत्तालफलानि च ४ 
कचेलो विक्लताकारो श्ञेच्छो हि रुच्मूदलः \ 
ददाति मद्यमूषायां दिवभग्नकपरंकान् ॥ 
मद्ारष्टा च दिव्या सनो प्रलिपुक््वतो स्तौ । ` 
बभ्र पुर कु्पच्च अभिगम्य पुनः पुन । 
भन््ानामोड़मालाञ्च रक्षचन्दनच्धिंताम् \ 
ददाति मरद्ध विधञ्च महारुष्टोऽभिशष्यः च ॥ 
चणमश्ारहरिख भस्मह्टिः चणं चयम् । ` 



भ्रः 

खण सण रक्ततष्टिभिवेद नगरे मम ॥ 
वानरं वायसं श्वानं भल्लकं शूकरं खरम्) 
पश्यामि विकषताकारं शब्दं कुव्वन्तमुलवखम् ॥ 
पश्यामि शुष्ककाष्ठानां राचिमम्हानकल्जलम् 1 
अरूणादयवेलायां कपै ्ित्रनद्ानि च ॥ 
पौोतवख्रपरोधाना शुक्तचन्दनचच्धिता । 
विश्वतो मालतोमाला रब्नभूषणशभूषिता ॥ 
प्रौड़ाकमलहस्ता सा सिन्द रविन्द्शोभिता ॥ 
छअत्वाभिशापं मां शष्टा याति मन्मन्दिरात् सतौ 
पाशहस्तख पुरुषान् मुक्तकेशान् भयङ्रयन् । 
अतिरूचांख पश्यामि विश्वतो नगरं मम + |, 
नग्ना नारोमक्केशोनंत्यन्तोख ग्रे ग्ट । 
अतीव विक्लताकाराः पश्यामि सस्िताः सदा॥ 
छिञमासा च विधवा महाशृद्रो दिगम्बरो 1 
मा ते खाभ्यङ्कितं माञ्च करोत्यतिभयङ्रो ॥ 
निर्व्वाणाङ्गारमंयुक्ता भस्मपूणा भयङ्राः। 
अतिप्रभातप्मये चिताः पश्यामि मस्मितः॥ 
पश्ामिं च विवाहश्च छन्यगोतम होच्छवम् 1 
उक्ञवस्तरपरोधानान् पुरुषान् सुक्र मृदंजान् ॥ 
रकं वमन्तं पुरुषं त्वन्तं नम्नमुखणम् । 
-धावन्तञ्च शयान पश्यामि सस्मितं सदा ॥ 
राइग्रस्तञ्च गगने १८ चन्द्रस्व्धयोः। 
एककाले च पश्चार्मि सव्यग्रासच्च बान्धवाः ४ 
उल्कापातं धूमकेतुः भूकम्परा द्विद्कवम् । 
भगक्षावातं महोत्मातं पश्यामि च पुरोहित ॥ 
बायुना घणमानांअ हिद्रस्कन्धान् महो रहान्। 
पतितान् पव्वंतां चैव पश्यामि एथिवोतले ॥ 
पुरुषं दि श्नभिरसं त्यन्तं नग्नसुत्खतम् । 
सुष्डमालाधरं घोरं पश्यामि च गहे ग्ट ॥ 
दग्धे सव्वं श्रमं भ्पपूख मङ्ग र सङ्लम् । 
खाडाकारञ्च शुरववन्तं सव्ये पश्यामि सव्व॑तः ॥ 
बूत्येवमुक्का राजा. विरराम सभातले । 
खुत्वा खभ वान्धवाञखच नतवक्ता निशश्वसुः ॥ 
खहार चेतनं घद्य: सत्यकञ्च पुरोहितः । 
मत्वा विनाशं कंसस्व यजमानस्य नारद ॥ 

सरोद नारीवर्ग॑द्च पिता माता च शोकतः, 
मेनिरे नाशकालच्च सद्यः खयसुपख्ितम् ॥* 
इति ब्रह्मवे वत्तं खो कृष्णजन्मस ण्ड ६२ अध्यायः ॥ 
यरश्रामद्ृश्टदुःखभ्राः ब्र ह्मवेवक्े गणेशस्डर्डे 
३श शर्याये कातवोयःच्लनदृष्टदुःखप्रास्ततचरेव 
2४ ध्याये घोरासुरदश्दुःखभ्रा देवोपुराणे 
१२ अध्याये कालिकाराणे पुष्याभिषेके ८७ 
श्रध्याये मव्छपुराशे यावानिमिन्तखप्राध्याय- 
कथने २४२ ्रध्याये चते द्रष्टव्याः ॥ (वेख- 
कोक्तख्वप्रथकुनं यथा, 

यु दूतशकुनं ख श्रानृ प्रचक्षते । 
श्वभ्रं मदं स प्रेतेयं: पिवन् कथ्यते शना । 
स भरी खल्युना शोघ्रं जररपेण नोयते ॥ 
रकछषमास्यवपुर्वस्रो यो इसन् छियते सिया । 
खोऽखपित्तेन मदिष वरा होषगदमैः ४ 
यः प्रयाति दिशं याण्ां भरणं तस्व यत्ता । 
श्रताकण्टकिनो वंशस्तालौ वा छदि जायते ॥ 
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सलभः 

यस्य तस्वाश गुप न यस्य वद्धिमनचिंषम् 1 
चलुद्धतो तसिक्ञस्य नम्नस्योरसि जायसे ॥ 
मद्यं स नश्येत् कुन चण्डाले: सह यः पिवेत् 
खें वडविध शप्र स प्रमेहेन नश्यति ॥ 
छन्मादेन जले मज्जेदुयो दृत्वन् रात्तसेः सह 1 
अपश्मारेण यो मर्यो त्यन् प्रेतेन नोयते ॥ 
यानं खरोष्मारव्वारकपिभादंलशूकरेः । 
यस्य प्रेतेः गालवा ख अत्वोवंत्तते मुखे ॥ 
अपूपशष्कुलो जग्धा विवुरस्तदिधं वमन् । 
न जोवत्यक्षिरोगाय 
सूर्याचन्द्रमसोः पातदर्थंनं हम्विनाशनम् । 
मूषि वंशलतादौनां सधवो वयसां तथा ॥ 
निलयो सुष्डताकाकग्टश्रादयेः परिवारणम् । 

स्वभावः 

क्राः सुमनसो वस्तममेष्या लेपनं फलम् ॥ 
शंलपपसादसफलहच्चसिं हनरदिपान् । 
भारोहेदोऽष्वयानश्च तरेव्रदद्दोदधोन् ४ 
पर्न्वत्तिर ल गमनममगम्यागमनं तम् । 
मम्बाधाबिःखतिंदेवेः पिढभिश्चाभिनन्दनम् । 
रोदनं पतितोलानं दिषताञ्चावमरंनम् । 
यस्व स्यादायुरारोग्य वित्तं वड च सोऽखते॥ 

इति वाभटे थारोरख्वाने षष्ठेऽध्याये ॥ ) 
खभ्रक्त्,क्रो.(खप् निद्रां करोतोतोति। छ + क्तिप्। 
तुगागमख 1) सुनिषखकम् । षुण शाक इति 
भाष् इति शब्दचन्द्रिका । खप्रकारके, वि + 

शल्क, [ज] चि, { खपिति तच्छोलः इति । 
सप + “स्पिठषानंजिङ्ः।* ३।२। १७२ । 

तथा प्रेतपिथाचस्नौद्रविङ्ाग्धगवाशमैः ॥ 
सङ्गो वैव्रलतावंशदढणकण्टकसङकटे । 
श्वभ्श्मशानशयनं पतनं प। शभस्मनोः ॥ 
मष्णनं जलपङ्ादौ शौप्रेण खोतसाद्रतिः। 
दत्यवादिच्रगोतानि रक्षस्ग्बख््रधारणम् ॥ 
वयोऽङ्गठदिरभ्यज्गो विवारः श्मश्रुकमीो च। 
पक्तात्रज्ेहम याशः प्रच्छहंनविरेचने ॥ 
हिरण्छलोहयो लाभः कलिर्ब॑न्धपराजयौ । 
उपानद् बुगनाशख प्रपातः पादचमाणोः ॥ 
इर्घो अशं प्रकुपिते: पिढभिखावभत् सनम् । 
प्रदो पग्रहनचचदन्तदेवतचच्छृषां ॥ 
पतनं वा विनाशो वा भेदनं पथ्बतस्य च। 
कानने रक्तकुसुमे पापक्मनिषेशने ॥ 
चिन्तान्धकारमम्बाधे जनन्धाच् प्रवे धनम् । 
पातः प्रासादशेलादेमं सस्येन श्रसलनम्तया 
काषायिणामसोम्थानां नम्नानां टख्डधारिणाम्। 
रक्रा्ाणां च कष्थानां दशनं जातु नेष्यते ॥ 
छष्णा पापा द्यनाचारा दोघंकेशनखस्तनो । 
विरागा चाप्यवस्षना खप्रकालनिशा मता ॥ 
मनोवङ्ानां पूणत्वात स्नोतमां प्रवलेमलेः। 
दृश्यन्ते दारुणाः खश्रा रोगो येर्याति पञ्चताम् ॥ 
अरोगः संशयं प्राप्य कञ्चिदेव विमु ते । 
दृष्टः अुलोऽनुभूतख प्रार्थितः कल्पितस्तथा ॥ 
भाविको दोषजचेति खशः सप्तविधो मतः । 
तैष्वद्या निष्फलाः पञ्च यथा खप्रक्ततिदिंवा ॥ 
विस्मृतो दो षंस्वोऽति पून्दैराते चिरात् फलम् ॥ 
दृष्टः करोति तुच्छश्च गोसगे तदहमंहत् ॥ 
निद्रया चानुपषतः प्रतौपैरन्वचनैस्तथा ॥ 
याति पापोऽख्पफलतां दान्ोमजपादिभिः॥ 
अकल्थाणमपि खभ्र दृष्टा तत्रैव यः पुनः । 
पश्येत् सौम्यं एभं तस्य शुभमेव फौलं भवेत् ॥ 
दैवान् दिजान् गोहषभान् नोवतः सुष्टदो- 

पान् । 
साधून् यशखिनो वद्छिमिच' ख च्छान् जलाश- 

यान् ॥ 
कन्धां कुमारकान् ौरान् शक्तवस्त्रान् सते- 

जसः । 

इति नजिङ् । ) निद्राशोलः। इत्यमरः । ३ । 
१।३३२३॥ ) यथा, भडहटिः13)२१५। 
“श्ह्ं खप्रक् प्रसादेन तव वन्दारुभिः सड ॥?) 

खप्रदोषः, पुं, ( खप्रस्व दोषः!) निद्रावखाथां 
रतःख्वलनम् । इति लो कप्रसिहम् ॥ ८( भस्यो- 
षध यथा, 

“वटाुरस्य निर्यासान् माचिकेण समन्वितान् } 
सायं प्रघोज्य मतिमान् ख्रदोषं निवारयेत् ५ 

इति वद्यकम् \ ) 
खभ्रविचारो, [न्] चि, खप्रविचारकत्ता । शभा- 
शुभखवप्रव्याख्या कत्ता । खभ्र' विचःरयतोत्ययं 
खिन्प्रत्ययेन निष्यः ॥ 

खभाजनं, क्रौ, ( खस्य भाजनम् । ) भानन्दनम्। 
इत्यमरटौकायां रायसुङ्टः। २।२।७५ 

खभावः, पु, (खस्य भावः।) खकौयभावः। 
तत्पर्य्यायः । संसिद्िः २ प्रकृतिः ३ खरूपम् ४ 
निसर्गः ५। इत्यमरः । १} 91 ३८॥ भावः६। 
इति शब्द्रब्नावलो ॥ समः 5 । इति जटा- 
धरः ॥ खत एव राविभौवः । यथा,-- 
“बहिहत्वनपेच्तौ त खभावोऽथ प्रकौर्तितः । 
भिसर्मख सखरूपश्चेत्येषोऽपि भवति दधा ५ 
निसर्गः सुदटढाभ्या मजन्यः संस्कार रच्यते । 
अजन्धस्तु खतः सिद्व: खरूपं भाव इष्यते ॥” 
इत्य्वलनोलमणिः ॥ 
वचनेषु च बु्तौ च खभावे च चरितव्रतः । 

श्माचारे व्यवहारे च ज्ञायते हदयं कणाम् ५२॥ 

लोकाः कवशौभूतास्तत् क्य यत् छतं पुरा । 
खक्ष फलं भुङक्ते जन्तु जम्भनि जन्मनि ॥ 

कंचिडइदन्त)ति भवेत् खक्षतेन च कमणा । 

कै चददन्ति दैवेन सखभावेनेति केचन ५ 
विविधाश्च मता षेद वेदवेदाङ्गपारगाः ४ 

खयच्च क्मजनकस्तत् कम्य दव कारणम् । 

सखभावो जायते नणामालमनः पून्ब कमणा ५५४ 

एवात्मा स्व्व॑सेब्यः सर्व्वेष! च फलप्रदः । 

सच जति ईैवश्च खभावं कमा एव च ॥* 

अद्धो खोक्लष्णदासानां कः खभावः सुनिग्यलः। 
इतभाश्सुच्छितञ्च न थाप रिपुं गुरः ॥* 

इति ब्रह्मवे वत्तं प्रक्ञतिखष्छे । ५७ २१--२८। नरान दौषतनुः समन्ताटुधिरोचतितः ॥ 
यः पण्येक्ञभते यो वा छभादंविषामिषम् । २१।४१॥ भपिच। 



सयंहा 

दिनं दुदिनच्चैव सब्वे कर्ममोदधवै भव । 
तत् कम तपसां साध्यं कणाच शभाशभम् ॥ 
तपः स्वभावसमाध्यञ्च खभावोऽभ्यामलो भवेत् । 
मंसे साध्योऽभ्यासख संसग: पश्यतो भवेत् ५ 
इति ब्रह्मवैवर्ते सीक्षष्णजन्दर ए रडे ४ ३।५१-५२॥ 
अन्यच । चाणक्यवाक्यम् । 

शसवभावे यादृशो यस्य न यहाति कदाचन । 

अङ्गरः शतधौतेन मलिनत्वं न मुच्चति ॥" 
सर्व्वस्य हि परोच्यन्ते खमावा नेतरे गुणाः 

अतोत्य हि गुणान् स्वान् खभावो मूदि 
वत्तते ॥ 

इति हितोपदेशे भिचलाभनामप्रथमकथा- 
संग्रहः ॥ 

ख्भूः, पु, (खेत्ैव भवतीति । भू + किप् । विष्णुः, 
इत्यमरः । १। १। १८॥ ब्रह्मा) इतिमेदिनी ॥ 

( यथा, भागवते । ३।१२।५। 
“तान् बभाषे खभूः पुच्चान् प्रजाः जत 

पुच्चकाः ॥” ) 

शिवश्च ॥ 
खवमेकः, पुं, संवत्सरः । यथा.-- 

^ स्वमेकमेकं वरदा ठक्षा भवति चर्डिका। 

रधिरेणोरणष्येह तपता विधिवन्नृप ॥" | 
स्वमेकं संवत्सरम् स्मेकः संवत्सरः यव्यो 
मासः। इति सुतैः) उरणस्य मेषस्य । इति | 
तिष्यादितच्छम् ॥ 

स्वयं, [म्] व्य, श्रात्मना । ्रापनि इति भाषा । 
इत्यमरः ! ३।४। १६॥ आरात्मनेत्यथे खयं | 

ढतोयान्तम् । यथा । खयग्भूः । इति भरतः ॥ 
( यथा, रः । १ । ७० । 
तयः होमं विधातम्भां कथं पश्यत्र दूयसे । 

सिक्तं खयभिव स्नेहाद् बनध्यमाश्रमपादपम् ॥) 
खयंवरा, सती, (खय+ह+भ्रच्। टाप् 1) 
खयं ठणौते पतिं या । खेच्छया पत्यन्वे षिणो । 
तत्पर्य्यायः । पतिंवरा २ व्या ३। इत्यमरः । 
२।६।७॥ खयंवरे वरंनोयानि यथा) 
शचोरक्ता १ मञ्चसव्जता २ मण्डपसत्नता ३ 
गाजपुचाः सबिधौ राजसीन्दर्य्यादिवंशचेष्टा- 
वणंनन् ४ । इति कविकल्यलतायां १ स्तवक र 
कुस्मम् ॥ 

स्वयंहारिका, स्न, स्तोविेषः। सा च ब्रह्म 
मानवष्श्दुःसहय निमाष्टयां पन्नं जाता) 
यथा,- 
दुःसदस्याभवत् भार्य्या निमष्टिरनाम नामतः। 

जाता कलेस्तु पा्रायां ऋतौ चाण्डालदभेनात् + 
तयोरपत्यान्यभवन् जगद्यापौनि षोड़श । 
अष्टौ कुमाराः कन्धाञ्च तथाष्टावतिभोषणाः ॥ 
नियोजिज्ञा वै प्रथमा तथैवान्या विरीधिनौ । 
स्वयंहारकरो चेव भ्चामणो ऋतुहारिका 
श्मतिबोजहरे चान्ये तयोः कन्ये सुदारुणे । 
श्रष्टमो देषणो नाम कन्धा चातिभयावहा 

| पं, (खयं प्रभा यस्य ।) चतु 

एतासां कर्थ वच्छामि दोषप्रशमनच्च यत् । 
धान्यम् खलाद हाद्रोष्ठात् पयः सपिस्तथापरा ॥ 

४9४ 

सवसंप् 

सख्दिमृदिमद्व्यादपहन्त च कन्यका । 
घा खयंहारिकेत्युक्ञा सदान्तदानतत्परा 
महानमाटइसिहमनव्रागारखखितम् तथा । 
परिवेश्यमानञ्च सदा साइम् भुङ्क्ते च भुञ्जता॥ 

उच्छिष्टानां मनुष्याणां इरत्यत्रद्च द्दरा) 
कर््प्ान्ताङ्गारशालाभ्यः सिदुयहि' हरति दिज॥ 
गोस्त्रोस्तनेभ्य्च पयः कोरहारो सदैव सा। 
दश्नो छतं तिलात्तेलं सुरागारात्तथा सुराम् ॥ 
रङ्गं कुसुम्भकादिभ्यः कार्पासात् स॒त्रमेव च । 
सा खयंहारिका नाम इरत्य विरतं दिज ॥” 
तच्छान्तियधा,-- 
“द्वात शिखर्डिकोददां र्ताथे कचिम- 

स्तयम् । 
रक्ता चैव ग्टहे लेख्या वन्या चोच्छिष्टता 

तथा ॥ 
गिखर्डि कोददाम् स्थाने शिखण्डिनो इन्दमिति 
च पाठः। 
“होमागम्निदेवताधुपभस्मना च परिक्रिया 
काया क्षोरादिभाग्डानामेवं तद्रक्षणं स्मृतम् ॥” 
इति माकंर्डेयपु राये दुःख हवं सो त्पत्तिनामा- 
ध्यायः॥ 

स्वयं क्तः, स्रो, (खयमानब्नना कतः ।) भालक्लतः। 
यथा,-- 
ऋलतिक् च चिविधो दृष्टः पव्वल्जष्टः स्रयंक्लतः। 

यदृच्छया च यः कुादाविविज्यं प्रोति- 
पून्ब कम् ॥ 

इति तिष्यादित्छम् ॥ 
खयंगुघा, स्तो, (खयमातमना गुता) शूकञ्चिभ्विका 
इति शब्दरन्रावलो, (गुणादायोऽस्याः शूकथि- 
भ्बिकाशब्दे ज्ञातव्याः ॥ ) 

स्वयंदत्तः, पुं, ( खयमात्ना दत्तः ) इादशविध- 
पुवान्तगं तपुवरावशेषः । इति जटाधरः ॥ 
तज्ञ शम् यथा। दक्तासमा तु ख्रयंदत्तः। 
इति यान्नवल्कावचनम् + दत्तासमा तु पुत्रो 
माताप्डिविहौनस्ताभ्यां सुक्तो वा तवाद पुत्रो 
भवामौति खयंदत्त उपनतः । इति मिता- 
त्तरा ॥ 

| सखयमुपस्ितः, चि, (खयमासना उपद्ितः ।) 
खयमागतः । यथा,- 
“यदि त्यजसि मां मूढ़ कामात् खयमुप- 

खिताम् । 
युवयोश्च विपत्तिश्च भविष्यति न संशयः ॥ 
कामातुरा यैरैवनाख्ां भायां खयसुपखिताम् । 
न त्यजेदमभोरूख अतं मध्यन्दिने पुरा ॥ 
इति ब्रद्मवैवत्तं शौ कष्णजन्मखर्डे ६२ । ४० । 
४५ } अध्यायः + (तथा च भागवते ।१।१३।१०॥ 

“नन्वप्रियं दुविंसखदं णां सख्यम पस्थितम् । 
नावेदयत् सकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमच्तमः ॥*) 

व्विंश्रतिभा- 
व्यं दन्तगं तचतुर्थाहंन् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
(खयंप्रकाओे, चि। यथा, भागवते ! ३।१६।२७॥ 
“अय ये मुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम् । 

खरः 

बेदु ण्ठ तदधि्टान विदु ष्ठ खयंप्रभम् \” 
रसायनाधिकारोक्तसोमसंन्नकौषाधविगेषः। 
सख्वयंप्रभो महासोमो यश्चापि गर्ड़ाद्रतः ॥” 

इति सुश्रुते चिकिख्छितस्थाने १८ अध्याये ॥ 
स्रो, अप्सरो वेषः । यथा, महाभारते \ ३। 
४२।२८॥ 
“्ताचौ मेनका रग्धा पून्बं चित्तिः खयंप्रभा +”) 

सख्यश्च, पुं, ( खयश्भवतोति । खयं +भू+ुः 1) 
ब्रह्मा । इति रूपकोषः ॥ 

खयगश्भुवः, पुं, (खयग्भवतोति। भू+ कः!) भ्रादि- 
मनुः । ब्रह्मा। इति केचित् ॥ खयसुत्पन्, 

वि। यथा, महाभारते । १२। ३३४ । ८। 
“कते युगे महाराज पुरा स्वायम्धवेऽन्तरे । 
नरो नारायणञ्चव हरिः छष्णः सखयग्धुवः ५) 

खयंभुवा, स्रो. ( खयश्वतोति। भू+कः। 
टाप् ) धृस्रपतच्रा । इति शजनिघेष्टः 

खयंभूः, पु, ( खयभ्भवतोति। भू+ क्किप्!) 
ब्रह्मा । इत्यमरः । १।१। १६४ जिनचक्र 
वत्तिविश्ेषः। तत्पर्य्यीयः । स्द्रतनयः २। 
इति हेमचन्द्रः॥ कालः! इति शब्दरत्रा- 
बलो॥ कामदेवः। विष्णुः। शिवः। इति 
केचित्॥ माषपर्णो) लिङ्किनो। इति 
राजनिधंण्टः॥ ( खयसुत्पत्रे, अपौरषेये च 
वि\ यथा मनुः) १।१। 
“त्वमे कोऽद्यस्य सव्वंस्य विधानस्य खयंभुवः 1 
अचिन्तस्याप्रमेयस्य कायथतत््वाधे वित् प्रभो #”) 

स्वर, त् क भ्रात्तेपे । इति कविकसर्पदुमः ॥ 
(रदन्त-चरा०-पर०-मक०-सेट् ।) वकारयु्ञः 

रेफो पधः । खरयत्यतिष््टोऽपिन कच्चन परि- 
ग्रहम् । इति हलायुधः । पद्चमस्रयुक्तः । शति 
चतुभज: । स्वरयति । इति दुर्गादासः ॥ 

खर, व्य, खगः । ( यथा, रामायणे । २।७६।८। 
भत्वयि प्रयाते खछस्तात रामे च वनमाञ्ितै) 

विधवा पथिबो राजंस्त्वया होना न राजते #”) 
परलोकः । इत्यमरः ।१।१।५।२।४।२५२ ॥ 
आकाशम् । शोभनम् । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
( व्यादृतिविगेषः। यथा, मनुः! २1 ७६। 
“अकारच्चाप्यु कारश्च मकारञ्च प्रजापतिः । 
वेदव्रयाब्रदुदभुभवःखरितोति च +") 

सखवरः, पुं, ( खर +अच् ) उदात्तादिव्रयः। इवय- 
सर; । १।६। ४॥ उदात्तानुदात्तखरिताश्जय 
खरशब्दवा्ाः। खरन्ति शब्दायन्ते खराः खु 
ऊ शब्दोपतापयोः भन् उर्चंराटौयते उचा- 
सते उदात्तः ङंदाङपूरव्वादाजः कम्पि कः । 
तदिपरौतोऽनुदात्तः । समादृतः खरितः खरः 
सच्ञातोऽचरेति इतोऽस्य जाते इति इतः। 
यदा: । उर्धैरुच्ारादुदात्तः । नौ चै रनुदात्तः। 
समाहारः खरितः। इति । छान्दसत्वात् 
नोक्षः। तदुक्तं उदात्त्ानुदात्तञ्च खरितख 
प्रचितखरो व्यः खराः, चतुः प्रितो 
मोक्षो यतोऽसौ कान्दसः स्मृतः॥ इति 

॥ (यथा, माच ।२।९५। 



स्वरः 

“तदोशिततारं चेदौनां भव स्तमवमंस्त मा। 
निहन्छरोनेकपदे य उदात्तः खरानिव ॥*) 
वन्तो कण्ठोलितनिषादादि सपषध्वनिः। सुर इति 
भाषा। यथा, 
निषादषभगान्धारषडजमध्यम्वताः। 

पश्चमशेत्यमो स तन््रोकण्ोयिताः खराः ॥” 
इत्यमरः । १।७।९१॥ 

निषादादयः सप तन््ोसमुखाः करठससुखयाञ्च 
खराः सखरशब्दवाच्याः। निषादादिकदम्बादि 
यथाक्रममिति स्ितमिति । नारदोऽप्याद । 
षड्जं रौति मयूरो हि गावो नदन्ति चषेभम्। 
भजा विरौति गान्धारं क्रौञ्चो नदति मध्यमम् । 
पुष्यघाधारणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम् । 
अश्वश्च धैवतं रौति निषादं रौति कुच्नरः १” 

इति । 
अन्योऽप्याडह । 
स स्वरो यः खुतिस्थाने खनन् इदयरच्ञकः ॥* 
“बडजषंभगान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
चैवतञ्च निषादश्च खराः संप्र प्रकत्तिंताः॥ 
मयुरहषभग्कागक्रौ ञ्च कोकिलवाजिनः। 
मातङ्कश्च क्रमेणा इः खरानेतान् सुदुगं मान् ॥ 

इति ॥ 

एते च समदाः पञ्चमं गायन्तो तथा च 
.विशाखिनः) 
"“शरश्वस्तु घैवतं सोऽपि मत्तः पञ्चमसं ज्ञ कम् । 
निषादन्तु गजो गज्नंत्यन्मदोऽसौ सपञ्म- 

मिति ॥* 
भरतोऽप्याह। 
षड़जच्च पञ्चमच्ेति मयर नदति दिधा। 

श्रश्वादया घेवतादोँख प्राडग्यत्ता्च पञ्चम- 
मिति ॥" 

निषोदन्ति खर अस्मिन्निति निषादः सदेरा- 
धारे घञ् गौक इति षत्वम् । तथा च । 
“निषोदन्ति खरा अ्रस्िद्रिषादस्तेन हेतुना । 
भ्रथेषसन्धिविषयं स डि व्याप्यावतिष्ठते ॥ 
ऋषति ऋतुं ऋषभः ऋषो थ गतौ नाच्नोति 
कभः। 
“वायुः समुद्रतो नामः कण्ठो ष॑समुदभतः। 
नदत्युषभवदुयस्म्ात्तेनष ऋषभः स्मृतः ॥*इति । 
गन्धानां समूहो गान्धं ष्णः खरान्तस्य गान्धं 
यत्ति गान्धारः ऋलिं गत्यां ढात् षखिति 
षण 
“वायुः समुद्रतो नाभः क्ठभीर्ष॑समःहतः । 
नानागन्धवदः पुख्ो गान्धारस्तेन हेतुना ॥” 

इति । 

माग्धारोऽभिजनोऽस्येति माच्धार इत्यन्ये । 
षघडभ्यो जायते षड्जः इनजनादिति डः । 

“नासां कण्ठ सुरस्तालु क्लि दन्तांच्च संचितः। 

षड्भ्यः संजायते यख तत्मात् षड्ज इति 
खतः ॥” इति । 

मध्ये नाभिदेशे भवो मध्यमः। तब्रा्यतचिर- 
दचिणेत्यादिना मः 

४७५ 

स्वरः 

“तददेवोयितो वायु रुरःकरटसमाद्तः । 
नाभिप्राप्तो महानादो मध्यमस्तेन स समृतः }” 

इति। 
धौमद्धर्गीयते इति पैवतः ठघेकादिति ष्णः 
मनोषादिलात् मस्य वः। धौयतेऽयभिति 
विकारसंघेति ष्णो वा! खरान् धयतोति वा। 
धैट पाने नाज्नोति घैवतः। 
*अभिसन्धयते यस्मात् स्वरास्तेनैष धैवतः । 
सतु तावद्मधानल्वात् ललाटे व्यवतिष्ठते ॥* 
इति पञ्चानां खराणां पूरणः पञ्चमः। नो 
सदवयादेग्यडिति मट् । 
वायुः समुद्रतो नामेरूरौ इत्कण्ठसू सु । 
विचरन् पञ्चमख्यानप्रापषया पञ्चम उच्यते \ 

इति। 
खरन्ति शब्दायन्ते खराः खु ऊ शब्दोप- 
तापयोः पचादित्वादन् । इति भरतः ५ * ॥ 
पिच। 
“स खरो यः खुतिख्धाने खरन् ददयरच््कः ५ 
षड़जक्षभगान्धारा मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
चैवतश्च निषादश्च खराः सप्र प्रकोर्तिताः ॥ 
मयुरहषभच्छागो क्रोष्टु को किलवाजिनः । 
मतङ्गाश्च क्रमेणाह: खरानेतान् सुदुगमान् ॥ 
ऋषभं चातको वक्ति धैवतच्चापि ददरः, 

~ इति केचित् ॥ 
वायुः संमूच््छितो नाभेर्नाष्याञ्च हृदयस्य च । 

पाश्वंयोमस्तकस्यापि षां षड जः प्रजायते । 
नाभिभ्रूलाद्यदा वणं उलितः कुरुते ध्वनिम् । 
इषभस्येव निर्याति हेलया ऋषभः स्मृतः 
नाभेः समदृतो वायुगन्धं ग्रोतरे च चालयन् । 
सशब्दस्तेन निर्याति गान्धारस्तेन कथ्यते ॥ 
मध्यमो मध्यमम्थानात् शरोरस्यो पजायते । 
नाभिमूलाच्च गस्भोरः किञ्चित्तारः खभावतः ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च। 
एतेषां समवायेन जायते पश्चमः खरः ॥ 
गत्वा नामैरघोभागं वस्ति प्राप्योडंगः पुनः । 
धावन्धिवचयो याति कण्ठदेशं स वैवतः ॥ 
षडजादयः षडेते; त्र खराः सर्व्वे मनोहराः । 
निषोदन्ति यतो लोक निषादस्तेन कथ्यते ॥*॥ 
चतस्रः पञ्चमे षड़जे मध्यमे श्तयो मताः । 
ऋषभे धैवते तिखन हे गान्धारनिषादके ॥**॥ 
संपूणंस्वराः। षक्छगमपधनि। षाडवाः 

निषादोजभिताः। षचक्छगमपच। ्रोडव- 
खराः कऋ-प-वज्जिताः। षगम्रध नि। 
संपूणरागाः सप्तभिः खरयेथा नाटवन्तादयः । 
घाडवरागाः षड भिः सखरेय॑था मञ्वारादथः। 
श्रधुना खरप्रस्तारः । 
^“क्रमेकेव खराः खाप्याः पूव्वपून्वेधरादधः 

मूलक्रमः कमात् पृष्ठे पुरखपरिवर्तिनः ॥ 
स चेदुपरि तत्पून्नं शलं प्रस्तारणक्रमः ॥” * 
अथ खरप्रस्तारे पिङ्गलवनब्रशोदिषटमेरुपताका- 
सूचोसघसामरप्रशतयः सन्ति अन्धविस्तार- 
भयाबोक्ञाः । 

स्वरः < 

“कंसारेव्यैशिकावाद्ये खराः सप्र चकाभिरे 1” 
इति शुभङ्रज्लतसङ्गोतदामोटरः ॥५।॥५॥ 

अकारादिवर्णाः । इति मेदिनौ ॥ त्य नामा- 
न्तरं भ्रच् २। इति वोपदेवः ॥ मात्रा ३। 
इति खरोदयः ॥ ते च इखदौरघश्ता भवन्ति 
यथा,-- 
“एकमात्रो भवेत् छसो हिमात्रो दौ उच्यते 
विमावस्तु श्ुतो श्रेयो व्यच्नं चा्चैमा्रकम् ॥ 

इति मुण्धबोधटोकायां दुर्गादासः. ॥ 
खरवा यथा। भभ्राडरईु उक 
खदरणेश्रोभ्रौभ्रंभ्रः। एतेषां उत्पत्ति 
स्थानानि यथा । भव्रयं ए-इ-क-ख-ग-घ-डगः 
करण्डयाः। इयं च-छ-ज-भ-ज-णा णप 
यास्ताशव्याः । तयं ट-ठ-डनठ.ण-रषा 

मूहन्याः। खव्रयं त-य-द-घ-न-ल-सा वो 
दन्तयाः। उत्र्ं प-फ-व-भ-म-वा भ्रो-भ्रौ 

श्रोष्टयाः ! इति सुग्धवोधव्याकरणम् ॥ ए-इ- 
क-ख-ग-घ-डग इत्येक पदो क्या एषां उत्पत्ति 
स्थानं करठमुक्का पश्चात् एए इत्युभयं तालव्य 
काथायथं तालव्यमध्येऽपि ए-एे-या इति भित्रपटे 
पठितवान् । भो भौ इत्युभयमोष्ठकार्य्यीयं- 
मोष्टामध्येऽपि भो भौ भ्रोष्ठया इति भिन्रपटे 
पठितवान् । तालव्यकाथच्च इवणंस्य समत्वात् 
गुण एकारः हदिरेकारः। उकारस्य गुण 
्रोकारः ठदहिरौकारः। ननु र्णे 
चतुणों सखभावात् कण्ठजातानामपि ताल- 
व्यीहयकायकारित्वं कथमिति चेत्र यतः कुन्त्या 
प्रसूतस्य कणस्य राधाप्रतिपालनात् राघेयतवं 
संगच्छते! इति तदहोकायां दुर्गादासः ५ * # 
अन्यच्च । 
“माठटकायां खराः प्रोक्ताः खराः षोडश- 

मङ्यया । 
तेषां हावन्तिमौ त्याज्यौ चत्वार नपंसकाः ॥ 
ओषा दश खरास्तेषु स्थादेकरेको दिक दिके, 
ज्ञेया अ्रतोऽखखराच्याख खाः पञ्च खरोद ये 
खरा हि माढकोचारा माव्राव्यासं जगचयम् ¦ 
तख्मात् सखरोद्धवं सव्व तैलोक्यं सचराचरम् ५ 
अकारादिखराः पञ्च ब्रह्माद्याः पञ्चदेवता; । 
निहत्ताद्याः कलाः पञ्च इच्छा दयं शक्ति पञ्चकम् ॥ 
मयाद्ाश्चक्रभेदाश्च धरादयं भूतपञ्चकम् । 
अन्धाद्या विषयास्ते च कामवाणा इतोरिताः। 
पिर्डं पदं तथा रूपं रूपातोतं निरन्ननम् । 
खरमेदे धितं न्नानं ज्ञायते गुरुतः सदा 
अकारादिखराः पञ्च तेषामषटौ भिदास्त्वमूः \ 
मात्रावर्णो ग्रहो जोवो राशिं पिष्छयोगकौ ॥ 
शुसो भाषते यैन येनागच्छति शन्द्तिः। 

तवर माख्या द्यवे या मावा माताखरः सदधि) 
इति मान्राखर चक्रम् ४५५ 

कादिडहान्तान् लिखेद्णन् सराघो ङ-ज- 
सोजभितान् । 

तिक् पड्क्तिक्रभेणत पञ्चतिंशत् प्रकोष्ठके ४ 
नरनामादिमो वर्णो यश्मात् खरादधः खितः 



सवर्ः 

स ्वरस्तस्य वशस्य व्यखर इहोच्यते ५ 
श परोक्षा ङ-अ-शा व्या नामादौ स्न्तिषैन 

हि। 
च्ेद्वम्ति तदा नेया ग-ज डास्ते यथाक्रमम् ॥ 
यदि नाज्ि भवेदणः सेयुक्ताचरलत्तणः । 

श्राञ्चस्तस्य दिमो व इतयु ब्रह्मयामले ॥ 
इति वशंख्लर चक्रम् ॥*॥ 

अस्वर मेषसिंडालिः कन्धायुग्मककक्षटाः । 
खरे च धलुर्फनौ स्वरे च तुलाठषौ ५ 
भोखरे अमङुश्भौ च राशिसम्भुय्हखरराः । 
खराधः खा पयेत् खेटं राधीर्यो यस्य नायकः ॥ 
मेषहिकयोर्भौभः शक्रो ठषतुलाश्तोः। 
बुधः कन्धाभिशुनयोः कक्षंटस्य च चन्द्रमाः ॥ 
स्वश्मोतधनमुषोर्जोवः शनिमंकरकुश्चयोः । 
लिंडास्वाधिपतिः च्यः कथितो गणकोत्तमैः ४* 

इति ग्रहस्वरचक्रम् ॥५॥ 
^ घोडुभाच्चरोऽवगः स्वात् कादिवर्गस्तु षश्चकाः। 
चतुरर्यौ य * वर्गौ सद्या वर्गेषु को्तिताः 
माज्डो वथः सरा ग्राह्या वर्गाणां वर्श॑शंख्यय्। । 
पिख्छिताः पद्चभिभक्नाः येषं जोवखर विदुः 

इति जोवखरचक्रम् ॥ * ॥ 
'नेषहववाककारे च मिथुना द्याः ष्डंयकाः । 
भिशुनांथासछयसैव ईकारे सिंहककंटौ । 
कन्धा तुल्य उकारे च ठचि कस्यै व्रयो शकाः । 
णकारे ठि कस्यान्याः काग्मुकः षड्खगा- 

दिमाः# 
धंशाख्यो ख्गाख्या स्यः कुश्धमोनौ तथा 

स्वर्) 

रवं रथिरः परोक्षो नवांप्रक्रमोदयः ॥ 
इति राशिख्रचक्रम् ॥*॥ 

“अकारे खत ऋखाणि रवत्यादिक्रमेण च । 
पष प इकारांद वेवद्ध चख गोदयः 

इति नच्ततस्लरचक्रम् ५*॥ 
“माद्रा ब्थखरात् सद्या खक्षया जोवस्वरा 

त्था) 
पिष्डोञ्ते सरे, शेषः पिण्डस्र इदोच्ते ॥ 

इति पिद्छस्ररचक्रम् ५१४ 
“मावादिदर्षेदेन खरानुस्पाद्य नामतः । 
योगै थरद्कते तब्र शेषो योगस्वरो सत; ॥ 

शति योगस र चक्रम् ॥ 
“प्रोक्ता जेसर्गिकाख्ाषटौ साच्राया नामजा 

स्वरा ४५५॥ 
माबादिसखरचक्रवसेन कत्तव्यकनाणि यधा, 
“सावनं मन्छयन्वस्य यन्वयोगञ्च सव्वदा । 

` अधीमुष्डालि कमश माचाश्चरबले कुर ॥१॥ 
वरथस्वरबरजे सवे कर्तव्यश्च शुभा यमस् । 
सिचिदः सत्वं कार्येषु यु्ठकाले विेषतः ॥*५ 
सारणं मोहन सतश्च विदेषोचाटमे वशम् । 
विषादं विग्रह घातं कुर्य्यादुग्रहस्छरोदये ॥५॥ 
यानानादिकं सै वरकाः रभूष्म् । 
विष्यारश्भ विवाहच्च कब्दौत् जोत्रखोदये १० 
प्राशादारामशहश्राणि देवताखापमानि च् । 

४७६ 

च्वदरः 

राजाभिषेचनं दोला कतव्य राथिके खरे ॥* 
शान्तिकं पोट कच्चेव प्रदेशो वौजवापनम् । 
खरोविवाहइस्तथा यात्रा क्तव्या भखरोटथ ५५॥ 
वृ णां देयभङ्गख कौटयुहश्च वेष्टनम् । 
सेनाध्यचस्तथा मन्त्रो कन्तव्यः पिख्डकोदये ॥५५ 
योगेन साधयेद् योगं देहस्य च्रानसम्भवम् । 

शाश्भवद्धेव शाशेयश्च ठतोयकम् ॥ *॥ 
तिथिवारौ च नचव्रं यक् एथक् प्रभाषि 

तम् । 
यत् तदेकत्र सश्छिख्य कु धाइशखरोदयै। 
यस्य नामादिको वख स्सिथिवारत्तलं तम् । 
तद्दिनं वजयेललस्व हानिदल्यकरं यतः ॥ 
अनेन खरयोगेन शवृ्णां मारणादिकम् । 
मन्तयन्क्रियां मोहं खाधभेत्तदिने बुधः \” 
इत्यादि नरपतिजयचर्ग्यास्रोदयष्टतब्रह्मयाम- 
लम् ॥*॥ नासावाचुः । इति मेदिनो ॥ तच 
अजपाजप्रमाशं यथा~ 
“इस इंसेति यन्भन्तं जोवौ जवति सब्बदा । 
अमेः षड भि युक्तानि सदस्ाश्येकविं शतः ॥ 
अजपा नाम गायन्चो योगिनां मोत्तसाघनम् । 
अस्याः सङ्ल्पमातेख प्रमुच्यते ॥ 

इति महाभारते भाण्ठमिधिकपव्णि उत्तर- 
गोता+*॥ अपि च। 
“इडा च पिङ्गला देव नासिकादारगामिनी । 
भासूनादद्यहारान्तं सुषुश्ा मध्यगामिनो ॥ 
वृहत्य्ंमुखेनेव प्राण्वा्ुश्च मष्वंदा । 
पानं करोत्यपानख अरधोवैश्ोण चेव हि ५ 
शक्तिरूपः खितचन्द्रो वामनासा प्रवाहकः, 
शिवरूपधरः स्यो दचनासापुटे तथा ॥ 
हकारे निःसरेदायुः सकारख प्रवेधने। 
अजपानामगायन्नं जोवो जपत्यहनिंथम् ॥*॥ 
सुक्तिमोष ५.०५.५ 
षट्शतानि दिव संहस्र खे कविंशति;। 
एलस्सह्य महामन्त्र जोवो जपति सर्व्वदा # 
नाद्धोय सुत्तं घोगोन्द्रो जघमेवं समर्पयेत् । 
समपंशक्र मयैव उचते गुखतस्ततः ॥ ` 
मूलाधारे मणेशाय षट्श्तच् समपयेत्। 
तवेव ब्रद्यशे नित्यं षट॒खखरं निवेदयेत् ॥ 
खयाधिष्ठाने च इरये षट्सहस्रं निवेदयेत् । 
षट््मडस््ं मख्िपूरे दाय च समप्येत् ॥ 
जोवाकने महसखरञ्च तचैव परिकल्पयेत् । 
परमात्मने सष्खन्तु भ्रनाहइते निवेदयेत् ॥ 
सहस्न्तु परमण्ििके सहस्र समपंयेत् । 
एवं खमृपयेद्यम्ु प्रापे पु्यैनं लिप्यते ॥ 
इति ओषू्णानन्दकिरिचितग्रोतच्चचिन्तामणौ 

स्वरः 

लाभदश्धिनि चिलोति निनादः 

शूकि शूलि निनदो $पि तथेव । 
कुचि कुचि निनदोऽपि जलां 
व्याहतः कूचि कूचि श्वर युङ्घ: ॥ 
कोर कोर इति ग्रो मधुरोऽमौ 
कामतस्तु निनदा: चवशिताख्याः । 
स्याङ्भयाय नियमेन च चौ चि- 
निस्वनो छयसुकुनाद इहाथ; ॥ 
कष्टदञ्चिरि विरोति विराव- 
खोकुचोकुरिति चान्यविरावो। 
एवमोटशफला दश नादाः 
भरसूमृटा निगदिता भगवत्या ॥ 
प्रत्येकमाख्यातफलं नराणां 
यस्मिन् दशानां कुनस्लराष्णाम् । 
लानात्यवश्य पुरुषो विशेषं 
प्रयोजने भावि ख वै्यगेषम् ॥* ॥ 
वामी निनादः फलदः प्रवासे 
स्वादचिणेऽनर्थफलािडहेतुः । 
णृष्ठस्थितानां फलछच् ष्टे 
निषेधकारो पुनरग्मभागे ॥ 
युददप्रवेशऽथ ष्टहप्रवेधे 
खयः प्रद दयान्रिनदोऽपसव्यः । 
वामः पुनः पाण्डवयुदवत्या 
भवत्यभौष्टप्रतिकूलवत्तौ ॥ % ॥ 
पार्थिंवञ्चिलिविलिखर उक्षः 
शूलि शूलिरिति यः सर तरैत्र। 
कूचि कूचि कुचि कुचीति च थण्दौ 
इाविमौ निगदितौ पुनराप्यौ॥ 
कोरु कौर्रिति.तेजससंन्न- 
स्तेजसाख निनदा: रुखलिलताद्याः । 
मारुतावपि चलिखनवोचि- 
निखनौ निगदिती मुनिसुख्यैः ॥ 
अम्बर शिरि विरोति निनाद- 
खोकु चोकुरिति ताद्य एव। 
पञ चैव निनदा दश्च नादा 
भूतपञ्चकनिवासभवेन 
क्रमादमी पार्थंवनादयपूर्न्वा, 
पच्चापि शब्टा; शकुने कदेव्याः । 
भवन्ति चेतच्नियतं भवन्ति 
फलानि चिरेण षुंसाम् # 
क्रमेण पावकानां 
भवन्ति शब्दा यदि क्श्िकायौः | 
मनोरधेभ्बोऽभ्यधिकानि तू 
तदा फलानि श्रबमुदहन्ति } 
अनन्तरं पार्थिंवनादतशचेद्- 
क्रद्धिस्वरस्तलृफलमन्ततं स्यात् । 
वायब्धथब्दौ यदि नाभसौवा 
श्रूत्वा फलं नश्यति तत् समस्तम् ॥ 
शान्तौ निनादौ एथिवोजलासख्ौ 
दौप्ौ समोराम्बरनामधेयौ । 
तैजप्रधानो विजयावलम्बौ 

भवेत् समं येन कलेन तादक् 



५ 

स्वरम 

शमेषु कार्येष्वशभाय शान्तौ 
दौप्तौ भयादौ भयनाशनाय । 
विपये हावपि न प्रशस्ता- 
वस्तित्वनास्तित्वफलो यतस्तौ ॥* 
इति वसन्तराजशाकुने स्वरप्रकरणम् 

स्वपत्तने, जौ, ( खराणां षडजादौनां पत्तन- 
माश्रयखानम् । ) सामवेदः । इति विकाण्ड- 
ओषः ॥ 

ररभङ्गः, पुं, ( खरस्य भष्ो यस्मात् । ) मल- 
रोगविशेषः, भरस्य विदरयं ख्लरमेदशष्दे 

द्रष्टव्यम् ! 

सखरभङ्गो, [ न् ] पु, ( स्वरस्य भङ्गोऽस्यास्तोति । 
इनिः ! ) पिविशेषः । यथा,- 
“खरभक्नौ गवो दङच्विरुटशकुनमेद का: #” 

इति शब्टचण्टरिका ॥ 
शवरमैदः, पुं, ( खरस्य मेदो यस्मात् । ) खरमङ्ग- 
रोमः। यथा। खश्च स्वरभेदाधिकारः) तच 
स्लरमेदस्य निटानमम्प्रापिपृन्वं कं ललणमाद । 

“ल्बश्चभाणविषाध्य यनाभिघातेः 
खन्दूषरेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
खोतःसुतेसखरवडेषु मताः प्रतिष्टां 
इन्धुः खरं भवति चापि हि षड्विषः सः ॥” 

अध्वयनमुचव्वेदादि पाठः । भभिघातः कण्ठादिः 
देओे लगुड़ादिभिः। रतेरत्यु्भाषणादिभि- 

शतुरभिः संदृषपेरन्येरपि । निजेदंरहेतुभिः ! 

सोत सुच्तोक्तेषु चतुषु । प्रतिष्ठाम् श्थितिम्। 

न्धुः रमिति लम् । स्वरभेदः षड़ विधः । 
वातपिन्तकफसब्िपातक्षयमेदोभवमेटेः ५५५ तत्न 
वातिकष्लरमेदिनो लक्षणमाह । 

“वातेन कच्नयनाननमू वर्च 
भिन्रं थनेवंदति गर्भवत् सर्च ।*# . 

पिन्तेनाड । 
“पित्तेन पौ तनयनाननमू ववर 
बरयादलेन स च दाडसमन्बितेन ॥” 

गलदाडोऽच वचनसमय एव बोदव्यः ५१३ 

कफेन । 
“ब्रूयात् कफेन सततं कफरुद कण्ठः । 
ष्वल्पं शभरव्वदति चापि दिवाविशेषात् ५” 
दिवा सुखरश्जिभिः कफस्यास्पोभावात् ५१॥ 
छचि पातेनाड । 

*सब्वाक क भवति सव्वं विकारसम्य- 
तथ्वाप्यसाध्यर्षयः स्ररमेदमाडइः ॥"*॥ 

स्वयजमाइ । 
^धप्येत वाक्चयक्रते चथमष्ुया्च 
स्यादेष चापि इतवाक् परिवष्लंनोयः ॥" 

धाक् धुप्येत सपुमेव निःखरति चयश्चाष्यात् 
ध्षागैय ॥ * ॥ मेदोभवमाइ । 

“अन्तरम खरमलश्य पदं चिरेण 
मेदोऽन्वयाइदति दिग्धयलस्तुषात्तः ४” 

अन्तर्गलं गलमध्यं एव स्वरं वदति । दिग्धगलः 
मेदसः श्ेणावलिषगलः । ठषात्तः मेदसोष- 
भार्मगावरोधात् ॥ + ॥ भसाध्यमाह । 
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खरमे 

सोशस्व हष्दस्य शस्य चापि 
चिरोयितो यख छदो पनातः । 
मेदलिनः सव्वं समुदवख 
खरामयोयोन स सिदहिमेति ५“ 

चोणस्य चयरोगिणः। कशस्य अपुष्टस्य ५१५ 
भथ सखरमेदस्य चिकित्र । 
“वातादिजनितग्ासकासन्रा ध प्रकोर्तिताः। 
योगास्तानद्र यु््लौत यथादोषं चिकिष्छकः ॥ 
वाते सशवणं तेलं पित्ते सर्पिः समाक्चिकम् । 
कफे सचारकटुकत्तोद्रः कवल इष्यते ॥ 
गले तालुनि जिश्वायां दन्तमूलेषु चाशितः। 
तेन निष्कृष्यते श्चेा स्वरखाश्र प्रसोदति ॥ 
दये कोष्णं जलं पेयं मक्का एतगुदौदनम्। 
क्षोरानुपानं पित्तोदये पिवेत् सपि रतन्दरितः । 
पिप्पलीं पिष्यलोम्ू लं मरिचं विखभेषजम् । 
पिवै््रवेण मतिमान् कफजे खरस चये ॥ 
निदिण्धिका तुला ्राद्ला तदषवे ग्रन्थिकस्य तु 
तदै चिवकस्यापि दशमूल तसमम् + 
जलद्रोशदयै काश्यं ग्टज्ञोयादाटृकं ततः । 
पूते पिवेत्तदश्न्त परास्य गुडस्य ख ४ 
सषव्वमेकत्र छत्वा तु लेडवत् भाश साषयेत् । 
अष्टौ पलानि पिप्यल्याच्रिजञातकपलं तथा ॥ 
मरिचस्य पलं चेका स्व॑मेकव्र चकितम् । 
मधनः कुडवं दश्वा तदश्र्याद्यथानलम् ॥ 
निदिश्धिकावलेहोऽयं भिषग्भिर्म निभिग्धेतः। 
खरमेदहरो मुख्यः प्रतिण्डायररख्तया 
काश्चग्वासाग्निमान्द्ादौन् गुस्पमेहगलामयान्। 
भानां मू बहच्छरानि इन्धादुपरनयान्बुदानि 

च ॥“ 
इति निदिग्धिकावलेदहः ॥9४ 

“खगनाभिः सुखष्छेलालवङ्ककुसुमान्वितेः । 
त्वकच्तौरौ चेति से होऽयं शपि म॑षुखमायुतः ॥ 
बाद्नौ वचाभया वासा पिष्यलौ मधसंयुता । 
अस्य प्रयोमात् साहात् किरः सह 

मायति ५” 
इति ख रमेदाधिकारः ॥ इति भावप्रसाश्ः ४५॥ 
अन्यश्च । 
“विभोतकस्य वे चण पिष्यलौ सैन्धवस्य च । 
पौतं खकाच्िकं हन्ति खरभेदं महेश्वर ॥” 

इति गा र्डं । ९८४ । २८॥ 
( तथास्य चिकिखान्तरं यथा,-- 
“शङ्गराजाखतावज्ञो वाघकदगमूलकाखमरहं 

र्घेः। 
सर्पिः सपिष्पलोकं सिं खरभेदकासजिम्य- 

घना #” 

इति बङ्घराजाद्यं इतम् ४ 
इति वै्यकचक्रपाणि संग्रहे खरभेदाधिकारे ५ 
तथात्र पच्यापथ्यनियमो यथा,- 

“खेदो वस्तिधमपानं विरेकः कवलग्रहः । 
नस्यं भाले सिरावेधो यवा लोहितशालयः ॥ 
इंसाटवोतास्चृडकैकि्मासरखाः सुरा । 
मोकष्टकः काकमाचो जौवन्तो वालमूलकम् ¦ 

च्वरा 

द्राक्षा पथ्या मातुलुं लयनं लवष्याद्रं कम् । 
ताम्बलं मरिचं सर्पिः पष्यानि खरमेदिनाम्॥" 
शपथ्यानि थथा,- 
"भ्रामं कपिलं वकुलं था लुकं जम्बवानि च । 
तिन्दूकानि कषायाणि वमिं प्रं प्रजस्पनम् ॥ 
अलु पन्च यत्वेन सखरमदौ विव्जयेत् #* 

इति वेद्यकपष्या पथ्यविधिः ४ ) 
खरमण्डलिका, स्तो, (खराणां म ष्छलमख्यत्रेति । 
खरमण्छल + ठन् । ) वोणाविग्रेषः। इति 
शम्दरव्रावलो, कचित् पुस्तरे सुरख्ण्डलिका 
इति पाठः ५ 

खरल।सिका, स्न, (स्वरेलंसतौति । लस + श्व । 
टापि भ्त इत्वम् ।) वंशो, इति शब्दरव्रावणो 

सरमः, पुं, (खस्य रसः । ख भ्रामोयो रसो वा।) 
शिलापिष्टकल्कः 1. यथा,-- 
“स्मो रसः खरखः प्रोक्तः कर्को दशदि 

पेषितः ४* 
इति शब्दचन्द्रिका ४१६ 

कषायविशेषः। यथा,- 
“ख्यः चखादादर द्व्या दस््यन््ादिपोडनात् । 
यो रसस्त्वभिनिर्याति खरस: खः प्रकौत्तितः४” 

ति वैद्यकम् ॥ 
अन्यच्च । 
“पिष्टः कर्को विनोयखच खरसः पोडितो रखः। 
कायः कषायो नियो निर्याखो वेष्टकस्तथा ४" 

इति रब्रमाला ॥ 
(““यन्प्रपौडनाद्रव्याद्रसः खरस उच्यते ४” 

इति चरके सूज्रखाने चतुरथेऽध्यायै ॥ 
“युष्कद्रष्यसुपादाय खरसानामसश्यवे । 
वारि्छष्टगुखे साध्यं ग्राद्धं पादावगेषितम् ५* 
ति वेद्यकचक्रपाणिषंग्रहे खरभेदाधिकारे ५) 

स्वरा, स्मो, ब्रह्मणो ज्येठपन्नो । गायत्रौखपन्नौ । 
यथा.-- 
"चाच्चुषस्यान्तरे पूर्य मनोर्देवः पितामहः । 
खद्याद्विभिख्डरे रम्ये यजनायोद्यतोऽभवत् ॥ 
स छत्वा यच्चसम्प्रारान् सव्वंदेवगलेम्बतः । 
गुक्ो हरिराभ्यां हि तद्विरेः शिष्ठरं ययौ ॥ 
शवम्वादयो मुनिगणा मुद्धतं बरह्मदेवते । 
तस्य दौचाविधानाय समाजं चक्रुराहताः ४ 
पथ ज्येष्ठं खरां प्ली माष्नयाच्चकुरोष्डराः । 

सा शनैराययौ तावत् शगुविष्छुमुवाच ह ॥५॥ 
भगुरुवाच । 

विष्णो खरा त्वयाहता साप्यायाति नहि 
त्वरम् । 

सुदत्तौतिक्षमे चेव कार्य्यो दौ चाविधिः कथम् ५ 
विष्छुसवाच 

नावाति चेत् खरा थोघ्रं गायत्राव्र वि्ौ- 
यताम् ¦ 

एषापि म सेवेदश्य भाया किं पुष्धकष्यरि ॥ 
नारद उवाच । 

एवमेव हि श्द्रोऽपि विष्एवाद्छममन्यत 1 

तच्छत्वा ख धगुष्वौकयं मायी ब्रह्मणस्तदा ४ 



स्वरः 

निवेष्य दसषिषे भागे दोचाविधिमथाकरोत् ॥ 
यावो चाविधि तस्व विधेबक्र्मुनोष्डराः । 
तावदभ्याययौ तत्र खरा यन्नस्यले कप ॥ 
ततस्तां दौचितां दृष्टा मायवीं ब्रह्मणा सद । 
सपन्नोर्षापरा क्रोध।त् खरा वचनमब्रवोत् ॥ 

स्वरोवाच । 
प्रपूज्या यत पूज्यन्ते पृज्यानाद्धव्यतिक्रमः। 
जोणि तत्र भविष्न्ति दुर्भि्तं मरणं भयम् + 
मदासने कनिष्ठेयं भवद्धिः सबिवेशिता । 
मस्ात् स्वे जङोभूता नदोरूपा हि निचितम् 
इयच्च दिशे भागे शु प्विष्टा मदासने । 
तस्माज्ञोक सदाटश्या तनुरूपास्तु निख्गा + 

नारद उवाच । 
अतस्तत् शापमाकण्छं गायत्रो कभ्यिताधरा । 
खमुल्ायाथपदवेरबायमाणापि तां खराम् ॥ 

गायदुपवाच । 
लव भत्ता यथा ब्रह्मा ममाप्येष तथा खलु । 
था शपति यस्माख्मां मव त्वमपि निश्बगा ४" 
इति पाद्मोत्तरखण्डे कात्तिकमाहात्मा १५१ 
अध्यायः ॥ 

खरांशः, पुं, ( खरस्य रंश: ! ) संगोते खरस्या्ं 
पादं वा। इति केचित् ॥ 

खराट्, [ ज ] पुं, ( खेन राजते इति । राज + 
*स्सदिषेति ।*२३।२।६१। इति क्किप् । ) 
वेदस्य छन्टोविगेषः। यस्य प्रत्येकदिपादे 
अष्टात्षरः एकपाद दशाच्षरः। इति केचित् ४ 
(खतो भासमाने, चि । यथा, महाभारत । 
१२।४३।११। 
“सभ्ार् विराट् खरार चैव सुररालो 

भवोद्धवः ४” 

बह्मा इति विष्णुपुराण्टोकायां ्रोधरखामो। 
१।१२1। ५९१५) 

खरापगा, खो, (खः स्वगस्य भ्रापगा ।) खरग ङ्का । 
इति हेमचन्द्रः 

सख्रालुः, पुं, वचा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खरितः, पुं. ( खर + जातार्थे इतच् ¦) खर- 
विशेषः । यथा,- 
“उदग्त्चानुदा लञ्च खरितोऽमो बयः खराः ४” 

इति जटाधरः ॥ 
खरः संजातोऽव्रेति इतोऽस्य जाते इवि इतः । 
यदाडइः । उच्चे रचारणादुदात्तः नोचेरनुदात्तः 
समाहारः खरितः। इति छान्दसत्वात् प्रचित- 
स्रो नोक: । तदुक्तम् । 
“उदात्तखानुदासख सखरितख रयः खराः । 
चतुथं; प्रचितो नोक्तो यतोऽसौ शान्दसः 

स्मतः ४” 

, इति भरतः ॥ 
श्वरयुक्ते, नि ॥ 

खद, [स् ] पुं, वखम् । इत्यमरटोकायां नौल- 
कण्ठः ॥ 

स्व इः, पुं, (खथन्ते प्राशिनोऽनेनेति। खु शब्टोप- , 
तापयोः + “शुख्छृननिडित्रयोति ।” उखा° १। 

४४८ 

सखरोद् 

११। इतिडः।सचनित्।) वचम्) इत्य 
मरः १।१।५० ५ युपखच्छम् | (यथा, 

ऋम्वेदे । 9 \ ३५। ७1 
“शंनः खरूणां मितयो भवन्तु ५”) 

यन्नः। शरः) इति मेदिनी + सूवधरण्िः। 
इथिकभेदः । इति केचित् ५ 

सख्रस्चिः, चि, (खस्य रुचयस्व । ) खतन््ः | 
इति हेमचन्द्रः + ( खस्य सच: ) खेच्छाया, 
सनो । यथा,- 
“सरुचा क्रियमाणे तु यव्रावश्यं क्रिया क्चित्। 
चोद्यते नियमः सोऽव ऋतावभिगमो यथा ॥” 

दति प्रायञित्ततत्तम् ॥ 
स्वरूपं, करौ, ( खस्य रूपं यस्मात् । ) सखभावः। 
इत्यमरः । १। 9 । ३८ ॥ निजरूपञ्च ॥ (यथः, 
महाभारते । १२।६६।१३। 
“स दृष्टा विसितस्तख्थावात्ानं विक्षतं नलः । 
खरूपधारिषं नागं ददं स मष्ोपतिः ॥* ) 

खरूपः, वरि, ( स्वेनैव रूपं यस्य । ) पण्डितः । 
मनोच्चः । तयाः पयायः, प्राप्तरूपः २ भभि- 
रूपः ३। इत्यमरः । ३ ।२। १९१ ॥ 

स्रः, खरो, सूवधपन्नो विेषः। सा तु संन्ना । 
इति बिकार्डश्यषः ५ 

खरोदयः, पुं, (खराणामुदयो यव । खरज्नापक- 
अरन्यविशेषः । यथा,- 

सूत उवाच । 
“इरेः त्वा डरो गौरीं देहस्थं च्रानमब्रवोत् । 
कुजो वको रविः एृष्वो सौरिरापः प्रकोर्तितः १ 
वाबुसंस्यः सितो राहदं चरन्धूवभासकः। 
गुरः शुक्रस्तथा सौम्यखन्द्रयैव चतु्थंकः ॥ 
वामनाच्यान्तु मध्वद्ान् कारयदामनस्तथा । 
यदा चार इड्ायुक्षस्तदा कम्य समाचरेत् + 
खानसेवां तथा ध्यानं पाणिज्य राजद शनम् । 
श्रन्यानि शभकन्ाणि कारयेत प्रयब्रतः ॥ 
दचनाङोप्वाहे तु शनिर्भौमख संडिकः। 
इनखेव तथाप्येव पः पानामुदययो भवेत् ॥ 
भाश्वभविवेको हि जायते तु ् जरोदयात् । 
देहमध्ये णिता नाष्पौ बडशूपाः सुविस्तराः $ 
नाभमेरधस्ताद् यः कन्दो भद्ुरास्तव्र निगता; । 
दासप्ततिसहस््नाखि नाभिमध्ये ष्यवख्िताः ॥ 
चक्रवच्च खितास्तास्तु स्वाः प्राडराः स्मृताः । 
तासां मध्यं रयः खेष्ठा वामदक्िणमध्यमाः ॥ 
वाम! सोमास्िका प्रोक्षा दच्िष्ा रविसन्िभा। 
मध्यमा च भवेदग्निः फलतां कालूपिणो ॥ 
वामा दमख्तरूपा च जगदाप्यायने खिता । 
दि रौद्रभागेन जगच्छोषयते सदा ॥ 
इयोर्न्वाहे तु खन्युः स्यात् सव्बकाथविनाभिनो । 
निगम च भवेदाम प्रवेे दचिथा खमृता ॥ 
कारयेत् क्रूरकम्याणि प्राश पिङ्गलसंं शते । 
इडाचारे तधा सौम्यं चन्दर शब्यगतस्तथा ॥ 
याव्रायां सब्वंकार््ंषु विषापदरणे इडा) 
भोजने मैयुने युद पिङ्गला सिचिदायिका ॥ 
खष्वाटमार्ादोषु कर्ममस्रतेषु पिद्गला। 

खरोट 

मेथुन चैव संग्रामे भोजने भिरिदायिका ॥ 
शोभनषु च कार्ेषु यावायां विषकश्खि । 
शान्तिपुक्यथे मिद च इडा योज्या नराधिपैः 
हाभ्याञ्चेव प्रवादे च क्रूर सौम्य विवर्व्ने । 
विषुवं तन्तु जानोय)त् संस्मरेततु विचक्षणः ॥ 
सौम्यादि शुभकार्खंषु लाभादिजयजो विति । 
ममन।गमने चैव वामा मर्व पू[अता+ 
युदादिभोजने धाते ््ौणाद्ैव तु सङ्गमे । 
प्रशस्ता दक्िणा नाडो प्रवेशे ुद्रकमोणि ॥ 
शभाश्भानि काणि लाभालाभौ जयाजयौ! 
जौवो जोवाय यत्ष्च्छेत् न सिध्यति च मध्यमा 
वामाचारेऽथवा दके प्रत्यये यच नायकः । 
लनुखः एच्छते यस्तु तत्र सिदिनं संशयः ॥ 
वैच्छन्दो वामदेवस्तु यदा वहति चानि । 
तच भागी खितः छेत् भिद्िर्भवति निष्फला ॥ 
वामे वा दक्षिखे वापि यत्र संक्रमते शिवा 
घोरेघोराणि कार्य्याणि सौम्यवे मध्यमानिच॥ 
प्रसिते भागतो हंसे दम्या बै सव्वं वादिनि । 
तदा ङ्य विजानोयाद्योगो योगविशारदः ॥ 
यत्र यत्र खितः एच्छहामदक्तिषसंमुखः । 
त्र तत्र समं दिश्यादातस्योदयनं सदा ॥ 
भग्रता वामिका चेष्ठा एृष्ठतो दकिशा शुभा। 
वामेन वामिका प्रोक्ता दिखे दिखा शभा ॥ 
जपो जोवति जोवेन यच्छुन्धं तत् खरो भवेत् 
यत्किञ्चित् कायमुदिष्टं जयादि शभलच्षणम् । 
तत् खव पूणनाद्यान्तु जायते निव्विकस्पतः ॥ 
भन्यनाच्यादि पय्येन्तपचचव्रयमुदाद्नतम् । 
यावत् षष्टोन्तु च्छायां पूर्णायां प्रथमो जयेत्# 
रिक्रायान्तु दितोयन्तु कथयेत्तदशङ्कितः । 
वामाचारखमो वायुर्जायते कर्सिहिदः ॥ 
प्रहत्ते दिखे मारे विषमे विषमाच्चरम् । 
अन्यव वामवाद्ेतु नाम वे विषमाचरम् ॥ 
तदासौ जयमाप्रोति योधः खंग्राममध्यतः। 
दक्षवातप्रवाहे तु यदि नाम समाचरम् ॥. 
जायते ना सन्देहो नाडो मध्वे तु लचयेत् । 
पिङ्कलान्तगेते प्राखे थमनोया इवच्लयेत् ॥ 
यावन्नाश्योदयं चारस्तां दिथ याबदापयेत् । 
न दातु नायते सोऽपि नाव्र काम्या विचा- 

र्दा ॥ 
अथ संग्राममध्ये तु यत्र नादौ खदा वेत् 
सा दिशा लयमाग्रोति शून्छे भङ्गं बिनिरिभ्ेत्। 
जातचारे जयं विद्याखयृतकं खतमादिषेत् । 
जयं पराजयं चेव यो जानाति.ख पष्छितः॥ 
वामे बा ददिे वापि यत्र सञ्चरते धिवम् } 
क्त्वा तत्पदमाप्नोति यारा खन्ततिश्रोभना ॥ 
शथिसूव्धप्वाहे तु सति युधं समाचरेत् \ 
तवद्ध; एच्छते यस्तु स साधु जायते ध्रुवम् # 
यां दिं वहते वायुस्तां दिवं यावदाजयेत् | 
जयते नाच सन्देह इन्द्रो यद्यद्मतः खितः ॥ 
भषाद्यादश या नाद्या ददा वामरुखिता। ` 
चेरख्थिरदिमार्गे तास्ता तादयः क्रमात् ॥ 
निगमने निर्गमं याति संग्रहे संग्रद्ं विदुः । 



खरोद 

शृच्छकस्य वचः खुत्वा घण्टाकारेण लच्येत् ॥ 
वामे वा दक्षिशे वापि पश्चतत्चखितः भिवै। 
ऊर्ेग्निरध भ्रापञ्च तिश्क्संस्थः प्रभच्चनः + 
मभ्यं तु एथिवौ ज्ञेखा नाभः सर्व्व सर्व्वदा । 
अष खत्यरधः शान्तिस्तिथक् चोचाटयेत् 

सुधोः। 
मध्वे स्तग्मं विजानोया श्रोत्तः सर्व्वत्र सव्यगे ॥" 
इति माञडे पवनविजयादिः ६ऽ अध्यायः ॥*॥' 
अन्धञ्च। 

खौ पाव्वत्युवाच । 
“डेवदेव महादेव त्वन्न परमेश्वर । “ 
कथयख प्रमो ज्ञानं कणां क्रत्वा ममोपरि ॥ 
कथं ब्रह्माखडमुत्पव्रं कथं व। परिवत्तते । 

कथं विलोयते देव वद ब्रह्माण्डनिखंयम् ॥ 
खौमहादेव उवाच् । 

तश्वादब्रह्माच्छमुत्पन्नं त्वेन परवत्त॑ते । 
तच्वेन लोयते देवि तत्चाद्ब्र ् माख्डनिथंयः ॥ 

देव्युवाच । 
तच्वमेव परं मूलं निचितं तचबेदिभिः । 
त्स्व रूपं किं देव तच्छमेव प्रकाश्य ॥ 

ईश्वर उवाच । 
निरष्नो निराकार एकदेवो महेग्बरः 1 
तश्मादाकाशसुत्पन्नं भाकाथादायुसभ्भवः॥ 
बायोस्तेजस्ततञ्चा पस्ततः एष्व समुद्भवः । 
एतानि पञ्चतच्चानि, विस्तोर्णनि च पञ्चधा ॥ 
नैभ्यो ब्रह्मार्डमुत्पन्रं तैरेव परिवत्तते। 
विलोयते च त्रैव तत्रैव रमते पुन: ॥ *॥ 
पञ्चतत्षमये देहे पञ्चतत्वानि सुन्दरि । 
सु च्छरूपेण वत्तन्ते ज्ञायते त्चयो गिभिः ॥ 
अत एव प्रवच्छामि शरोरस्थं खरोदयम् । 
ंपचारखदूपेष भवेद् च्नानं विकालगम् ॥ 
मद्यादृगुद्यतरं सारसुपकारप्रकाशकम्। 

इद् स्ररोदयं च्रानं ज्ञानिनां मस्तके मणिः) 
स्मात् सच्छतरं च्नानं सुबोधं सत्यप्रत्ययम्। 
आबन्ध नास्तिके लोके भाधारस्त्वास्तिके जने ॥ 
श्रान्ते जह सदाच।रे गुच्भक्तकमानसे। 

ढ़ चित्ते क्षतन्ने च देयख्खव खरोदयम् 
अठे च दुष्नने शूद्रे शान्ते गुसलोपके । 
ोनसखच्छे दुराचारे खरज्नानं न द्रौयते ५१४ 
खु त्वं कथितं देवि दे इस्य च्रानमुत्तमम् । 
यैन विन्रानमात्रख सव्वंन्नतवं प्रजायते ॥ 
खरे वेदाख थास््राणि खरे गान्धव्व॑मुत्तमम् । 
खरे सर्व्वश्च धैलोक्यं स्वरे भातस्ररूपकः ॥ 
खरहोनोऽथ देवन्नो नायहोनं यथा ष्टम् । 
अास्नदोनो यथा वक्ञा शिरोहोनच्च यङ्कपुः ॥ 
नाङोमेदं यथा प्राणं त्वभेद तयैव च 1 
सुषुच््रामि व्रमेदञ्च यो जानाति स सुक्तिगः॥ 
खाकारे व! निराकारे शभवायुबले क्रते । 
कधथन्ति यभ कचित् खरन्नानं वरानने॥ 
ब्रह्माण्डखण्डपिच्डादां सरेरेव हि निर्ितम्। 
खशटिसंहारकत्ता च खरः साच्चाद्मरहेश्रः ॥ 
स्वरन्नानात् परं मित्र खरन्नानात् परं घनम् | 

३९२ 

४७€& 
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खरच्नानात् परं गद्यं नवादृष्टनवा संतम् \ 
शत्र इन्यात् खरबलस्तथा मिव्रममागमः 1 

लच्छोप्रासिः खरबलेः कौत्तिः खरबलस्तथा ॥ 
कन्याप्राभिः खरबलैः खरबर राजदर्थनन् । 
खरवबले्दवतासिदिः खरवलेः ्ितिणो वशः ॥ 
खर बलेगम्यते देशे भोज्यं खरबलेस्तथा । 
लघु दौघं खरबलेमव्द्चव निवारयेत् ॥ 
सव्वं शासे एुराणादिष्यृतिषैदाक्पृन्यंकम् । 
स्वरन्नानात् परं मिव नास्ति किश्चिहरानने॥ 
नामरूपादि काः सर्व्वे मिष्या सव्व कविभ्नमाः। 

भन्नानमोहिता मूढा यावत्तस्व' न विद्यते ॥ 
इदं खरोदयं शा सव्वंनास्नोत्तमोत्तमम् । 
आकघटप्रकाशथाये प्रदोपकलिकोपमम् ॥ 
यस्मे कस्म परस्मे वान प्रोक्त प्रश्रहेतवे। 
तस्मरादेनत् खयं ज्ञयमात्न वात्मनात्मनि ॥ 
न तिथिने च नच्तव्र न वारग्रहदेवताः । 
न विष्टिं व्तौपातो विरुहाद्यास्तयेव च ॥ 
कुयोगा नेव देवेशि प्रभवन्ति कदाचन् । 
प्राप्ते खरबले सिहि सबव्बमेव फलं शभम् ४१॥ 
देहमध्ये खिता नाद्यो बडइरूपाः सविस्तराः । 
ज्रातव्याख वधेर्नित्यं खदेर ्नानहेतवे ॥ 
माभिखयानकरकन्दोष्ध मङ्रादेव निरश्िताः। 
दिसप्ततिसदस््राणि देहमध्यं व्यवसिताः । 
नाङोखा कुण्डलो श।कभेजङ्गाकारशायिनो । 
ततो दशोष्धगा नाद्यो दशवाधः प्रतिहिताः ॥ 
दे तिम्गता नादयति तिमंख्यया । 
प्रधाना दश नाद्यस्तु दश वायुप्रवाइका 
तिखगृूह मधस्ताहा वायु्देहे समन्वितः । 
चक्रवत्तु स्थिता देहे सर्व्वाः प्राणसमाचिताः॥ 
तासां मध्यः दश शष्ठा दशानां तिल उत्तमाः 
द्ड़ा च पिङ्गला चैव सुषु्ना च ठतोयिका ॥ 
गान्वारो इस्तिजिद्धा च पूषा चव यशखिनो। 
अलम्बष कुडव शङ्खिनो दथमो तथा 
ष्ड़ा वामे खिता भागे दचिण पिङ्गला तथा) 
सुषु्बा मध्वदेशे तु गान्धारो वमचच्षषिः॥ 
द्धि हस्ति इ च पूषा करु च दिखे । 
यशथखिनो वामके भ्रानने चाप्यलम्डषा ॥ 
कद लिङ्ग्देथे तु मूलस्थाने च शङ्किनो । 
एवं इारं समाित्य तिष्ठन्ति दश्षनाड्किः॥ 
षडा पिङ्गला सुषुखा च प्राशमा्गे समा- 

चिताः । 
एता हि दश नादयस्तु देहमध्यं व्यवसिताः । 
नामानि नाडिकानान्तु वातानां प्रवद।म्यहम्। 
प्राणोऽपानः समानखोदानो व्यानस्तयेव च ५ 
नागः कूर्यखच ककरो देवदत्तो धनच््रयः । 
छदि प्राणो वहेच्नित्यमपानो गुदमण्डले ॥ 
समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्डमध्यमः। 
व्यानो व्ापो रोरेषु प्रधानाः पञ्च बायवः 9 
प्राण्णद्याः प्च ।वख्याता नागाद्याः पञ्च 

बायवः। 
तेषामपि च पञ्चानां सथानानि च वदाम्यडइम् ॥ 
उदारे नाय ब्राख्यातः कूर उरखाकने स्मृतः । 

खवरोद् 
ककरः ्षुत्क्रतो श्रेयो टेवदन्तो विश्य । 
न चहाति खते क्वापि सव्वव्यापौ घनच्नयः । 
एते नाडोषु सर्व्वासु श्वमन्ते जोवरूपिणः ॥ 
प्रकट प्राणसारं लच्तयेत् देइमध्यतः। 
इड़ापि्गलासुषु्ाभिर्नाडोभिस्तिभिदेधः ॥ 
इडा वामे च विश्या पिङ्गला दक्चिणे स्मता । 
इड़ानाडोखिता वामा ततो व्यस्ता च 

पिङ्गला ॥ 
इडायां संख्धितचन्द्रः पिद्धग्लायाश्च भास्करः । 
सुषुक््ा शण्धरूपेण शम्धहेसस्रूपकः ॥ 
षकारो निममे प्रोक्तः सकारस्तु प्रवेशने । 
इकारः शिवरूपेव सकारः शक्तिरच्यते॥ 
शक्तिरूपः खितश्न्द्रो वामनाडो प्रवाहकः । 

` दच्चनाडोप्रवाहशच शम्भररूपो दिवाकरः ॥ 
श्वासे सकारसंख्े तु यानं टौयते दुघे: । 
तद्दानं नोवलोकेऽस्मिन् कोटिकोरिगुखं भवेद 
अनेन लचखयेद् यो गो चैक चित्तः समाहितः 
सर्व्वमेव विजानोयान्प्रागे त्न्द्रसूयोः # 
ध्यायत्तच्वं सिरे जोवे भख्िरे न कदाचन 
इशसिदहिभवेत्तस्य महालाभो जयस्तथा ॥ 
चन्द्रसूर्यौ यदाभ्यासौ ये कुव्वंन्ति सदा नराः। 
भरतोतानागतन्नानं तेषां हस्तगतं सदा ॥ 
वामे चाङ्तरूपसख्या लगदाप्याचिनौ परा । 
दक्िणा चरमे भागे ज्ञगदुत्पादयेत् खदा ॥ 
मध्यमा भवति कुरा दु्टा सव्वेत्र क्ञ् । 
सव्वंत्र शुभकार्येषु वामा भवति पुरिदा। 
निगेमे च शभा वामा प्रवेथे दचिणा एमा । 
भकायं एभा वामा दिखा क्रूरकम्यद्ु ॥ 
चन्द्रः समस्तु विश्यो रविस्तु विषमः सदा । 
चन्द्रः सनो पुरुषः सृखन्द्रो गोरो रविः 

सितः॥ 
द्ड़ा पिक्का सुषन्नरा च तिख्ो नाद्यः प्रको 

त्तिताः। 
इडाया प्रवारेख सौम्य कम््राणि कारयेत् ॥ 
पिङ्गलायाः प्रवाहेण रौद्रकस््राखि कास्येत् । 
सुषुख््ायाः प्रवाडेख सिदिमुल्लिफलानि च ५५॥ 
श्नादौ चन्द्रः सिते पचे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपन्नो दिनान्याहः बरोणि तोणक क्रमोदये ॥ 
सादेदिटिका च्रे शक्तं छष्णे शशो रविः । 
वइत्येकदिनेनैव यषाष्टिघटोक्रमात् ५ 
वहत्तावटोमष्यं पश्चतस्वानि निर्दिंधेत् । 
प्रतिपत्तो दिनगन्धाइविंपरोते वपययः ॥ 
शक्रपचे वहेहामा छष्यपक्ते च दिखा । 
जानीयात् प्रतिपतपून्बं' योगो तद्तमानसः ॥ 
उदयशन्द्रमार्गेण सखंखास्तं गतो षदि। 
ददाति गुणनंघातं विपरोते विपयवयम् ॥ 
शशाङ्कं वारयेद्रादौ दिवा कार्ययो दिवाकरः) 
इत्यभ्यासरतो योगौ ख योगौ नाव्र संथयः ॥ 
मय्यण बध्यते मयथखन्द्रबन्द्रेख बध्यते। 
या जानाति क्रिषामेतां वलोक्छं वशयेत् 

। सषण।त् ॥ 9 
गुरूणकषवु.चेन्वनां दासरे वामनाड्का । 
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विदिदा सब्व॑कायये'वु श कपक्ते विगेषतः 
सर्काङक्नारकसौरौणां वासरे दत्तनाडिका । 
खयर्तव्या चरकाय'षु कष्ण पतते विशेषतः ४ 
रकी कस्य घटोपञ्चक्रमेणेवोदयन्ति च । 
ऋमादेकेक्षनाद्ान्तु तत्वानां पधगुद्धवः ॥ 

अहोरावस्य मध्य तु क्ञेया दादश संक्रमाः। 

इषककंट कन्धालिखगमोने निशाकरः ॥ 

मेषे सिंडे च धनुषि तुलायां भिश्रने घटे । 
ख्टयो दच्िणे ज्ञेयः शुभाशभविनिण्यः ॥*॥ 
तिष्ठेत् पूर््बोत्तिरे चन्द्रः सूर्य्यो दक्ति्छपथिमे । 
कवामाचारप्रवाहेण न गच्छेत् पृष्व उत्तरे ॥ 
डचनाङोप्रवाे तु न गच्छत् याम्यपञ्चिमे। 
परिपन्विभयं तस्य गलो$सौ न निवत्तते ॥ 
स्मात्तव न गन्तव्यं वषे: सव्वहितेप सुभि; । 
कदा तजर तु संघातखत्य॒रेव न संशयः ॥ 
धर्य्योदये यद मशथखन्द्रन्द्रोदये यदा । 
+सष्यन्ति सव्व क्ाय्यौखि दिवाराचिगलान्यपि ॥ 
शक्गपच्े दितोयायामकें वहति चन्द्रमाः । 
हश्यते लाभदः पुमां सोमे सौख्यं प्रजायते ॥ 
चन्द्रकाले यदा सुः सुग्य्न्द्रोदथे भवेत् । 
छ्ेगः कलो हानिः शमं सब्बे निवारयेत् ॥१॥ 
विपरौतलकच्तणम् । 
था प्रत्यषकाले तु विपरौलोदयो भवेत्! 
चन्द्रस्थाने वदत्थर्को रविस्थाने च चन्द्रमाः ४ 
प्रयसे मानसोदेगं धनद्धानिं दितोयके + 
छतो गमनं प्रोक्तमिषटनाशं चतुखेके ॥ 
पञ्चमे राज्य विध्वं घं षष्ठे सव्वोषनागनम् । 
सपमे व्याधिदुःखानि अष्टमे खल्युमादिेत् ॥ 
कालत्रये दिनान्यष्टौ विपरोतं यदा भषेत् । 
तदा दृष्टफलं प्रोक्तं किचचिश्युने तु शोभनम् ॥ 
प्रातग्मष्याहृयोथन्द्रः सायंकाले दिवाकरः 
तदा नित्य' जयं लाभं विपरोतन्तु दुःखदम् ॥ 
दच्िणे यदि वा वामे यज्र संक्रमते शिवः । 
लत्पादमग्रतः क्त्वा निःसरेत् निजमग्दिरे ॥ 
चन्द्रः समपदः क्रार््यो स्विस्तु विषमः सदा । 
पूणपादं पुरस्छत्य यारा भवति सिदिटा ॥ 
चन्द्रचारे चतुष्यादं पञ्चपादा भास्करे । 
रवन्तु गमनं जेष्ठ साधयड्ुवनचयम् ॥ 
यवाङ्गं चरते वायुस्तदङ्कस्व करखलम् 1 
खुप्ोल्यितो सुखं सृष्टा लभते वाच्छितं फम् ॥ 
परदत्ते तथा ग्राह्ये षटहान्रिममनेऽपि च। 
यदङ्ग वहते नाडो ग्राह्य मतिकराद्धिणा॥ 
नानि: कलो नैव कण्टकंर्नापि भिद्यते । 
निवन्तेते सुखेमव सर्व्वापद्धिव्विंवजिंतः ॥ 
गुखबन्धुन्ट पामात्या भन्दै ऽपोख्ितदायिनः । 
पृण खलु कत्तव्या काय्थमिदहिमभोप्ठता ॥ 
आसने थयने वापि पूर्णाङ्गविनिषेशिताः । 
वेशौभवन्ति कामिन्धो न कमयी नियमान्तरम् ॥ 
अरिचौराधमायाथ अन्धं उत्पातविग्रहाः । 
कन्तव्याः खलु रिक्रा्ग लयलाभसुखारथिंभिः ॥ 
दूरदेओे विधातव्य गमनं तुहिनव्यतौ । 
इअ्भ्यण देगे दों तु तर्ाविदति केचन ॥ 

भ्रेटः० 

स्वरोद 

यकिश्ित् पव्बेसुदिष्टं लाभादिसमरागमः। 
तत् सव्ये पूणना दोषु जायते निर््विंकसख्पकम् 
शन्यनाद्यां रिपुं जेतु यत् प्व प्रतिपादितम् । 
जायते नान्यथा चेव यथा सव्वन्नभाषितम् + 
रिपुं जेतुमित्यव विपयस्तभिति च पाटः 
व्यवहारे खलोच्ाटे देषिविचादिवश्काः । 

कुपितखाभिचौराद्याः पुरुख्या स्यु भयङ्राः॥ 
दूराध्वनि शभयन्द्रो निव्वित्रमिष्टमिहिटः। 
प्रवेशका्य॑डेतुः स्यात् सूय्य : भोपर प्रशस्यते ॥ 
अग्रतो वामिका चेष्ठा पृष्ठतो दच्िखा शभा । 
वामे च वाभिकाप्रोक्षा दिशे दत्तिशा 

स्मता ॥ 
चन्द्रचारे विषं हन्ति सूर्य्यो वालावशं नयेत् । 
सुषन््रायां भवैग्मोत्च पक णव विधा स्मलः ॥ 
प्रयोग्य योग्यता नाडो योग्य ग्थानेऽप्ययोग्यता । 
कार्य्यानुबन्धतो जोव कथं रुद्र समाचरेत् ॥ 
आभाशभानि कार्याणि क्रियन्तेऽहर्निथं यदा । | 
तदा कार्व्यीनुबन्धेन कायं नाड़ोप्रचालनम् ५१ 

थ द्ड़ा। 
श्िरकर्मख्यलङ्घारे दृराध्वगमने लया । 
स्रामे इमोपप्रासाटे वस्तनां संग्रहेपि च ॥ 

षाोकूपतडागादि प्रतिष्ठा स्तश्भदेवयोः 1 
यावादाने विवाहे च वस्तालङ्गारभूषणे ॥ 
शान्तिकं पौरटिकं चैव दिव्यौषधिरस्यने। 
खवस्वामिदर्भने मैते वाणिज्ये धनसंग्रडे॥ 
ग्टहप्रवेये सेवायां कछ्ष्थां बोजादिवापने) 
शभकमोखि सन्पौच् निर्गमे च शभः थणो ॥ 
विद्यारग्धाष्दिकार्येषु वान्वानाच्च दर्शने । 
जलमोचेषुं धन्यषु दौक्तायां मन्तरमाधने ॥ 
कालविन्नानम् त्रेण चतुष्यादग्डद्वागमे । 
कलाव्याधिचिकिख्छायां स्दामि सम्बोधने तथा ॥ 
शजाश्वारोषणि धन्वो गजाश्डा नार् बन्धने। 
परोपकरणे चैव नधौनां स्थापने तथा ॥ 
मोतय! केऽपि नृत्ये च गोतशास्तरविचारणे। 
पुरग्रामप्रवेशे च तिलके मृवधारणे ॥ 
पुचशोक विषादे च ज्वरितं मूच्छितेऽपि वा । 
ख जनस्वामि सम्बन्धे धान्धादिदारुसं ग्रहे ४ 

स््नोणां दन्तादिभूषायां कषेरागमने तथा । 
गुरुपूजा विषादौनां चालनच्च वरानने + 
इडायां सिदिदं प्रोक्तं योगाभ्यासादिकभ्य च। 
तवापि वज्नयेदाय' स्तेज अ! काशमेव च # 
सरव्वमाय्याखि सिध्यन्ति दिवारा्रिगतान्यपि। 
सर्व्वेषु शभका्येषु चन्द्रचारः प्रशस्यते ॥*१ 

अध पिङ्गला । 
करटिनक्ररविद्यानां पठने पाठने तथा 
स्मो सङ्घवेश्यागमने मदहानौ काधिरोदणे ४ 
न्टकाय' सुरापाने वोरमन्त्रादयुपासने । 
बडलब्धंसदेशादिविषटानादिविरिणि १ 
शस्त्राभ्यासे च गमने खमयापश्विक्रये । 
इष्टकाकाष्ट पषा णरब्गघषश्दारखे ॥ 
गत्यभ्यामे यन्त्रतन्त्र दुगं प्रज्र तरोहखे । 
द्यते चौय गजाण्वादिरथसाधनवाहने ॥ 

खरोद 

ष्यायामे मारणोच्चाटे षट्कम्प्रीदिकसाधने । 
नदौजलौघतरणे मेषजे लिपिलेष्ठने ४ 
मारणं मोहनं स्तश्भ विदेषोश्वाटनं वशम् । 
परर्ाकषंणे चोमे दाने च क्रयविक्रये ॥ 
श्वड़ यस्ते वैरियुदे भोगे वा राजदर्भने । 
भोग्ये खाने व्यवहारे क्ररे द्ते रविः शभः ॥ 
भुकमाते मन्दाम्नो स््नोशां वण्यादिकमकि ) 
शयनं सुवान कर्तव्यन्तु मदा वधेः ) 
करूराणि यानि कर्फ्रारि चराणि विविधानि च। 
तानि सिध्यन्ति सूय नाव कार्य्या विचा- 
ह रणा १५॥ 

परथ सवस्धा। 
छं वामे चं दस्ते यटा वहति माङ्तः। 
सुषश््ा सा च विन्या म्व्वंकार्य्यहरा खलता ॥ 
तस्यां माद्यां खितो वद्धिश्चलन्तं कालङूपि- 

च्छन् । 

विषुवन्तं विजानौयात् सब्वकाय्येविमा्नम् ॥ 
यदानुक्रममुज्गष्धय यस्व नाडोदयं वरेत् । 
दै तस्य विजानोयादश्रभं समुपखखितम् ॥ 
सथं वामे चशं ददे विषमं भावमादिभेत् । 
विपरौतफलं श्रेयं त्रातव्यद्च वरानने ॥ 
उभयोरेव सच्ारे विषुवन्तं समादिशेत् । 
म कुर्यात् क्र॒रसौम्यानि तस्सव्वे निष्फलं भवेत् ॥ 
जो विते मरणे प्रश्रं लाभालाभौ जयाजयौ । 
विषुवे वेपरोत्यं स्यात् संख्परव्नगदोश्ठरम् ॥ 
इष्वर स्छरणं काय्यं योगाभ्यासादिकमश्। ` 
अन्धत्तत्र न कर्तव्यं लयलाभचुख्वार्थिभिः ॥ 
सरये'ण वहमानायां सषुश्नायां सुमह: } 
शापं दद्यात् वर दद्यात् सव्वधा च तदन्यथा] 

माडोसंक्रमदै काले तत्वसंक्रमशे तथा । 
शभं किञ्चित कत्तव्यं पुख्यदानादि कोरिषा ॥ 
विष्ठमस्योदये यावां पमननसापि न चिन्तयेत् । 
यावा हानिकरौ तस्य त्यः क्तंशो न शयः 
पुरो वामोदंतशन््रो टक्षाधः एष्ठतो रविः । 
पूं रिक्चविवेकोऽयं च्रातव्यो देशिकः सदा ॥ 
ऊषंवामाग्रतो दूतो श्चेयो वामपयि खितः । 
पृष्ठे टचे तथाघस्तात् सब्यवाहगतः शभः ॥ 
अनादि विषमं सनिं निराधारं निराकुलम् । 
परे मच्छ विलोयेत सा सन्या सुन्धिर्श्यते १ 
न सव्ध्यां सन्धिमित्याहः स्या सन्धिनिं गद्यते 
विषुवत् सन्धिगः प्राणः सा सन्ध्या सन्धिडग्यते ॥ 
न वेदं वेदमित्या्व्वेदे वैदो न विद्यते । 
परात्मा विद्यते येन ख वेदो वेद उच्यते ४” 

इति नाडोमेदः सपरा; ॥ ‰ ॥ 
अथ तत्वनिष॑यः । 

देव्युवाच । 
“देवदेव महादेव संसारार्थंवतारक । 
खितं त्वदोयद्दये रस्यं वद म प्रमो ॥ 

„ रबर उवाच् । 
स्वरन्नानं रभ्य ५ किडिदिष्टदेकता । 
खवरश्नानरतो, सयोगो परम्नो अतः॥ 
पञ्चतत्वात् भवेत् खष्टिस्तस्व तच्छ वियते । 



खरोद 

पश्चतत््वं परं तच्छं तत्वातोतं निरच्ञनम् ॥ 
तत्वानां नाम विज्ञेयं सिदियोगेन योगिनाम् । 
भूतानां दुष्टचिङ्ानि जानन्ति हि खरोत्तमाः ॥ 

` ृथिञ्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ¦ 
पञ्चभूतात्मकं स्वै यो जानाति स पूजितः ॥ 
सर्व्बलोकेषु जोवानां न देहे भिन्रतच्चकम् । 
भूर्लो कात् सत्यपयन्तं नाडोभेदः एथक् पथक् ॥ 
वाने वा दक्षिशे वापि उदयाः पच्च कौत्तिंताः। 
अष्टधा तत्वविन्चानं शृणु वच्यामि सुन्दरि ॥ 
प्रथमे तच्चसंख्यायां दितोये शखवाससन्धिषु । 
ढतोये स्लरचिह्वानि चतुथे स्थानमेव च ॥ 
पश्चमे तस्य वणं षष्ठं तु प्राणमेव च । 
सप्तमे स्वादुसंयुक्तमष्टमे गतिलन्तणम् ॥ 
एवमष्टविधं प्राणं विषुवन्तं चराचरम् । 

स्वरात् परतरं देवि नान्यथा त्वम्बुज्ञासने । 
निनेितव्यं यन्नेन यदा प्रत्युषकालतः । 
कालस्य वञ्चनार्थाय कम्प कुवन्ति योगिनः ॥ 

शत्यो रकृकौ मध्याङ्कल्यौ नासापुटे । 
वटनप्रान्तयोरन्ते तच्जंन्यौ त इगन्तयोः ॥ 
शअरस्यान्तवं ,पाधिवादितत्वन्नानं भवेत् क्रमात् । 

पौतब्ेता रुणण्यामं चिन्दूभिनिेपाधि खम् ॥ 
दपंशेन समालोक्य ्वामं तत्र विनिक्िपेत् । 
श्राकारस्तु विजानोयात् तत्छभेदं वि चचणः ॥ 
चतुर चाद चन्द्रं त्रिकोणं वत्तलं स्मृतम् । 
चिन्टूभि्तु नभो श्नेयम। कार स्तत्वनलकच्तशम् ॥ 

मध्ये एव्व द्यवखापञ्चाडं वहति चप्नलः। 

तिर्धवंग् वायुप्रचारञ्च नभा वहति मंकमे॥*॥ 
माडहेयं मधुरं खादु कषायं जलमेव च। 

तिक्घं सेजथ वायन््ं आकाश कटकं तथा॥ 
अष्टाङ्कलं वेद युरनलख तुरङ्ःलम् । 

हेयं घोडशाङ्लवारणम् ॥ 
अपः श्वेताः चितिः पौता रक्तवर्णो इताशनः॥ 

, मारुतो नोनजोमूत अकाशं भूमिवण कम् ॥*॥ 
स्कान्धटेओे स्थितो वद्धिः नाभिम् ले प्रभच्नः । 
(नुदे मदहोतोयं पादान्ते मस्तके नभः॥ 

अद्ध सत्युरषः शान्तिस्तिवगु चाटनं तथा । 
मध्ये स्तश्धं विजानोयात् नभः सव्व॑त्र मध्यगम् ॥ 
पृथिव्यां खिरकन्प्राणि चरकर्ाणि वादये । 
सिजा सभकार्वयाणि मारणोच्चाटनेऽनिले ॥ 
व्योन्ि किञ्चिब्रं क्तव्यमभ्यसेत् योगसेवया । 
शन्यता सर्व्वकार्ययंषु नात काय्य विचारणा ॥४ 
षण्वो जलाभ्यां सिद्धिः स्यात् ऋत्वव्वन्लौ चयो 

ऽनिले । 
म॑भसि निष्फलं सव्यै ज्ञातव्यं तच्छवेदिभिः ॥ 
चिरज्ञाभः चितौ ज्ञेयस्तत््षणात्तायलन्ततः । 
निः स्य!द्वद्िवाताभ्यां नभसो निष्फलं 

भवेत् ॥ 
पोतः श्रनेरम॑श्चवाहो शृणुया शुरध्वनिम् । 
कवोष्ण; षार्थिवो वायु; खिरकायप्रसाघकः॥ 
अघोचाहो गुरुष्वान्ः शोघ्रमः शोतलः शितः । 
अः न श प्राय; श्भक्मीकत् ॥ 

शोणामखतुरङ्गलेः । 
ष. 191 

४८१ 

स्वरोट् 

ऊद्वाहोतु यैः क्ररः ककारौ स तैजसः ॥ 
उष्णणोतः क्ष्णवण स्तय्यंग गसो षडङ्गलः । 
वायुः पवनसंज्ञो यः चरकन्पमसु मिदिदः॥ 
यः ममोरः समरसः सव्येतत््वगुणावदः । 
श्रम्बरं तं विजानोयात् योगिनां योगदायकम् । 
पोतच्वेव चतुष्कोणं मधुरं मध्यमाखयम् । 
भोगदं पार्थिवं तच्छं प्रवादे इादशाङ्लम् ॥ 
श्वेतमर्देनदु सङ्गं स्वादु काषायमादकम् । 
लाभल्लदारुणं तत्त प्रवादे षोडश इ लम् ॥ 
रक्तं चिकोणं तिक्तं स्यात् ऊदंमागंप्रवाहकम् । 
दोपतच्च तेजमं तच प्रवाहे चतुरङ्गलम् ॥ 
नोलवत्तलसङ्गाशं खादन्न तियगाचितम् । 
चपलं मारुतं तच्छे प्रवाहेऽ्टाङ्गलं स्मृतम् ॥ 
वणौ कारं स्वादुव।ं अव्यल्ञ मव्वेगामि च । 
मोत्लदं व्योम तत्व दि सर्व्वं कायेषु निष्फलम् ॥ 
षष्वो जसे शुमे तच्छं तेजोमिशखफलो दये । 
हानिखत्युकरौ पुंसामशभौ व्योममाश्तो ॥ 
अप् पूर्वा पञ्चिमे एष्व तेजख दिशे तथा । 
वागुसन्तरदिग्भागे मध्यकोणे गतं नभः ॥ 
चिरलाभः क्तितौ ज्ञेयस्ततृक्षणात्तोयतत्वतः । 
हानिः स्यादद्िवाताभ्यां नभस्यालिङ्गनं लभेत् 
चन्द्रे एष्वौजले स्यातां सूर््येचग्निर्यदा मवेत् । 
तदा सिदिनं मन्दे: सीम्यामीम्यपु कमसु ॥ 
लाभः एृष्वोक्ृतो द्धिनिशायां लाभकन्नलम् । 
वद्ौ सत्युः ्षतिर्वाकौ नभःस्थानं ददेत् कचित्॥ 
ज।विलव्ये जये लामे कष्याच्च धनकषशे । 
मन्त्राय युदप्रञ्रं च गमनागमने तथा ॥ 
श्रायाति वारुणे तच्च तत्रस्थोऽपि शुभं चितौ । 
प्रयाति वाशुतोऽन्यव हइानिच्त्युनभेऽनले ॥ *॥ 
एथिव्यां मूलचिन्ता स्यात् जोवस्य जलवातयोः। 
तेजमा धातुचिन्ता स्यात् शून्यमाकाशतो वदेत्, 
एथिव्यां बहपादाः स्यु्दिपदास्तोयवायुतः । 
सेजमा च चतुष्यादा नभमा पादवर्जिताः 
कुजो वहो रविः एय सौरिरापः प्रजोत्तिताः 
वागुश्यानश्थितो ० : ॥ 
जलं चन्द्रो वधः एष्व ङितोऽननः। 
वामनाद्यां खिता; सर्ववे सब्बंकारेष निचिताः 
प्रवासिपञ्चः 

“चन्द्रादित्धौ परित्यज्च यदा राहगतोऽनिलः । 
तदासौ चलितो ज्ञेयः स्थानान्तरम्पे्ते # 
श्रायाति वाङणे तच्छे तवैवाम्ति श॒भं चितौ । 
प्रवासो पवनेऽन्यचर खत्य॒रेवानले वदेत् ॥ 
षृष्वोतो मूलविनज्नानं जोवज्नानं जले तथा । 
अागनेव्यां छातुविन्नानं व्यो खि शून्यं विनिर्दियेत्। 
तुशिपुटिरतिक्रोडा जयो हास्यं धरातले । 
तेजो बायुख सु्ात्तः ज्वरकम्पप्रवासिनः॥ 
गतागुग्त्युरा काशे चन्दरावस्याः प्रकीत्तिताः । 
दादशेता प्रयन्नेन ज्ञातव्या देथिकोत्तमैः ॥ 
पर््वायां पिमे याम्य उत्तरायां यथाक्रमम् । 
एथिव्यादोनि भूतानि बलिष्ठानि विनिर्दिभेत्॥* 
एथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पञ्चभूतात्मकं देहं ज्नातव्यञ्च वरानने ॥ 

खरोद 

श्रखखि मांसं तचा नाडो रोम चेव तु पच्च 
मम्। 

एटष्वी पञ्च ुणोपेता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम् ॥ 
शुक्रशाणिनमच्ना च लालामूवच्च पञ्चमम् । 
श्रापः पञ्चगुणा: प्रोक्ता ब्रह्मन्नानेन भाषितम ॥ 
च्षधाटव्णा तथा निद्रा ्रान्तिरालस्यमेव च। 
तेजःपञ्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम् ॥ 
धारणं चालनं गन्धं रङ्गो चनप्रसारणे । 
वायोः पञ्चगुणा पोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषिताः॥ 
रागहेषौ तथा ल्वा भयं मो पञ्चमः । 
नभःपच्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषितम् ५५॥ 
एथिवोपलपञ्चाशत् चत्वारि थद फस्तथा । 
तेजच्तिंशदिजानोयादायो विंशतिर्दिनभः 
पार्थिवे चिरकालेन लाभख्चापे च्षणात् भवेत् , 
जयतं पवनात् खल्यः सिद्वाऽप्यम्नौ विनश्यति 
वह्िवायुक्तते प्रश्न लाभालाभं वदेद्बुधः । 
परतो वानरो लाभः स्थिर्ण च पुरन्दरे ॥ 

ज्रातव्यं जोवमे शृन्यं सिचो व्योच्ि विनश्यति ॥ 
पूर्व्वा पञ्च अपां वेदाः गुणास्तेजो {हिवायुतः । 
नभ एकगुणस्चैव तत्वन्नानमिदं भवेत् ॥ 
फुत्कारहत् प्र्फुटिता विदोर्णा पतिता 

धरा। 
ददाति सव्वं कार््येषु अवद्यासद्टशं फलम् ॥*॥ 
भरणौ कत्तिका पुष्या भघा पूर्वा च फल्गुनौ 
पून्बभाद्रपदः' खातिः तेजस्त्वमिति प्रिये ॥ 
विशाखोत्तरफलगुन्धौ इस्ता चित्रा पुनव्व॑सुः । 
श्रष्डिनौ खृगशोर्षा च वायुतश्वसुटादृतम् ॥ 
पूर्वाषाढा तथा्ेषा मूलमद्र च रोहिणो । 
उत्तरभाद्रप्रदा तोयतच्वं शतभिषा प्रिये ॥ 
धनिष्ठा रोहिशौ ज्येष्ठानुराधा खवा तथा । 
अभिजिच्चोत्तराघाद्ा परष्वोतत्वमु दातम् ॥ 
वहब्वाङीख्धितो दूती यत् एच्छति शुमाश्यमम्। 
तत् स्वै सिदिमायाति शून्ये शुन्यं न संशयः । 
तश्च रामो जयं प्राप्तः मुतच्वे च धन्यः 
कौरवा निता सव्व यु्े तत्त्वविपय्थैये ॥ 
जश््ान्तरोयसंस्कारात् प्रसादादथवा गुरोः । 
केषाद्धिज्नायते तत्वे वासना विमलामनाम् ॥' 
अथ पञ्चतत्वध्यानम् । 
लं बोजं धरणो ध्यायेत् चतुरस्त्ां सुपौतभाम्। 

सुगन्धं खण वशेत्वमा रोग्यं देहलाघवम् ॥ 
व बोज वारुणं ध्यायेददेचन्द्रं शशिप्रभम् । 
त्षत्प्िपामासदिष्णुत्वं जलमध्येषु मञ्जनम् + 
रं बोजं शिखिन ध्यायेत् चिकोणमरुणप्रभम् । 
वह्श्रपानभोक्षत्वमातपाम्निसदिष्णुता ॥ 
यं बोज पवनं ध्यायेदन्तलं श्या मलप्रभम् । 
आकाशगमनाद्यच्च तथा ॥ 
डं बोजं गगनं ध्यायेत् निराकारं वदुप्रमम् । 
ऋनं चिकालविषयमेश्वय्य मणिमादिकम् ॥ 
स्वरन्नानो नरो यत्र धनं नास्ति ततः परम्! 
सवरन्नानेन गमयेत् अनायास्फलं भवेत् ॥ 
सर्व्वञ्च घनमधनं सर्व्वाधिकारसरूयुतम् । 
लै केन न सिध्यन्ति तत्व होना यदा नराः ॥ 



सरोद 

खातं तेन ममस्तलोर्थसचिलेः खर्व्यापिथक्रावनि- 
यन्नानाञ्च क्षतं चि काथ्मख्िलं देवाञ 

सन्त पिताः 

 मंस।राचच समुदताः सख्पितरः तैलकः 
पृज्योऽप्यसौ 

यस्य ब्रह्मविचारशे चणमपि खेय्यं' मन 
प्राप्रयात् |” 

इति तच्वज्नानं सं पूम् ॥ 
अश युष्प्रकरणम् । 

देव्युवाच । 
“देवदेव महादेव मडइान्नानं सख्रोदयम् । 
विकालविषयज्ञानं कथं भवति शङ्करः ५ 

ईश्वर उव।च । 
र्थकार्डं जयपशर शुभाशुभमिति विधा । 
पतत् चिकालविन्ञानं नान्यद्धवति सुन्दरि ॥ 
तच्छे एभाशमभे काय्यं तत्वे जयपराजयौ । 
तत्वे षमघं माहाष्ये लत्व वि पदमुच्यते ॥ 

-  ओटेन्युवाच। 
टेवटेव मडहाटेव सव्वभं्रारतस्क) 

किं नराणां परं भिव्रं न्व रू््राधे साधकम् ॥ 
शिव उवाच। 

पाण एव परं भित्र प्राण णव प्रः मखा) 
पाणतुल्यः परो बृ्ुर्नास्ि माभ्लि वरानने ॥ 

देब्युबाच। 
कथ प्राणस्थितो वाुर्देहे किं पाणर्पकन्। 
तच्च षु सञ्चरेत् प्राणो ज्ञायते योभिभिः कथम् ५ 

शिव उवाच । 
कायानगर्मध्ये त् मरूतः चितिपालकः । 
भोजने वञ्चने चव मतिर्टदेशाष्ुना 
प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो गिगने दादगाङकलः। 
प्राणस्य तु गतिदेचि खभावाद्दादभाङ्ला 
गमने च चतुच्धिंया नेचवेद्ाज्नु धावने । 
मथने पञ्चषष्टिश्च शयने च शताङुनल। ॥ 

पज्चाङ्गलक्ते न्युने पाख निष्कामता मता। 
श्रानन्दस्तु हितीये स्यात् कविशक्निस्तृतो- 

यक्ते ॥ 
व चामिदिशतुरथे तु टूरदिस्तु पञ्चमे । 
षष्ठ त्वाकाशगसमनं चण्डवेगश्च मप्म॥ ,. 
श्रष्टमे मिद्य साष्ट नवमे निधयो नव। 
दशमे दशमूत्तिंञ्च चयनाशो दशैकके ॥ 
ददे हइंसचारश्च गङ्गा सतरमं पिवेत् । 
अानच्ठाग्र प्राणपूगें कस्य भच्य च्च भोजनम् ॥ 
एवं प्राणविधिः परोक्तः सव्व कायफलप्रदः । 
श्रायते गुरवाक्येन न विद्याशास्तकोरिभिः॥*॥ 
प्रालञ्नन्द्रो रविः सायं यदि देवान्न लभ्यते । 
मध्याङ्ृान्ध्यरात्रादा परतस्तु प्रवत्तते + 
दृरयुद्े जयो चन्द्रः समोपे च दिवाकरः । 
वहन्राद्यां गतः पाटे भव्वसि{डः प्रजायते ॥ 
याचारश्ये विवादे च प्रयये नगरादि) 
धभकेर्ववेषु सरेषु चन्दचारः प्रशम्यते॥ 

श्रवननियिदिनेशः खोयतच्वन युक्तो 
वदि बहति कथित् दैवयोगेन पमाम् । 

ट्र 

खरोद 
स जयति रिपुचेन्यं स्तश्चमात्रस्वरेण 
प्रभवलतिन् च वित्तः केशवस्यापि लोके ॥ 

जो वलक्तं जोवरन्तां जोव ङ्गे परिधाय च। 
ज्ञोवो व्रजति यो युधे जावो जयति मेदिनोम् ॥ 
भूमौ जले च कत्तव्यं गमनं शान्तिकमसु । 
वङ्कौ वायौ ण्दोष्ते तु ख पुननं भवत्यपि॥ 
जौषेन शस्त्रं बक्नोयात् जोवेनेव विकाशयेत् । 
जोषेन प्रचचिपेत् शस्त्र युहे जयति सर्व्वथा ॥ 
श्राक्रम्य प्राणपवनं समारोदेत वहनम् । 
ममुनरत् पदं दत्वा सव्वंका््वाण साधयेत् ॥ 
श्रपूणंशच्ुमामीं पूणे वा स्वरौ यदा। 
कुरते पूणतत्वस्धो जयत्येको वसुन्धराम् ॥ 
यन्नाड़ौ वदत चाङ्गः तस्वामवाघटवता। 

सुष्वाप दिशा तेषां सव्व काय फलप्रदा ॥ 
श्रादौ तु क्रियते मुद्रा पथादुयुद्वं समाचरेत् 
सब्वा सुद्रा शताः यैन रेषां खिरिंनं संशयः ॥ 

चन्दर प्रवाडेऽप्यथ सवाह 
भटाः समायान्ति च युडकाम।ः। 
समोरणस्तत्व विदा प्रयातो 
खा शृच्यता सा प्रतिकूला 

यदहिशं वहते वायुयद' तहि दापयेत् । 
जयत्देव न सन्देहः शक्रो ऽपि यदि वाश्रतः ॥ 
यत्र माद्यां वहदायुस्तटन्तः प्राणमेव च । 
आआङ्गष्य गच्छेत् क्णान्त जयत्येव पुरन्दरम् ॥ 
प्रतिपचप्रहारेभ्यः पुषणाद्ग योऽभिरसात् । 
न तस्य रिपुभिः रिबेलिेरपि च्यते ॥ 
अङ्कृष्टतञ्छनोदश्ये पादाङ्गस्तथाध्वनि । 

, फुङ्ककाले च कौत्तग्यं लच्चशोडा जयो भवेत् ॥ 
निधाकरे रदौ चारे मध्ये यस्य समोर्णः। 
श्थिलो श्चेत् दिमन्तानि जवाकाङ्कतो नर 

सटा) 

श्वालप्रपेणक्षालेषु दलो जस्यति वाच्छितम् । 
तष्वाथौः सिदिभायान्ति निमे नेव गुग्दरि। 
खाभादोष्यपि कार्य्याणि षष्टानि कोत्तितानि च 
छोवे विशति लिष्यन्ति इानिरनिःसर्णे भवेत् 
नरि दला लकोया च स्तयां वामा प्रशस्यते । 
ुन्भकं यु्चकाले च तिखो नाद्य या गतिः ॥ 
खकारस्य सकाश्श्य विना भेदं खरः कथन् । 
सोऽहं इंखपदेनेव जोवो जपति सव्वंदा ॥ 
शुश्याङ्ग पूरितं छत्वा जोवाङ्ग गोपयेद् यदि । 
ओवाङ्गे घातमाप्नोति शुग्बाङ्ग र्ते सदा ॥ 
वामे वाप्यथवा दन्ते यदि एच्छति पृच्छकः । 
तत्र घातो म जायेत शुज्ये घातं विनिर्दिशेत् ५ 
भरूल्वनोदरे घातः पादखानेऽष्बुमा भवेत् । 
उरःख्थानैऽभ्नितच्वेन करखथाने च वायुना ॥ 
शिरसि व्योमतच्वेन क्त भाघातनिणंयः। 
एवं पञ्चविधो घातः खस्शास्ं प्रकाशितः ॥. 
गु कालि यदा चन्द्रः स्थायो जयति निधितम्। 
यदा सूव्यप्रवाहस्तु वादो वियते तथा ॥ 
जयमध्वे तु सन्देहो नाडोमध्ये तु लक्षयेत् । 
सयु्रायां गतः प्राणं समरे शच सङ्टे ॥ 

। अस्यां नाघ्यां भवेचारस्ताटशं युमा श्रयेत् । 

खरोद 
केनासौ जयमाप्नोति नात्र | विचारणा 
यदि संग्रामकाले तु वामनाद्यां सदा वरत् । 
ख्यायिनो विजयं बिन्द्यात् रिपृवभ्वादयोऽपि च । 
यदि संग्रामकालेतु सूथस्तु व्याहतो वसेत् । 
तदा जयौ जयं चिन्त् स देवासुरमानवात् ॥ 
रणे इरति शक्रस्थं वामायां प्राबे्नरः। 
स्थानं हिधावचाराभ्यां जयं सूर्येण धावति॥ 

. योधदयक्तत प्रश्रे पूणस्य प्रथमो जयः । 
रिक्ते चेव ितोयस्तु जयो भवात नान्यथा ॥ 
पूणनाडो गतः पृष्ट शून्याङ्गञ्च तदग्रतः । 
शृन्यस्थाने क्तः शत्र म्बरियते नात्र संशयः ! 
वामचारे समं नाम यस्य तस्य जयो भवेत् । 
ष्च्छको दिशे भाग । वजयो विषमात्तरः ॥ 
यदा इच्छति चन्द्रख्यस्तंदा सन्धानमादिभेत्। 
एच्छद्यदा च शयस्थसतदा जानो हि विडम् \ 
पायवे च मम गुदं सिदि्भ॑वति वाकखे । 
यष्कौ युद अयस्तस्व सलयुर्वायौ च नाभसे॥ 

यदा च ज्रायतेऽनिलः। 
प्रज्रकाले तदा कुर्व्यात् इन्द' यत्नेन बु्विमान् ॥ 
निश्चलां धारणां कछला पुष्यं हस्तात् निपातयेत्। 

पूरणे पुष्यपलनं शून्ये वा ततृफलं वदेत् ॥ 
तिठ्ुणविश्न् वापि प्राणसमा कषरयोज्िजम् । 
मनोभङमङ्ुम्बाशः सव्वकार्येषु पूजितः ॥ 
कालो विं धौोरंन श्न च प्रमा; 
न शश्रव्याधिचौराद्याः शुन्यखं नाजितु चम; ॥ 
जओवेन श्थापये यायु जोवेनारम्भधेत् पुनः । 
स्यीवेन क्रोडमे नित्यं दतं जयति सववेदा ॥ 
थश्च दियो बुखे खभ्त्नानं विना नृण: । 
खरस्नानदलाढय्र निष्फलं कोटिधा भवेत् । 
इह खाके परदवेव श्वान्नानो बलौ रदा ॥ 
दश्रथतायुतं खन्न देशाधिप्वले कदित् । 
छलक्रतुसुस्प््राणां वलं कोटिगुणं भवेत् ॥ 

ॐकारः सब्बवर्णानां ब ्वारे म  यथा। 
मत्वरोके तथा पृज्यः खर्न्नानो धिष 
एकाच्चरप्रदातारं नाडोभेद जिवेदकम् । 
एथिव्यां मास्ति तद्वयं यइत्वा चादयो भरव ॥ 

देश्युवाच । 
पद्स्यरं ममु्याष्ठां युद्ध प्रोक्तो जयस्तथा । 
यमञुचं सशुत्यत्रे मनुष्याणां कथं जयः ॥ 

ईष्वर उवाचे। 

ध्थायैहेवं स्थिरे जोवे जुइयात् जौवसङ्गमे । 
दृष्टनि दिभवैत्तस्य महालाभो जयो भवेत् ॥ 
निराकारात् ममुत्पत्नं साकारं सकलं जगत् , 
तत् साकारं निराकारे च्ाने भवति तच््रयम् ॥ 

इति युदप्रकरणम् ५ 
ओोदेव्युवपच । 

“नरथु्वं यमयुद इयं प्रोक्तं महेश्वर । 
इदानीं देवद वोनां वभौकरणकं वद ५ 

ईश्वर उवच । 

चन्द्रं सूर्येण चाक्ष्य स्या पदेव्लोदमर्डले । 
भआजन्मवश्गा वामा कथितोऽयं तपोधनैः ५ 
जोषैन खद्ते जोवो लौवो जोवस्य दौयते ॥ 



स्वरोट् 

जौ बश्ाने गतो जोवो वालाजोवान्तवश्यक्त् 
, चन्द्रं पिबति भर्व्येण सूर्यः पिति चन्द्रतः। 

भअन्धोन्धकानलभ वैन जोषैदाचन्द्रतारकम् ॥ 
 पतज्ञानाति यो योगो एतत् पठति नित्यशः । 

मव्वदुःखविनिग्धक्तो लभते वाच्छितं फलम् ॥ 
मेफो ष्कः वहते नाडो तत्राडो बोधनं कुर् । 
करे बद्वा सखमुष्कञ्च जरणं जयते युवा ॥ 
उभयोः कुश्थकं कत्वा सुखे श्वामं निपौयते । 
निश्चल च यदा नाडी देवकन्धावशे कुर ॥ 
बानी च यामै्वायां प्रसुसे कामिनोजने। 
ब्रह्मबोजं पिबेद् यस्तु बालाजोवहरो नरः ॥ 

.इति देवीवश्य प्रकरणम् ॥*॥ 
अर्टात्रं जपित्वा तु तख्िन् काले ऋतौ सति । 
ततृत्तणं दौयते चन्द्रो मोहमायाति कामिनो ॥ 
शयने वा प्रसङ्ग वा सुभ्बमालिङ्नेऽपि वा। 
यः सूर्येण पितेचन्द्रं स भवेग्यकगध्कवजः ॥ 
शिवममाधिङ्कते शक्तया प्रसङ्ग दक्विणेऽपि वा । 

` ततृकणादा पधेद्बस्तु मोहयेत् कामिनोणतम् ॥ 
सघ्तनवव्रयपञ्चवारान् सङ्गस्तु सुग । 
चन्द्रे हितूयपषद् कत्वा वश्या भवति कामिनो ए 
मूचन्दौ खमाछतष्य सर्पाकात्व्याधगोषटबोः । 
महपद्यं मकं स्एष्ठा वां वारभिदं खरेल् । 
अघाशपेति पदस्य यषदबिद्रावशं गता। 
पञ्चाञ्जाथति वेलायां चोप्यते भलचलघो ॥ 
अनेन विधिना कामो वभवेत् व्वं काभिमोम्। 
इटं न वाच्यमन्धस्मिच्धिच्ान्ञा परमेश्वरि ॥ 

इति श्तिष्नो वश्य प्रकरणशन् ॥*# ॥ 
अथ गभेप्रकरणम् । 

ऋतुकालभवा नारो पञ्चमेऽह्ि यदा भवेत् । 
सू थाचन्द्रममोर्योगि सेवनात् पुच्तसम्भवः॥ 
शङ्कवक्षो गवां दुग्ध धृध्वपाणो वहते यदा । 
भक्तामर वदेदाकयं अव्ये टेहि विभिव्वंचः ॥ 
ऋतुश्नात पिवेन्नारौ ऋतुदानच्च योजयेत् । 
रूपनावण्यमम्पन्नो नरनिंहः प्रसूयते 
सुषुश्ा सगन्धेन ऋतुदानख योजथेत् । 
शअङ्गन्टोनः पमान् यस्तु जायते कृशविग्रहः ॥ 
विषमाङ्के दिवा रावौ विषमाङ्के दिनाधिषः। 
चन्द्रमेव्राभ्नितच्वेषु वन्ध्या पुच्चमवाष्रयात् ॥ 
रतारम्पे रविः पुंसां शग्तान्ते सुधाकरः 
अनेन क्रमयोगीन नादत्ते देवदण्डकः। 
रतारभ्भे रविः पुंक्ां च्तरियाच्चेव सुधाकरः । 
उभयोः सङ्गमे प्रापे बल्या एचमवाप्रुयात् ॥ 
चन्द्रनाड़ो वेत् प्रख्े गभ कन्धा तदा भकवैत् । 
सूर्ये भवेत्तदा पुमो शून्यं गर्भो निहन्यते ॥ 
चन्द्रं स््ो पुरुषः सूय्य' मध्यमार्गे नपुंसः । 
मभप्रशरे यदा दूतः तदा पुचचः प्रजायते ॥ 
पृष्व यत्नो जले पुचः कन्यका तु प्रभच्छने । 
सजसा गभेपातः स्थात् नभस्यपि नपुंसकम् ॥ 
शुन्ध शून्य युगे युग्मं गभेपातस्तु संक्रमे । 
सव्यभागी क्ते पुत्तश्न्द्रचारे तु कन्यका ॥ 
विषुके गर्भपातः स्थात् भावौ वाथ नपुंसकः 
तचे वित्तं विजानाति कथितं तत्र सुन्दरि ॥ 

४८३ 

स्वरोद 

गभौधानं मारुते स्याच्च दुःखो 
दिशाख्यातो वारणे सौख्ययुक्रः। 
गभेखावो खल्पजोवौ च वङ्खो 
भोगौ भव्यः णाथिकेनाधंयुक्तः ॥ 

धनवान् सौख्य मंगुक्तो भोगवान् गर्भसंस्थितः 
स्यान्नित्यं वारुणे तत्वं व्थोख्ि गभे निहन्यते ॥ 
मयेषु सुतोत्यन्निव्वा सुरी दुहिता भवेत् । 
शेषेषु गभ॑हानिः स्यात् जातमात्रस्य वा खतिः 
रविमध्यगतशन्द्रश्न्द्रमध्यगतो रविः । 
ज्नातव्यं गुरुतः शोप्रं न विद्याणास््रकोटिभिः ॥ 

इति गर्भप्रकर णम् ॥५॥ 
अथ संवक्छरप्रकरणम् । 

चेवशुक्रप्रतिपदि प्रातस्तत्चविभेदतः। 
पश्येदिचक्षणो योगो दचिषे चोत्तरायणे ॥ 
चन्द्रस्योदयवेलायां वहमानोऽथ तत्वतः 1 
पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिन्नं मव्वं शस्यजम् ॥ 
तेजो व्योन्नि भय घोरं दुभि कालतत््वतः। 
एवं तच्छफलं ज्ञेयं वं मासे दिने तथा ॥ 
एथिष्यादि कतच्वेन दिनम माब्दजं फलम् । 
शोभनञ्च तथः दुष्ट व्योमा श्लवद्धिभिः ॥ 
मध्यमा भवति क्रा दु्टा च सन्ेकदयभु । 
देभह्महारौगक्तं्रकटादिट्ःखदा ॥ 
मेषभंक्रान्तिदिवमे खरमेदं बिचाग्येत् । 
सम्बद्मश्फलं ब्रुयात् लोकाना तत चिन्तकः 
सुभित्तं राहि: स्यात् बहे शस्या वसुन्धरा । 
वष्ष््टिस्तथा सौख्यं पृथ्वो तस्व बहेदुयदि ॥ 
अतिदठष्टिः सुभित्त स्यादारोभ्य' भोख्यमेव च 
वह्शस्या तथा पृथ्वौ जलत्वं बहेद्यदि 
दु्भित्तं राभङ्गः स्यादरोगोत्यत्तिन्तु दारुणा । 
अरल्यादस्यतरा उशिरग्नितत्व वदेद्यदि 
खत्पालोपद्रवा भौतिरल्यदष्टिः स्युरोतबः। 
जेषसं क्रा न्तिवेलायां वाबुलचव वरद्यदि ॥ 
उद्वारतापच्वरा भोतिरत्मा ठषटिः चितौ 

भवेत् । 
मेषसक्राभ्तिवेलायां व्योमतस्व बरेद्यदि ॥ 
लन्नापि शून्यता ज्ञेया शस्यादोनां सुखस्व च । 
पथे प्रवेशने श्वासे खप्ललत््वे न भिदिदः ॥ 
मूर" चम्दरऽन्धथाभूते संगरः सव्वंसिदहिदः। 
विषमे बद्कितत्लस्य ज्ञायत केवलं नभः ॥ 
तत् कुओादस्तु संग्राद्यं दिमासे च महाचेता । 
खवर ज्ञानं शिवः पश्चेज्ञ चमो पतिस्तथा भवेत् ॥ 
एकच्र णरोरं यस्य सख तस्य सुदा भवेत् । 
नाडोचयं विजानाति तच्छन्नानं तवैव च ॥ 
नैव तेन भवैत्तुख्यं लचकोटिरसायनम् । 
दवौ संक्रमणे नाडो गलान्ते च प्रवत्त॑ते ॥ 
सलिले वह्कियोगेऽपि रौरवं जगतोतले । 

इति संवत्ररफलम् ॥*॥ 
भथ रोगप्रकरणम् । 

मद्ोतच्े ख्रोगञ्च जले च जलमातरः । 
रवौ चारे तेजस्तच्चे वायुत्वे च शाकिनी ॥ 
शृन्धतच्छेन रोग पित्तदोषससुद्घवः । 
दानपुख्यं' दिजातौनां पिष्डखादं विधौयते ॥ 

खरोद् 
श्रादौ शून्यगतं एच्छत् पञ्चात् पूर्णो विशेद् 

यदि । 
मूच्छितोऽपि भुवं जोवेत् यदथ परिष्च्छति ॥ 
चन्द्रस्थाने स्थितो जोवः सखस्थाने च च्छति । 
तदा प्राणविनिश्ु्लो यदि वैद्यशतवुंतः ॥ 
पिङ्गलायां सितो जोवो वामे दूत च्छति । 
तदापि भ्वियतै रोगो यदि व्राता महैग्ठरः ॥ 
दच्चिणेन यदा व।यु्खं रौद्रा त्तरं वदेत् । 
तदा जोति जावोऽभौ चन्द्रे समफलं भवेत् ॥ 
जोवाकारञ्च वा टता जोवाकारं विलोकयन् 
जोवस्धो जोवितं पृ च्छेत्तस्माव्नोवन्ति ते 

धुवम् ॥ 
प्रश्रं वाधः खितो जोवस्सदा जोवो हि जोवति। 
अह्खंचारगनो जौवो याति जोवो यमालयम् ॥ 
विपरौताक्तरं प्रश्रं रिक्ायां एच्छको यदि । 
विपश्यञ्च विद्यं विषमस्योदये सति ॥ 
यस्मिन् भागी चरेत् जोवस्तचस्थः परिश्च्छति । 
तदा जौवति जोवोऽसौ यदि रामैः प्ररीडितः॥ 

वातोदये वातकरञ्च भ्यं 
पित्नोदयै पित्त करश्च भच्छम् । 
श्ेणोदये से्रकरच्च भ्य 
पंमि प्रभुक्त प्रभवन्ति रोगाः ॥ 
पकस्व भूनस्य वियग्येयेय 
रोगाभिभूनिभवतोह पुंसाम् । 
तयाहंयाबंन्धुसुहद् वि पत्तिः 
पत्चव्रये व्यत्ययतो तिः स्यात् ॥ 

इति रोगन्नानम् ५*॥ 
अथ कालन्नानम् । 

मासादौ वल्रादौ च पक्तादौ च यथाक्रमम् । 
चयं कालं परोचेत वाथुचारवथात् सुधोः ॥ 
पञ्चभूतात्मकं देह शशो खेहेन सिञ्चति । 
श्चेत् सूश्वातेन तेन जोवः स्थिरो भवेत् ॥ 
माशूतं बन्धयित्वा तु स्ये बन्धयते यदि। 
अभ्यासाल्ौवते जोवः सयकासेऽपि वञ्चते ॥ 
गगनाद्वते चन्द्रः कायापञ्चानि सिञ्चति । 
क्यागः सदाभ्यासात् रमते शशिनः प्रवात् ॥ 
शशाङ्् वारयैद्राचो दिवा वार्यो दिवाकरः, 
दत्यभ्यासरतो योगो स योगौ नात्र संशयः ॥ 
दिवा न पूजयेत् लिङ्गं रातौ देवीं न पूजयेत् । 
रहसि ज्ञानजनकं पञ्चसूते समन्वितम् ॥ 
अष्टोराज्र यदैकवे वहस यस्य मारुतः । 
तदा तस्य भवैदायुः संपू वत्सरदथम् ॥ 
भरहोराचहयं यस्य पिङ्गलायां सदागते; । 
तस्य वषये ज्यं लो षितं ्स्ववेदिभिः ॥ 
विरावं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः । 
वस्रं यावदायुः स्यात् प्रवदन्ति मनौषिशः ॥ 
रात्रौ चन्द्रो दिवा सूर्य्यो वहेद्यस्य निरन्तरम् ! 
विजानोयात्तस्य सल्युः षरमा साभ्यन्तरे सुधौः ॥ 
एकादिषोइशाहानि यदि भातुर्निरन्तरम् । 
वेदस्य च वै खेत्युः ीषारेन च मरसिकैः ॥ 
सम्यशे वहते सूव्ध्न्द्रमा नैव दश्यते । 
पेण जायते शल्युः कालन्नानेन् भाषितम् ॥ 



स्वरोट 

सम्पण वते चन्द्रः सूर्यो नैव च दश्यते । 
माैन दश्यते सल्युः कालन्नानेन भाषितम् ॥ 
मूतं पुरोषं वायुख मम कालं प्रजायते । 
तदासौ चल्तितो जेयो दशाहे खियते भूवम् ॥ 
एवं चन्द्रप्रवादञ्च सुख्रनाभजयस्तथा । 

सूश्चचन्द्रप्रणाओे तु सद्यो व्यु मंषयः ॥ 
श्ररुन्धतौ श्वैव विष्णोस््रोणि पदानि च। 
श्रायुरहीना न पश्यन्ति चतुये माढमग्डलम् ॥ 
अरुन्धतो भवेच्जिह्वा धरुवो ना नाग्रमुच्यते । 
भ्वुवोमध्ये विष्णुपदं तारकं माढठमण्डन्म् ॥ 
नवक्ुवः मप्तमो वा पञ्चतारा चिनाभिका। 
जिच्वामेकदिनं प्रोक्त भ्तियते मानवो ध्रवम् । 
कोणमष्णोऽङ्लोभ्यान्तु किचित् पौद्य निरौ- 

येत् । 
यदा न दृश्यत चिन्दुहेशारेन जनो खतः ॥ 

इति कानन्ञानम् 1*॥ 
इडा गङ्गेति विज्ञेया पिङ्गला यमुना नदो \ 
मध्ये सरखतौ विद्यात् प्रयागादि समन्ततः ॥ 
रादौ साधनमाष्यातं सद्यःप्र्ययकारकम् । 
बद पद्ाननो योगौ वन्धयेदुष्डियानकम् ॥ 
पूरकः कुञ्भक्ैव रेचक ढतोयकः। 
त्ात्यो योगिभि्निन्य देहसंसिदिहेतवे ॥ 
पूरकः कुरुते पष्टौर्धातमाग्यं तथैव च । 
ककः स्तम्भनं कुर्यत् जौ वर्चा विवर्चेनम् ॥ 
रेचको हरते पापं छुरव्यादयोगपदं व्रजेत् । 
पधात् संग्रामवत्तिष्ेत् पञ्चे वन्धे च कारयेत् ॥ 
कुम्भयेत् सदजं वायु यथाशक्तया प्रयब्रतः । 
र चयेचन्द्रमार्गेण सूर्येण पूरयेत् सुध: ॥ 
चन्द्रं पिवति सुभ सथ्य पिवति चन्द्रमाः। 
अन्योन्यकालमावैन जोबेदाचनद्रतारकम् ॥ 
श्वो याङ्ग वहते नाडो तन्राडोरोधनं कुस । 
मुख्ठबन्धममुश्चन् वै पवनं जायते युवा ॥ 
मुखनासा्िक्णानामङ्गलोभिनिरो धयेत् । 
तत््वोदयमिति ज्ञेयं सश्युखो करणं प्रि ॥ 
तस्य रूपं गतिः खादो मण्डलं लच्तणन्त्विदम् ! 
यो वैत्तिवानरोलोकेसतु शूद्रोऽपि योग- 

वित् ॥ 
निराशोनिंलो योगो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। 
वामनामुग्मनां क्त्वा कालं जयति लोलया ॥ ` 
विश्वस्य वेशिक्रा शक्जिनेचाभ्यां परिटस्यते । 
तत्रस्य तु मनो यस्य याममाव' भवेदिह ॥ 
ठस्य गुव्वंंते नित्यं घटिका तिप्रमाणतः । 
शिवेनोक्त पुरा तन्तं सिस्य गुणगद्धरम् ॥ 
बड! पद्यासनसख्ो गुद पवनलयं संनिरष्वोह- 

सुः 
परां रन्ध ण कुञ्अव्रयजितमनिलं प्राणशक्तया 

निरुष्य । 
पकोभूतं सुपुन््राविशररमुखगतं ब्रह्मरन्ध च 

नोता 
निःक्लिप्याकागम्नदङ्के शिवचरणरता यान्ति ते 

, कैऽपि धन्याः ॥५॥ 
पतत्ञानाति यो प्रोगो एलत् प्रति नित्यशः । 

टट 
४५ 

मः 

सब्वदुः सैनिको लभते वाञ्छितं फलम् ॥ 
स्रन्नानं गिरो यस्य लच्छोः करतले भवेत्। 
एतत्तु शरोरे यस्य सुखं तस्य सदा भवेत् ॥ 
प्रणवः मव्वबेदाना ब्रह्माण्डे भास्करी यथा । 
मत्ये नोके तथा पूज्यः खरज्नानो पुमानपि ॥ 
नाड़वयं विजानाति तच्छज्ञानं तैव च। 
नेव तेन भवैननल्यं लक्तकोटिरसायनम् ॥ 
एकाक्षरप्रदातारं नाडोभेदनिवेदकम् । 
एधिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्वा चारणो भवेत् ॥ 
सखखरस्त त्वं तथा युद्धं देवश्य स्तियस्तध्ा । 
गभाब्दरोगकालाख्यं नवप्रकरणान्वितम् ॥ 
एवं प्रवत्तितं लोके सिदिदं सिदयोगिभिः । 
श्राचन्दराकीं षहो जोयात् पठनात् सिद्ि- 

दायकम् ॥ 
सुख्थामने समामोनं निद्रामाहारमल्पकम् , 
चिन्तयेत् पर मात्मानं यदे त्तद्भविष्यति ॥” 
इति शिवगौरोसंवादे नवप्रकर णःज्वितपवन- 
विजयं नाम खरोदयं ममाश्षम् ॥ 

खगः, पु, ( ख्रिति मोयते इति । गओे+ कः । 
यदा, सुषु अज्यते इति । अजं अजने + घञ् । 
शा दित्वात् कुत्वम् ।) देवलानामानलयः। तत्- 
प्यायः । खः २ नाकः ३ विदिवः ४ बिदशा- 
लयः ५ सुरलोकः ६ दयोःऽ सौर किपि- 
पम् < । इत्यमरः । १।१।६॥ मन्दरः ९० 
श्रवरोडः ११ गोः १२ रमतिः १३२ फलो- 
दयः १४ । इति जटाधरः ॥ देवलोकः १५ 
ख्र्लोकः १६ ऊद्धलोकः १७ सु्वाधारः १८ 
सौरिकः १ शक्रभुवनम् २० दिवानम् २९१ 

इति शब्द्रब्नावलो ॥*॥ तस्य गुणदोषा 
यथा,-- 

सुबाइर्वाच । 
“स्स्व मे गुणान् ब्रूडि साम्प्रतं दिज मत्तम । 
एतत् सव्वे दिजखरष्ठ करिष्यामि न संययः ॥ 

जेभिनिरुवाच 
नन्टनादोनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 
तद्रोश्चानानि पर्यानि सरव्व॑कामशभानि च ॥ 
सव्वं कामफलेवु्तैः शोभितानि ममन्ततः। 
विमानानि स॒दिव्यानि परितान्यप्ठरोगमेः ॥ 
सव्वतैव विचिवाणि कामगानि रसानि च। 
तरुणादित्यकर्णानि सुज्ञाजालान्तराणि च ॥ 
चन्द्रमण्डलश्ञ्चाणि हेमशय्यामनानि च। 
सव्वं कामसखद्वाखच सुखदुः खविवजिताः ॥ 
नराः सुक्षतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम् । 
न तत्र नास्तिका यान्तिनस्तेया नाजिरतेन्द्रियाः॥ 
न चुशंमा न पिशुनाः क्रतन्नान च मानिन। 
मत्यास्तपःखिताः शूरा दयावन्तः क्षमापराः » 
यज्वानो दानशोलाञ्च तवर गच्छन्ति ते नराः। 
नरोगोन जरा खल्युनं शोको न हिमादयः १ 
न तच च्त॒पिपासा च कस्थ म्लानिनं इश्यते । 
एते चान्ये च वहवो गुणाः सन्ति च भूपते ॥ 
दोषास्तत्रत ये सन्ति तान् णुष्व च सास्तम् । 
शभस्् कमप्रण; अतूच्न' फलं ततव भुज्यते । 

उपतिष्ठति तद्धत्या पुनरेव निवत्तते ॥ 

सखः - 
नचाव क्रियते भूयः सोऽव्र दोषो महान् युतः॥ 
असन्तोषञ्च भवति दृष्टा दघं परथियम् । 
संप्राप्ते कम्मणामन्त महसा पतनं तथा ॥ 
इड यत् क्रियते कमम फलं तवैव भुत । 
क््भृमिरियं राजन् फलभूमिस््रसौ स्मृता ॥* 

इति पाञ्च शरखखण्डं ९० अध्यायः ॥ 
अन्यत् बह्किपुराणे शिवैरुपाख्याननामाध्याये 
मास्ये १०३। १०४ अ्रध्याययोरपि द्रष्टव्यम् ॥ 
अपिच) 

सुनन्द् उवाच) 
णु राजन् प्रवच्यामि विश्णोरद्धतकणः । 
विराडरूपस्य सख्थानमाच्यानं महदद्भुतम् ॥ 
यावतो भू. समदिष्टा सममुद्रादिकानन । 
प्रतिभाता महाराज किरणेखन्द्रसूधयोः ॥ 
वियच्च तावदुपरि विस्तारपरिमण्डलम् । 
पञ्चविंगतिको वस्तु योजनानान्तु ततृस्मुतम् ॥ 
नवतोनां महस्राणि योजनानि महौ पते । 
भूमरूडच्च लो कानां सिहचारणरत्तसाम् ॥ 
धे च विद्याधरा यक्तरन्नोगन्धरव्वकिब्रराः। 
भूतप्रेतपिशाचाञ् तेषां तत् ख्थानमौरितम् ॥ 
ततो राइगपहावाहो चयोदगसडखकम् , 
योजनाना प्रविस्तारं मण्डलं तस्य कथ्यते ॥ 
स्मरन् वैरं पुरा प्रात यः पर्व्वणि महाग्रहः, 
ग्रामाय धावति कोधात् पुष्यवन्तौ मद्ोपते + 
तदव भगवचक्रं सदसख्रार्कोपमदयुति । 

उपराग वदन्त्येवं पुख्यकालस् कथ्यते । 
लच्षयोजनतो भानुभमेरेष व्यवस्थितः ॥ 
भानोः सकाशादुपरि लकते लच्छः चपाकरः। 
नक्तवमण्डलं चन्द्राल्न चयोजनमुच्छ्ितम् ॥ 
नक्षत्रमण्डलात् सौम्य उपरिष्टादिलच्षतः ) 
बुधात् शक्रो दिलच्े तु शक्राद्ौमो दिलक्तके ॥ 
मङ्गलादुपरिष्टाचच गौष्यतिलंत्तकये । 
दिलक्षयोजनो तूसेधः सौरिरहेवपुरोहितात्॥ 
शतायुतससुच्छरायं सौरेः सषर्षिं मण्डलम् । 
स्पिंभ्यः सहस्राणां थताटू ह धवखितिः ॥ 
पादगम्यं हि यत्किञ्चिद स्वस्ति धरणोतले । 
तदुर्लोक इति ख्यातं ाकद्दोपादिकाननम् ॥ 
भूर्नोकाच् भुवर्लोकः सरव्यावधिरुदौ रितः । 
भदित्यादाभरुवं राजन् खर्लोकः कष्यते बुः ॥ 
महर्लोक: चितेरूडमेककोरिप्र माणतः । 
कोटिदये वत्तमानो जनो भूर्लोकतो कृप ॥ 
उपरिष्टात् चितैर्टौ कोटयः सत्यमोरितम् 
सत्थादुपरि वैकुण्ठो योजनानां प्रमाणतः ॥ 
भूर्लोकात् परिसंख्यातः कोटिरष्टादञ प्रभो । 
यबास्ते चौपतिः साक्तात् सर्व्वेघामभयप्रद; ॥ 
वैकुग्ठादुत्तरे शेवो लोकः घोडशकोटयः। 
तिरेव महाराज कौलासाख्यस्तु पव्ब॑तः 
पार्वत्या सहितः शशु ् ास्ते खगरोवंतः ॥* 
इति पाद्म खगखर्डभूरादिलोकवर्थनं ६ भ्र; ॥ 
खर्गसखरूपं कम विप्रे स्र्गविशेपगमनश् 
यथा- 
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गः 

सूत उवाच । 
*सखरगख्थाने महापुख्य प्रोच्यमानं निडोध मे । 
भारते कतपुण्डानां देवानामपि चःलयम् ॥ 
मध्ये एचिव्दामदौन्द्रो भास्वाम् मेदिंररूमयः । 
योजनानां सहस्छःणि चतुरः तिः समुच्छ्रितः ॥ 
प्रविष्टः बोडश्राधस्ताहरख्यां धरणोधरः । 
लावतुप्रमाणा थिवौ पव्वेत्च समन्ततः ॥ 
लस्य अङ्गयं मूहि खर्गो यब्र प्रतिष्ठितः । 
नानाद्रुमलताकोशं नानारन्नोपशोभितम् ॥ 
मष्यरं पञ्चिमं धृन्यै मेरोः शृङ्गाणि त्रौणि वे । 
प्रयुलोच्छ्ितमाचाणि इं शृङ्ग तस्व मध्यतः ॥ 
मध्यख्ं स्फाटिकं ङग वैदूयकरकामयम्। 
इन्द्रनोलमयं पन्य माणिक्यं पमं स्मृतम् ४ 
योजनानां सहस्राणि नियुतानि चतुदश । 
उच्छ्रितं मध्यमं अङ्गं स्वर्गो यच प्रतिष्ठितः ॥ 
प्रयुतान्तरितं खङ्गं सयू च्छचाक्तति सलिलम् । 
पब्ब प्िमशह्भगणां सकलं मध्यमस्य च ॥ 
विपिष्टपो नाकष्ष्ठो अ्रष्रःगान्तिमिव्वेत । 
अानन्दोऽव प्रमोदख खगाः शङ्गे च मध्यमे ॥ | 
श्वेत पौटिकञचैव उपभोभनम धौ । 
चखाङ्कादः खरगंराजख सर्गाः खङ्गे तु पञिमे॥ 
निलो निरडड्ारः सौभाग्य्चातिनिमं जः । 
सौख्य निव्वतिखैव पुख्खाइखच तथा दिज ॥ 
श्व्मा चैते दिजयेष्ठ पू्व्वगङ्गे समर्थिता: । 
एकविंशति ये खर्गा निविष्टा मेरुमूषद्ैनि ॥ 
अह्िंखादानकर्तारो यन्नानां तपा तथा । 
तेषु तेषु वसन्ति ख जना; क्रोधविवजिंताः ॥ 
जलप्रवेशो चानन्दं प्रमोदं व्किसाहषः । 
खगुप्रपाते सौख्यस्तु रे चैवास्य निर्मलः ॥ 
अनशने तु सम्बासे खतो गच्छेचिविष्टपम् । 
क्रतुयाजो नाकष्ष्ठमस्मिहोत्रौ च निव्वतिम् ॥ 
तड़ागकूपकत्ता च लभते पौष्टिकं दिज । 
सौवणंदायो सौभाग्यं लमेत् खमे महातपाः ॥ 
श्ोतकाले महावद्धि' प्रल्वालयति यो नरः। 
सर्व्वं सत्वहितार्थाय स्वगे चाश्छरसं लभेत् ॥ 
हिरण्यगोप्रदानेन निर हष्कारमवाप्रयात् । 
भूमिदानेन शुद्धेन लभते शान्सिकं पदम् ॥ 
रौप्यदानेन शेन सगे गच्छति नि््यसम् । 
अ्वदानेन पुख्याहं कन्यादानेन मङ्गलम् ॥ 
दिजेभ्यस्तपंणं कत्वा दश्वा वस्त्राणि भक्तितः । 
श्वेतन्तु लभते स्मे यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
कपिलागोप्रदानेन पराई चानुभूयते । 
मोहस्य प्रदानेन खगे मन्मथमश्ुते ॥ 
माघमासे सरितृल्रायो तिलघेनुप्रदस्तघा । 
इचोपानददाता च खगे यात्युपभोभनब् ॥ 
देवायतनकर्त वे श्रुखुषणपरस्तथा । 
लोथयावाघरशचैव स्गंराच्ये मडोयते ॥ 
एकात्रभोजो यो मर्त्यो नक्षमोजो च नित्यशः । 
उषवासौ तिराच्राद्यैः शान्तिखखगे शुभं लभेत् ॥ 
खरितृच्रायौ जितक्रोधो ब्रह्मचारो हदृब्रतः 
तिलं खगमाप्रोति तधा भूतडिते रतः ॥ 
विद्यादानेन भेप्रावो निरहङ्कारमाष्रयात् । 

ष, 122 
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सर्गः 
यैन यैन हि भावेन यद्यदानं प्रयच्छति) 
तत्तत् ख्गभवाप्नोति यद्यदिच्छति मानवः ॥ 
यस्तु सव्वाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 
स प्राप्य न निवत्तेत दिवं शान्तमनामयम् ॥ 
गङ्गन्तु पश्चिमं यच्च ब्रह्मा तत्र खितः ख्वयम् } 
पू्वंशङगे खयं विष्णुर्भध्ये चैव शिवः सितः ॥*॥ 
अतः परन्तु विप्रेन्द्र सख्मौध्वानमिमं ख्णु॥ 
विमलं विपुलं शदमुपय्चे परिसुख्खितम् । 
प्रथमे तु कुमारस्तु दितोये मातरः खिता 
दतो सिदगन्धव्वस्तुययं विद्याधरा दिज। 
पञ्चमे नागराजख्च षष्ठे तु विनतासुतः ॥ 
सप्तमे दिव्यपितरो धस्यराजस्तधाष्टमे । 
नवमे तु तथा दच्च भ्रादित्या दशमे पथि (अ 
भूर्लो काचतसाइस्लसू हं चरति भास्करः । 
योजन। नां सहस्रे इ वष्कश्मेन समन्वितः ॥ 
चिगुणः परिणाहेन सू्धविम्बप्रमाणतः ॥ 
सोमपुव्धां विभावयधां मध्याहे चाखमा यदा । 
महन्द्रस्यामरावत्यां ततस्तिष्ठति भास्करः ॥ 
मध्याह्न त्वमरावत्यां यदा भवति भास्वरः । 
तदा भंयमने याम्ये तदो दय॑स्तु प्र्डते ॥ 
मेर प्रदकिणं कुब्वेन् भात्येवं सविता खदा । 
श्ुवाधाररथे तिष्ठन् वालिख्डिल्यादिभिः स्तुतः ॥ 
सूधमष्डलमानान्त् दिगुणं सोममष्डरूम् । 
पृं शतसदस्ने तु तस्मान्न चव्रमणर्डसम् ॥ 
दिले तु बघस्यापि स्थानं नक्तव्रमच्डकात् । 
तावद्ममाण्भारी तु च॒घस्याप्युश्नना खित्तः ॥ 
श्रङ्ार कोऽपि शक्रस्य तावन्माने व्यवश्ितः । 
लक्ष्ये तु भौमस्य ख्थितो देवपुर खितः ॥ 
शौरि बंशस्पतेखोडं' दिच्चे तु व्यवख्धितः । 
तच्मात् शनेशरादृ हं लकते सपर्िमणछलम् 
सपर्षिमण्डलादू मेकलचे धरुवः सितः । 
भेधोभूतः समस्तस्य ज्योतिशक्रस्य सत्तम ॥ 
भाखांस्तपति विग्रिन्द्र ऊद्ध' किरणरग्छ्िभिः । 
कालसंख्यां त्रिलोकस्य ख करोति युगे युभे ॥ 
जनस्तपस्तथा सत्यमेताज्ञो कान् दिजाश्रया । 
बरह्मणो सुनिभादू ल विष्णुशक्तिविदो पिवः ॥ 

` छं गतेर्दिजखेष्ट रश्मिभिस्तपते रविः । 
श्रघोमतेस्तु भूर्वोकं दोतते टौष्टदोधितिः॥ 
तमःपापदरः सुखः करन्ना तिभुवनस्य च । 
छतवब्र् परिदृश्यत मण्डलाम््ण्डलं चरण् ॥ 
दिथुषेन अ पिस्तोशे श्रूतलात्तत् प्रतिष्ठितभ् । 
भ्रादित्वमण्डलाघस्तात् भुवो लोकः प्रतिषितः ॥ 
तदधस्तात्त वि्र्द्र भूर्लोकः संप्रतिष्ठितः । 
एवमेतच्िमुवनं विष्णुकाये व्यवसितम् ॥ 
वलो क्यस्य श्वरत्वञ्च विष्णुदत्तं शतक्रोताः । 
लोकपालेख सहितो लोकान् रचति ध्यत: । 
वसन् खगं महाभाग देवेन्द्रः ख तु कौत्तितः ॥ 
श्रतोऽघस्ताद्दिजयेष्ठ पावालन्तु खयं प्रभम् । 
न तवर तपते सूर्यो न राविने निशाकरः ॥ 
दिव्यं रूपं समास्थाय तपन्ते सततं जनाः । 
पातालख्ाः दिजश्येष्ठ दोप्यामानाः खतेजसा ॥ 
खर्लोकात्तु महर्लोकः कोटिमाने व्यवसितः । 

खर्गलो 
ततो योजनमानेन दिगुणो मच्डलेन तु ॥ 
जनलोकश्थितो विप्र पञ्चमो मुनिसेवितः। 
तस्योपरि तपोलोकञतुभिः कोटिभिः स्मृतः ॥ 
सत्यलोकोऽष्टकोटौभिः सर्व्वेषासुपरिखितः ¦ 
सर्ववं छत्ाक्तिन्गेया भुवना भुवनोपरि ॥ 
ब्रह्मलोकादिष्शुल्मेको दिगुशेन व्यवसितः । 
वाराहे तस्य मादहात्मी कथितं लोकचिन्तकैः ॥ 
ततः परं दिजखढ ततो द्यण्डकपारकम् ¦ 
ब्रह्माच्डात् परतः साच्तात् निर्लेपः पुरुषः 

ख्वितः! 
यमुएास्य विमुचखेत तपोज्ञानसमन्विताः । 
इति ते संख्ितिः प्रोक्ता भूगोलस्य मयानघ ए 
यस्तु सम्यमिमां वेत्ति स याति परमां गतिम्!" 

इति दसिंदपुराणे ३० श्रष्यायः॥ 
पारिभिाषिकष्र्गो यया,- 
“मनोऽशुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः खलङ्घताः । 
वाषः प्रासादेषु सगः स्याच्छभकम्पणः ॥* 

भूति गाड । १०९. । ४४॥ 
ष्यावमते खगलक्तणं यथा । दुःखासभ्मित्र- 
त्वादि विशिष्टसु खत्वं खगत्वं तदेव खगं पदशक्च- 

तावच्छेदकमिति सिदान्तः । आदिपदेन अ्रन- 
न्तरदुःखग्रस्तभिन्रत्वाभिलाषोपनो त्वयोः परि 
ग्रहः । अतषव 
“यत्र दुःखेन संभिन्नं न च म्रस्तमनन्तरम् । 
भ्रभिलाषोपनोतं यत् तत् सुखं खःपदास्पयदम् \” 
इति खरादिपदशक्तिग्रादकाथंवादोऽपि संग- 
च्छते । इति गद्ाधरभहा चालत वादाः ॥*॥ 
किच्च । 
“मनःप्रोतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विप्थयः । 
नर्कसरगं संते पे पापपुष्ये दिजोत्तमाः ॥ 

इति ब्रह्मपुराणे १८ भ्रष्यायः ४ 
खगभामो, [स्] चि, ( खगे गच्छत्तोति । गम + 
णिनिः । ) खगेगमनकत्त । यथा, 
मव्वेहत्तौ वि्िंखा यै ये च सवयसा नराः । 

सब्दस्य प्रियभूता्च तै नराः खरगेगामिनः ॥* 
इति कमलो चनः ॥ 

ष्व्मङ्गा, स्तो, ( स्वर्गस्य गङ्गा ।) मन्दाकिनो । 
इति शब्द्रन्नावलो 

खगंजित्, वि,(खगे जयतोति। जि + किप् तुगा- ` ̀ 
गम ।) खगेञेता ! ( यथा, महाभारते । 
१२। ७५।३४। 
“यस्िन् भयादतः सम्यक् चेमं विन्दत्यपि- 

त्णम् । 
स खर्गजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतत् व्रवोमि ते 1») 

श्व्ग पतिः, पुं, ( खगस्य पतिः । ) इन्द्रः । इति 
हेमचन्द्रः ॥ 

स्व्गवधू, स्तो, (खर्मस्य खगंश्ितलोकस्य बधु: ।) 
अप्सरसः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

खर्मलोकेशः, पुं, ( खर्गलोकाय ईशः। शरोर. 
जन्यकमः खकते खमंप्राप्पभावात्तात्वमस्य ।) 
शरीरम् । इति जटाधरः ॥ ( खमेलोकस्य 
ईशः । ) इन्द्रश ॥ 



खच्िंका 
खगंसरिदरा, स्मौ, (सखगंस्य सरिहरा ।) गङ्गा । 
ति राजनिघंण्टः ४ 

खर्गापगा, स्त्रो, ( खर्गस्य भ्रापगा । ) गङ्गा । 
इति ईमचन्द्रः ॥ 

स्वर्गिभिरिः,) पु, ( खर्गस्य पक्त खः गिरिः 
स्वर्गरिः, पव्वंतः । ) सुमेरः । इति हेम- 

सखर्गिवधुः, खनी, (खर्गिणां देवानां वधुः । ) अष्ड- 
रसः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

स्वर्गो, [न्], (खर्गोऽख्यस्य भोग्यत्वेनेति । खग + 
इनिः!) देवता । इति विकाख्डयेषः ॥ (यथा, 
कुमारे! २।४५। 

“भुवनालोकनप्रीतिः सखगिंभिर्नानुभूयते । 
खिलोभूते विमानानां तदापातभयात् पथि ॥*) 
स्वगगामिनि, चि । ज्ञं यथा,- 
दया भूनेषु संवादो परलोकं प्रतिक्रिया! 

सत्यं परह्िता चोक्चिर्व्वेदप्रामाख्यदशेनम् ॥ 
गुरुदेवषिपूजा च केवलं साधुसङ्गमः । 
सत्क्रियाभ्यसनं मेत्रो खरगिंणां लक्षणं विदुः ॥ 

इति गारुडे २२९ अध्यायः ॥ 
सखर्गौकाः, [स्] पु, (स्वं रोको वासखानं येषाम् 
देवता ! इति हलायुधः ॥ (यथा, कुमारे । 
१।५८। 

“अनर््यमर्ष्येण तमद्रिनाथः 
खर्गौकसामक्धितमच्ेयित्वा । 
आराधनायास्य सन्वोसमेतां 
समादिदेश प्रयतां तनृजाम् ॥* ) 

खग्यः, वि, ( खगस्य निमित्तं संयोग 

वा श्वगे+- “गोद्यचोभ्रख्यापरिमाणाश्वादेयत्। 
५।९१९।३९। इति यत् । यद्वा खैः प्रयोजन- 
मस्य । “खरग दिभ्यो यदकज्ञव्यः ।* ५। १।१११। 
इत्यस्य दास्तिकोक्तया यत्। ) स्यर्मोयः । स्यर्म- 
शब्दात् ष्ण्रप्रत्ययेन निष्यः ॥ ( यथा, भाग- 
बते 1 ४।१२। ४४) 
““धन्धं यशस्यमायुष्च पुख्य स्यस््ययनं महत् । 

खग्यं प्रीव्यं सौमनस्यं प्रथस्यमघमरषखम् ॥* ) 
व्निकः, पुं, सज्जं काचादः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
यवक्ञारः। यथा, 
पाक्य: चारो यजक्तारो यावशूको यवाग्रजः! 

खर्जिकोऽपि स्मृतः तारः कापोतः सुखवचचं कः ॥ 
कथितः स्वजिंकामेदो विगेषन्तेः सुवर्चिका । 
यवक्तारो लघुः खिग्धः सुसूच्छो वङ्िदौपनः । 
निहन्ति शूलं वातामश्ेशश्वासगलामयान् ॥ 
स्वजिकाल्पगुणातस््नात् 
सुवचिका स्यजिकावत् बोदव्या गुखतो जनेः ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
खल्जिकात्तारः, पु, ख ञ््जित्लारः। साचिक्षार इति 
भाषा । अस्य गुणाः । 
यवक्लारः जयेदशः शखास्रान् वातकफामयान्। 

गर्म ट् ग्रह षो पाण्डुरो हा नाहगलामयान् । 
तस्सादन्पान्तरगुणः ख खिन कान्तार उच्यते ॥ 

इति राजवज्नभः ॥ 

८६ 
४५] 

खया 

खचि चौरः, पु, ( खर्ज एव क्षारः) सलव्जिका- 
च्तारः। तत्पर्यायः! सखल्निकः र क्षारः ३ 
खजं ४ सुखोल्निंकः ५ सुव्िंकः ६ सुवचिःऽ 
सुखवर्चाः ८ । भरस्व गुणाः । पटुत्वम् । कट्- 
ष्णत्वम् । तोच्छत्वम् । वातकफात्तिना शित्वम् । 
गुख्पाप्मानक्रमिव्रयजटरदोषनाथिलच्च । इति 
राजनिघष्टः ॥ 

सरत्नं, [ न् ] पुं, ( सुखेन अज्जं यतोति । सु+ 
भरष्ल + खिनिः। 
निघण्टः ॥ 

खव्नित्तारः। इति राज 

खणे, क्रो, ( सृष्ट र्णा वर्णो यस्य) सुवर्णम् । 
घ॒स्तुरः । इत्यमरः । २। < । €४ ५ मौरसुवखे- 
शाकम् । नागकेशरम् । इति राजनिर्घण्टः ॥*॥ 
खं स्योत्पत्तिर्यया,- 
“एकदा सव्वदेवा्च समूषुः खर्मसंसदि । 
तत्र ज्ञत्वा च कृत्यञ्च गायन्त्यष्छरसां गखाः ॥ 
विलोक्य रश्धरां सुखोणीं सकामो वद्धिरेव च। 
पपात वोय्यै चच्छाद लब्जया वाससा तथा ॥ 
छन्तप्ौ स्व पुच्ख वत्र चिघा ज्वलद्मभः । 
शणेन वरयामास स सुभेरर्वभूव इ ॥ 
दिर श्यरेतसं वद्कि' प्रवदन्ति मनो षिखः ॥* 
षति ब्र ह्मवेवकते ओ छष्डजनद दण्डे १२१।२२-२७॥ 
तस्य गुणाः । 
“सुवणं ' तिक्षम धुरं कषायं गुरु लेखमम् 1 
ष्यं रसायनं बल्यं चच्चुष्यं कान्तिदं शचि ॥ 
अयुमेंधावयःस्यैयवाग् विशुदि्यतिप्रदम् । 
सयोग्ादमदारत्तानां शमनं परमुच्यते ॥" 

इति राजवल्लभः ॥ * ॥ 
सुव्ंस्ब शोधनमारणविधि्यंधा । मारणाय 
योग्ये सुवष्डमाड। 
दाहे रक्तं सितं छेदे निकषे कुुमप्रभम् । 

लारशक्ता म्निभं सिग्ध कोमलं गुर हेम रुत् ॥ 
खत् उत्तमम् । 
तच्छतं कठिनं रुतं विवशं समलं दलम् । 

दाहे च्छेदेऽसितं श्वेतं कषे स्ङुटलघ त्वजेत् ४ 
अथ शोधनविधिः। 
पत्तलोकतपच्राणि डेग्बो व्क प्रता पयेत् । 

गिषिच्चेत्तप्त्तानि तले तक्र च काश्छिके ॥ 
मोभूचे च कुलल्थानां कषाये'तु व्रिधा चिधा। 
एवं हसः परेषाञ्च धातूनां शोधनं भवेत् ॥"9॥ 
भथाशरस्य सुवणस्य दोषमाह । 

बलं सवौय्ये इरते नराणां 
रोगत्रजं पोषयतोड काये । 
अरसौख्यका्ये च सदा सुवण 
मशुमेतन्मरणशच कुर्य्यात् ॥ 

अथ खणमारखविः ¦ 
“ख णंस्य दगुण सूतमस्रम सड मदं येत् । 
तद्गोलकसमं गन्धं निदष्यादधरोत्तरम् ॥” 
सख्रणस्य अ्रतितनूक्रतपव्रस्। गन्धं गन्धकचुर्यम्। 
“गोलकञ्च ततो र्द्धा सरावटद़सं पटे ॥ 
विंशदनो पले दद्यात् पुटान्धेवं चतुरश । 
निर्यं जायते भस गन्धो देयः पुन; पुनः ॥* 

खर्णका 
शद्धा सवस्त्र कुटितचिक्रणसत्तिकया । 
पलः गोडटा इति लोकै । निरुल्य यत् पुनर्म 
जोवति ॥ * + भ्रधान्धप्रकारः। 
काञ्चने गलिते नागं षोडशांशेन निःचिपेव् । 

चुणयित्वा तथाचन ष्टा क्त्वा तु गोलकम् ॥ 
गोलकेन समं गन्धं दश्वा चैवाघरोत्तरम्। 
सरावसंपुटे टला पुटे विंशदइनो पलैः ४ 
एवं सप्रुटे्ेम निर्लय' भस्म जायते । 
अतापि पू्वंवद्गन्धः प्रदातव्यः पुनः पुमः ॥ ` 
काञ्चनारिरसेषं्टा समसूतकगन्धयोः 1 
कल्जलो हेमपत्राणि लेपयेत् समया तथा # 
काञ्चनारित्वचः कल्केमेषा युग्मं प्रकल्पयेत् । 
ला तत् संपुटे गोलं खश्मषारूपुटे च तव् ॥ 
निधाय सन्धिरोधञ्च कला संशोष्य गोलकम् । 
वद्कि' खरतरं कुादेवं दद्यात् पुटत्रयम् ५ 
निशत जायते भसम सव्वंकम्सु योजयेत् । 
काञ्चनारिप्रकारेण खङ्गो चन्ति काञ्चनम् 
खाङ्गलो करिहारौ । । 
ख्वाशामुखो तथा दन्धात्तथा इन्ति ममःशिला 
भिखाचिन्दूरयोचुशंखमयोरकदुग्केः ॥ ` 
खघ्तधा भावनां दद्याच्छोषयेच्च पनः पुनः । 
लतब्तु मलिते हेखि कल्कोऽयं दौयते समः ॥ 
पुनर्ष॑भेदतितरां यथा कल्को विलौयते। 4 
एवं बेलावयं दयात् कल्क हेमख्तिभवेत् ॥ ` 
रवं मारितस्य सुवणंस्य गुणाः । | 
षवश भो तलं हष्यं बल्यं गुरु रसायनम् । 
स्वाद् तिक्तञ्च तुवरं पाके च खाद् पिच्छिलम् 
पविचं ठ हणं नेत्य मेचास्मुतिमतिप्रदम् ४ 
ज्यमायुष्करं कान्तिवाज्िशदिखिरतक्लत् । 
विषदयच्चयो्ादचिदोषज्चरशोषजित् ॥ । 
ह्यं षाय कासुकाय हितम् ॥ *॥ 
असम्बद्यारितं खण वलं वो यच्च नाशयेत् । 
करोति रोमायुत्ख॒च्च तचन्याद् यब्रतस्ततः ४” ` 

 कणगुग्गुलुः । इति 
कणः ! ) सुवणं कथा च ॥ 

खणंकशिका, खलो, (सखस्य कखिका ।) 

खशंकायः, पु, ( खं इव पोतः कायो यख 1) 

छ+श्रण |) जातिविशेषः सेकरा 

र्काकारः ४) इत्यमरः) २।१०।८॥ दः 

५। इति तट्टौकासारखन्दरो ॥ ₹हेमलः ६।. 
इति जटाधरः ॥ 



सख्यौ 
^“विश्वकम्् च शूद्रायां वोर्व्याधानं चकार सः 
ततो बभूवुः पुत्ता नवेते शिल्पकारिणः ॥ 
मालाकारः कश्मकारः शङ्कार: कुविन्दकः। 
कुश्चकारः कंसकारः षड़तै शिल्थिनां वराः ॥ 
सूव्रधारचिव्रकरः स्वणकारस्तथव च, 
पतितास्ते ब्रह्मणापादयाज्या वशंसङ्कराः ॥ 
खकारः ख णंचौर्व्यात् ब्राह्मणानां दिजोत्तम । 
बभूव सद्यः पतितो ब्रह्मणापेन कम्यणा ॥ 
इति ब्रह्मव वत्तं ब्र द्मखख्ड । १०। १८--२२॥१॥ 

लस्य कम्यविपाको यथा, 
तेलचौरस्तेलकोटो मूषि कोटस्तिजग््कम् । 

ततो भवेत् खकारो जन्यैकं दुशटमानसः ॥ 
इति ब्रद्मवैवत्ते योक्ष्णजन्मखण्डे । ८५।१२८॥ 

खंछत्, पुं, ( खरथं' सुवर्णालङ्कारं करोतोति । 
+ क्किप् । तुक् च । ) ख्शेकारः) इति शब्द् 
माला 

स्वणंकेतको, सनो, (खणंवणी केतको) दरिद्रा 
वशं कतकौपुष्यम् । तत्पर्यायः! डेमकेतको २ 
कनकप्रसवा २ हैमो ४ दिव्रश्डा ५ विष्ठा 
सदा ६ सख पुष्पो ७ कामखन्गदला ८! अस्या 
गुणाः । 
*केतकौकुशुमं वश्धं केशदो्मव्यनाशनम् ! 
हेमाभं मदनोच्छाद वाइल्य सौख्यकारि च ॥ 
तस्यास्तनोति शिथिरः कटः पित्तकफापन्हः 1 
रसायनकरो वर्यो देडटाख्चकरः परः + 

इति राजनिघेण्टः ॥ 
ष्व शं्ोरी, स्त्रो, ( खण्व्णा चोरो । ) भोषधि- 
विशेषः । तत्पर्यायः पटुपर्णो २ हैमवतो ३ 
हिमावतो ४। इत्यमरः! २। ४। १३८॥ 
चत्वारि खश्नोर्ग्याम् । दयं पोत्तौरा नाग- 
जिद्धिकाशारा। 
“डेमवणं पयस्तस्या हिमवङ्ुमि्षम्भरवा। 
सा नामजिदडिकाकारा तस्ुलं बाणिजोषध- 

भिति॥ 

पदनि निच्डिद्राणि पर्णानि अस्याः पटुपणो 
ज्ञातेरत इति ईप् । हिमवति जाता हेमवती 
ष्णः । सख णं मिव पौतत्वात् चोरमस्याः खणं 
चोरे नदादिः। हिमयुक्घोत्पत्तिश्थानयोमात् 
हिमावती मोख्भ्रपाइ तुरिति वतुः नान्यस्य 
इति दोघं; । इति भरतः ॥ * ॥ रपि च। 
खं चोरो खण दुग्धा खराह्वा सक्विणो तथा । 
सवश हेमदुण्धो च हेमन्तोरो च काञ्चनो + 
खण चोरो हिमा तिक्ता कमि पित्तकफापडा । 
मूव्रछच्छाश्मरो शो फदाइचञ्चर हरा परा 

इति राजनिघेष्टः ॥ 
मैरिकं, क्तौ, ( खश वत् पोतं गेरिकम्। ) 

शवं मैरिकम्। वणं क् माटो इति भाषा । 
इलि राजनिधणटः ४ अस्य विवरण मेरिक- 
मेद्रथब्दे द्रव्यम् ॥ 

स्वं रोवा, स्तो, ( खर क्षौ ग्रोवा यस्याः ) 
खतनदौविेषः । यधा; 

या निःखणापून्व भागात् तस्मादिरिवराब्रदो। 
३९३ 

४८७ 

सखणपा 

खणंयोवेति विष्याता.साः गङ्गासटभो फले ॥* 
- इति कालिकापुराणे ८२ भ्रध्वायः॥ 

खण चुडः, पु, ( खणंवशौ चूडा यस्य । ) पचि- 
विशेषः । यथधा,--. 
चाषः कोकोदिविः खंणंचुडोऽथ पौतसुण्डकः! 

इतिं जटाधरः ॥ 
सणंजं, क्रो. ( स्वर्णात् जायते इति । जन +डः) 

रङ्गम् । यथा,-- 
“वङ्गं रपुः खणंजनागजोवने 
खदङ्गरङग गुरुपत्रपिचचटे । , 
स्याञचक्रसंन्नं तभरद्च नागजं 

कस्तोरमालोनकसिंहले भ्रपि ॥* 
इति हेमचन्द्रः ४ 

श्शंजोवन्तो, खो, ( खण व्ण † जो वन्तो ।) ठत्त- 
विशेषः। लोनाजोवड इतिं हिन्दी भाषा। 
तत्च्यायः) रेमाह्वा २ हेमजोवन्तौ ३ ठंण- 
अयिः 8 हिमाश्रया५ सख्णपर्यी ६ सुजोः 
वन्तौ ७ सवण जोवा ८ चुपणिका < डेमपुष्या 
१० खण्ण लता ११ हेमवह्ो १२ हेमलता १३। 
अस्या गुणाः । वृष्यत्वम् मधुरत्वम् । - 
त्वम् । शिशिर त्वम् । वातपित्ताखदाहनाि 
त्वम् । बलवंनत्व्च । इति राजनिर्ण्टः ॥ 
खण दो, ्ो,( खः खमंस्व नदौ । ) मन्दाकिनो। 
इत्यमरः । १।१। ५२.५ हशिकालो। इति 
राजनि्घण्टः ॥ सितगङ्गा सातु कामा- 
ख्यायाः प्व्वभागे दिकरवासिन्धाः प्रान्ते 
खिता । यथा, 
“नदा; णं शिया पूर्वव' गदौ कामाद्या तथा। 
कामाख्यायाः पूव्व भागी नदो सोमासनाद्वया । 
सोमासनायाः पूव्यां नदो नारा ठषोदका + 
ततः पूर्व्वे कामरूपपोढान्ते जगतां प्रसूः । 
जगन्माया महामाया ` देवौ दिक्करवासिनी ॥ 
एता या कथिता नद्यः समकला दस्िणखवाः। 
तास ज्ञात्वा च पोत्वा च खमगंलोकमवा्रयात् ॥ 
प्रान्ते दिकरवासिन्याः सदा वहति खण्टो । 
सितगङ्गाद्वया लोके साक्तात् गङ्गाफलप्रदा ॥ 

सा भूमिपोठसंखा. तु देवो दिक्षरवासिनो 1 
अन्तज्जंलेः श्ञावयन्तौ याति प्रत्यच्ततां सुरे: 9 
सितगङ्गाजले खात्वा पृष्टा शश्ु इरिं 

विधिम्। 
इषा ललितकान्ताख्यां पुनर्योनौ न जायते ॥* 

इति कालिकापुराशं दर अध्यायः ॥ 
सरश टोधितिः, पु; ( खण वत् दौधितिः किरण 

यस्य । ) अग्निः इति तिकाख्डश्चेषः ॥ 
सणदुः पुं, खण वर्णो दुः । ) भारग्वधः। इति 

राजनिघेर्टः ॥ 
खण पच्च, . पु, ( खण वत् . पोतौ पत्चौ यस्य । ) 

गरुडः । इति चिकाण्डगेषः ॥ 
खण पञ्चा, स्तो, ( खण स्य पञ्च यस्यामिति ।) 
खगेङ्ग । इति शब्दरब्रावलो 

खश पाटकः, पुं (खणं' पाटयतोति । पट + णिच् 
णुल । ) टङ्णः । इति शब्दमाला ॥ (कचित् 

स्वशम 
सखशंपाचकः पव्धते॥ तत्प्याया यथा } रङ्कणः 
खश पाचकः । इति वैदयकरब्रमालायाम् ¶ ) 

खणपारेवतं, क्रो, (स्वणवणें पारेवतम् ।) महा 
पारेवतम् । इति राजनिघण्टः ॥ 

खण पुष्यः, पु, (खणवणे पुष्यमस्य ,) आरग्वधः । 
चम्पकः इति राजनिघेण्टः । चम्पकपुष्ये 
ििष्णुपूजाफलं यथा,-- 

` “माधे चम्पकपुष्येण योऽचचंयेत् कमलापतिम् । 
स गच्छेत् परमं धाम विमुक्तः सब्वपातकः ॥ 
यावन्ति खखपुष्पाणि दोयन्ते चक्रपाणये । 
तावद्युगसदस्लाणि श्थौयते विष्णुमन्दिरे ॥ 
मेरतुल्यस्चव्णानि दक्वा भवति यत् फलम् । 
एकेन खण पुष्येण टस्वा भवति तत् फलम् ॥ 
सवंपुष्यं विगरिनदर सव्वंदा के ्वप्रियम् । 
माघे मासि विग्रोषेण पवित्रं केणवाश्चेने ॥ 
शवश्कुसुमरदिव्यर्येन नाराधितो हरिः । 

- गलैरौनः सुवर्णादीः स भवैन्नश्मजन्मनिः ॥* 
इति पाञ्च क्रियायोगसारे < अध्यायः ॥ 

वावजहकच्चः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खरं युष्या, श्लौ, (खण वत् पुष्य' यस्याः) कलि- 
कारिः। खर्णलो। सातला। इति राज- 
नि्धंण्टः। (खण लोशब्देऽस्यागुणाः ज्ञातव्याः ॥) 

खण पुष्पी, श्लौ, ( खण वत् पौतं पुष्यं यस्याः } 
छौष् । ) भ्रारग्बधः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खश केतकं, इति राजनि्घ॑ण्टः ॥ 

श्वणं फला, स्मो, (खण वत् पोतं फलं यस्याः । ) 
पौतरग्धा । इति राजनिघेष्टः । 

वशं वणिक्, [ज] पुं, ( खण स्य वणिक् ) वशं - 
सङ्रजाति विशेषः । सोनार वेशे इति भाषा । 
वस्य क््यविपाको यथा,- 
तै लचौरस्तेलकोटो मूष कोटच्तिजन्मकम्। 

वतो भवेत् खश कारो जन्धेकं दुष्टमानसः ॥ 
लमः कुण्डे वर्षशतं खित्वा खश बणिग् भवेत् । 
जन््रकञ्च दुराचारो जग्ेकं करणो मवेत् । 
विष्वैकलिपिकन्ता च भ्तदातुरनं रेत् । 
क्षायस्येनोदरखेन मातुस न खादितम् । 
तत्र नास्ति क्पा तच्य दन्ताभावैन कैवलम् ॥ 
शलश कारः सण बणिक् कायस व्रजश्वर ! 
नरेषु मध्ये ते धृत्तौः कपाहोने महौतले ॥ 
हदयं चुरधाराभं तेषाञ्च नास्ति सादरम् । 
शतेषु सष्जनः. कोऽपि कायखो नेतरौ चती ॥ 
इति ब्रह्मैव यौकष्यज खण्डं ८५।१२८-१३२॥ 
खण विन्दुः, पु, (खण स्य विन्ु्॑च च |) विष्णुः । 
इति विकाण्डेषः ॥ सुवथं कणिका च ॥ 

सरण भङ्गारः, पुं, ( खण वर्णो अङ्गः । ) खंश 
खष्कराजः। बति राजनिर्ध॑ष्टः ॥ सुवण कल- 
सञ्च ॥ 

खणं महा, सौ, नदौविगेषः। यथा.- 
तव्रोमायाः शरौरात्त संखवन्ति जलेः सड । 

ततः स्वर्ण महा नाम स्वणं चोः सव्वतोऽधिका ॥ 
एतासु चैवमा तु स्नात्वा मर्त्यो नरर्षभ । 
क्ष्ण पक्चे घतुेश्यां चिकालं यख मानवः ॥ 



स्वगव 
चिरं शिवग्टरे स्थित्वा यपे ब्रह्मग्टदं व्रजत् । 
भूमाववभतः पथात् साव्वंमोमन्टपो भवैत् ५” 

इति कालिकापुराणे ८२ ्रध्यायः ॥ 
छण माचिकं, क्तौ, (खणं वत् पौतं माचिकम् ।) 
स्वनामख्यात उपधातुः । तस्य नामानि गुणाय 
^ स्वश मालिकमाष्यातं तापिच्ं मधुमा्तिकम्। 
तोरण माक्तिकधातु् मधुधातु स स्मृतः ॥ 
किच्चितृशुवण साहित्यात् खण माचिकमीरि- 

तम् 1 
खपधातुः सुवण स्य किञ्चित्ष्वण गुणान्वितम् ॥ 
लथा च काश्चनाभाषै टौयते खण माक्िकम् । 
किन्तु तस्यानुकच्यत्वात् किञ्चिद्ोनगुणास्ततः ॥ 
न केवन्तं खण गुणा वत्तन्ते सवण माचिकै । 
द्रव्यान्तरस्य संसर्गात् सन्त्यन्येऽपि गुणास्ततः ॥* 
सुवण माक्तिकं खादु तिक्तं हष्यं रसायनम् । 
षदकतष्य' वस्तिरक्कण्ड पाण्डमेहविषोदरम् । 
अर्शः शोथं विषं कण्डं विदोषमरपि नाथ 

येत् ॥*५॥ 
अशदस्रणं मात्तिकस्य दोषमादई । | 

“मन्दानलत्वं वलहानिमुष्रां 
विष्टश्भितां नैत्रगदान् सकुष्टान् । 
मालां तथेड व्रणपूर्विकाञ्च 
कुरथाद गुड लु माक्निकञ्च ॥**॥ 

तद्ोषशाल्ययं शोधनमाड । 
"साक्तिकस्य व्रयो भागा भागैकं सैस्धवस्य च । 
भातुलङ्गद्रवर्व्वाय जम्बोरस्य द्रवे: पचेत् ॥ 
चालयेन्नोदजे पात्रे यावत् पाच सुलाडितम् । 
भवेत्ततम्तु सं शुदं खण माकिकखब्छति ॥**५॥ 
तन््ारण यधा, 
कुलस्य कषायेण ष्टा तलेन वा पुटेत् । 

तलेनवाजसूेण् ज्ियते खण मक्िकम् ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

( लथास्य शोधनं यथा, 
सवण माक्तिकचृण न्तु वस्ते बष्ुा विपाचयेत् । 

कालमाविषगालिच्च काथे दौलाविधानतः। 
लदधः पतितं शस्ततेवं शुध्यति माक्षिकम् ॥” 
दूति वेदयवारसेन्द्रसारसं ग्रहे जारणमारणाधि- 
चारे ॥ ) 

खर युथो, स्तो, ( सण वणी यथो । ) पतव - 
युधिका । तत्प्यौयः। इस्ण २ पोतिकारे 
हेमपुण्पिका 8) इति जटाधरः ॥ हेमा ५। 
इति अस्ट्रत्नावनो १ 

स्र लना. स्तो.(सखख वणा लता) ज्योतिष्मतो । 
इति राजनिघण्टः ॥ ( ज्योतिष्मतो शब्देऽस्या- 
विवरण ज्ञातव्यम् ॥ ) 
खं वण, सनो, (सथं वत् वर्णो यस्या; )) इरिद्रा। 
इति राजनिघ ण्ट ॥ सुवण सद्ुथव ण युक्ते, वि ॥ 
( यथा, ्मराष्टके ! १। 
“गन्बाब्कासी भुवनविदिता कैवको खणशं वा 
प्रखला वया छषितमधुपः पुष्यमध्ये पपात । 
भ्र्याभूतः कषुमरजसा कणग्टकोरिछिन्नपक्ः 
श्यात्ु गन्तु दयमपि सखे नेव क्तो दिरेफः ५") 

ट्ट 

खर्भानुः 
खण वल्कलः, पु, ( खण वत् वल्कणं यस्या ) 
, श्योणाकढत्तः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
खण वज्ञो, स्मौ, (सख णं वर्णा वज्ञो ।) लता वि्ेषः । 

सत्पथ्चायः । रक्षफला २ काकायुः ३ काक 
वज्ञो४। भरस्या गुणाः भिरःपौडाचिदोष 
ना्ित्वम्। दुग्धदाढत्वश्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
( तथास्याः पथाया गुणाश्च । 
-खण वज्ञोरक्ञफला काकायुः काकवन्ञरो } 
खण वज्ञो शिरःपौडां तिदोषाम् इन्ति 

दुग्धदा 
इति भावप्रकाशस्य पृन्व च्छे प्रथमे भागी ४) 

खण सेफालिका, स््नो,ख णं वर्णा सेफानिका । ) 
श्रारम्बधः । इति शब्दमाला ॥ पौतसेषालिका 
च॥ 

सख्रणौज्गः, पुं, ( खण बत् पौतमङ्गं यस्य । ) आरम- 
वधः । इति राजनिघण्टः ॥ (तथास्य पथ्यायाः । 
“भ्रारग्बधो राजहत्तः सम्पाकञ्चतुरङ्लः । 
्रारथेतो व्याधिघातः तमालः सवं कः ॥ 
कणि कारी दोघफलः स्वरशाङ्गः खण भूषणः । 

इति भावप्रकाशस्य पृव्व्वण्डे प्रथमे भामे।) 
स्लर्णारि, पुं, स्य अररिः । ) गन्धकम् । इति 
केचित् ॥ 

सण लो, स्तो, न्षपविधेषः। ततृपथधायः । हेम 
पुष्या २ खण पुष्पा अध्वजा४। रका 
गुणाः। कटुतवम् शोतत्वम् । कंषायतवम् । 
न्रणापडहत्वच्च । इति राजनिघेश्टः ॥ 

खत्त, क गत्यातद्धे। इति कविकल्पदुमः॥ (चुरा०- 
पर०गतौ सक०-चातङ्के ्रक०-खेट् #) त्ने 
दुःखेन जोवनम् । क, खत्तयति जने गच्छति 
दुःखेन जोवति वेत्यधेः । अरिखत्तत्। इति 
दुर्गादासः ॥ 
खद, ङ, प्रोतिलिद्धोः। इति खविकल्पदुमः ॥ 
( भ्वा०- भाम०- खक०- सेट् । प्रोतिः फ्रि 
करणम् । लिट्रसोपादानम्। ङ, खरदंते 
विविधाखादं खादते च रसायनमिति इला- 
युधः। ९ति दुर्गादासः ॥ 

खनंदौ, सो, ( खः खगख्य नदौ । ) खगङ्गा । 
इत्यमरः ॥ स्वः खवर्मस्य नदौ खण्दोषु णं इति 
योगविभागात् शत्वम् । पूव्वपदे संज्ञायां शत्व- 
सिति परेषाम् प्रकरणे गिरिनद्यादौनामुप- 
संख्यानमिति वा शत्वम् । इति मधमाधवः 
खणंदो दन्त्वनकारवतीत्येके । इति भरतः ॥ 

खर्भानवः, पु, (खर्भानोरयं प्रियत्वात् । खर्भातु + 
अख । ) गोमेदकमणिः । इति राजनिर्घण्टः # 

खरभौनुः, पु, (ख राकाणे म्रातोति। खर् +भा+ 
““दाभाभ्यांनुः ।* ऊखा० ३। ३२ । इति नुः । ) 
गाहः । इत्यमरः ।१। २ २६॥ ( य्या, माघे । 
२।४९। 
“ तुच्येऽपराघे खर्भानुभतुमन्तं चिरेण यस् । 
हिमांशमाशु सते तम्भुदिख्वः स्फ़टे फलम् ॥'" 
सत्यभामागभजातः योक्षष्यपुत्तद्रिशेष; ! यथा, 
भागवते। १०।६१।११। 

नान्ता एकत्वविवक्षायां अपि 

खलोनः 
भानुः सुभानुः खर्भानुः प्रभ। मांस्तथं 

चन्द्रभानुबेदद्धानुरतिभानुस्तथाष्टमः। ` 
योभानुः प्रतिभानुख सत्यभामामजा दश ॥* 

सर्भातुचदनः, पु, ( खर्भानोः चूदनं यत्र 
सखः । इति पुराणम् ॥ ( यथा, तै 
२।२०१। १८। । 
तच्छृत्वा भगवान् देवो भानुः खर्भानुखदः 
उवाच तं तथेत्येव कर्ण सवः खयज्निव ४") 

ख्यातः, वि, ( खः खगै यातः । ) खतः) 
याज्ञवल्कय; । 
“पन्नो दुहितरच्चैव पितरौ स्रातरस्तथा) 
तत् सृतो गोचजो बन्धुः शिष्यः सब्रह् ई 
एषामभावे पूव्वस्य घनभागुत्तरोत्तरः। ` 
ख्यातस्य दयपु चनस्य सरव्ववणं ष्वयं विधिः ॥* 

इति दायभागः 
खर्लोकः, पु, ( खरेव लोकः। खमेः। ई 
शब्दरल्ञावलौ ॥ ( यथा. भागवति २।५।४् 
“भूर्लोकः कल्पितः पद्भयां सुवर्लोकाऽस्य 

नाभितः। 
सर्वा कः रुखितो मूङ्ा इति वा लोक- 

स्वव्वंधुः, स्तनी, ( खः खगस्य वधः । ) अ्छरसः 
इति हेमन्चन्ड्रः ॥ ( यथा, कथासरिक्ागरे 
१७ । १६। । 
भ्रथाजगाम भूलोकं तामादादाय पुरूरवाः । 

यन् मन्ताचद्षाम् ५) 
खर्गीयस्तौमावबरद्च ॥ 

खछर्व्वापो, स्त्रो, ( खः खमेस्य वापौ ) गङ्गा 
इति हेमचन्द्रः । 

खवर्व्वेश्या, स्मौ, ( खः स्य्गस्य वेश्या । ) 
श्याद्यपसरस्षः । इत्यमरः । १। १। ५५॥ 

खर्ववेदौ, पुं, (खःखगंस्य वेदौ ।) 
मारौ । तत्पर्य्यायः । अश्िनोसुतौ २ नार 
३ अश्विनौ दसौ ५ ्राष्डिनेयौ ६। 
मरः । १।१। ५४ ॥ हित्वविशिष्टत्ारै 
भावः इति खामौ । सर्वं एतै 

यथा, 
9 दस्र स्मृतौ हौ नामतोऽश्िनौ 

साकंर्डयपुराणम् ॥ इति भरतः 
खलोमः#पु, ( खस्िन् लौनः । ) दानवविशेषः 
यथा, 
“तामायान्तौन्तु रोधाय खलौनो नाम दानद 
पार्व्वतं रूपमाखाय वर्षाणान्तु धरतेर्दिनाः ४ 
ततो भगौरथो राजाराधयामास कौशिकम् ॥ 
ख तुष्टः प्रददौ नागं वाइन तं भगोरथः। 
तमाश्द्यागमत्तच यच रदा भगौरथौ ॥ 
कन नागेन लं दैत्यं संविदाच्छं न सक्तम् । 
शतधा, तां समाधाय मू हुं न्ये रावणो मलः ॥ 
मरोनलं समापेदे स याबच्रागस) द्वयम् । 
तच्मादयाघटनादिप्रा अभूवागएरं वरम् ॥” 
इति वषि पराश गद्वावतरशनामाष्यायः ॥ 



खस्ति 
| वि, ( सष्ठ ल्यः । ) अत्यल्पः ! यथा,- 

“निहातिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
 श्वख्यमप्यख घन्स्ख त्ररयते महतो भयात् ॥ 
 : इति भगवद्गोतायाम्।२।४०॥ 

, नि] षं, (खस्पः कैशरोऽस्यास्तोति । 
इनिः 1 ) कोविदारः! इति राजनिेष्टः ॥ 
( पर्थायोऽख यथा,-- 
"कोविदारखमरिकः कुहालो युगपच्रकः। 
कुण्डलो तास ष्यञ्च अन्तकः सखस्य केशरो ॥ 
इति भावप्रकरशस्य पुव खर्छ प्रथमे भगे 1) 

 सखच्यकेशो, [ न् ] पु, ( स्वल्पः केशोऽस्यास्तोति । 
दनि; । ) भूतके शः । यथा, 

“मो लोमी खश्पकेशो च भूतकेशख केशष्टेक् 1 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

अन्धल्यकेशविशिष्टे, लि ॥ 
खसखयपव्रकः, पुं, (सखल्प्रानि पवरखि यस्व । कप् । 
 मौरशाकः। स तु मधुकमैदः। यथा, 

"मौरथाणो मधणेऽष्लो गिरिज: खल्यपतकः॥ 
इति रब्रमाला 

शवल्पफला, स्तो, ( खवल्यं फलं यस्याः । ) इपुषा 
भदः । त्पग्यायः । कच्छन्चो २ ध्या्कनाशिनो र 
बोहश्वः ४ विषौ ५ कफघ्नो ६ रपरा 
जिता 9। श्रस्या गुणाः इपुधागुखतुल्वाः । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

शववाभिनोे, स्लो, ( खस्मिन् पिकालये वसतोति। 
वम +खिनिः\ डप् ) ऊढा अन॒ढा वा पिदट- 

ष्टदख्िता । तत्यओायः । चिरिण्टौ २ । इत्य- 
मदः ४५दे ऊद्ायामनुढ़ायां वा पिढग्रहखिता- 
याम्! पिढङल्ेहात् चिरं. एटति गच्छति 

` श्विरिण्टो। इट मतौ श्रन् मनोषादिः) 
 शववासिन्धां चिरिष्टौ ख्यात् द्वितौयवयसि 

। च्तरिथाम् ॥ 
इति खद्रः॥ 

 विरण्टोत्येके । खेषु ज्ञातिषु वसति खवाभिनो 
 शहादित्वाख्िन्। सुखेन वखति इवासिनोति 
 द्वाविड़ाः।” इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
शखवोजः, पु, (खं एव वोजं य्य ।) भाता । इति 

 शब्द्रब्नावक्लो + निजकारणे ख्वोयवोयं च क्त ॥ 

स्वसा, [ऋ] खो, ( सष्ठ भ्रस्यते चिप्यते इति । 

` सु+-अस+““सुजासेक्न् 1" उशा० २। ९७ । 

दूति ऋन् यखादेशख । भगिनौ । इत्यमर 
२।६।२९ ५ ( यथा, मनुः । २।५०) 

“मालरं वा खसारं बा मातुलां भगिनीं निजाम् । 

भिचेत भिक्तां प्रथमं या चेनं नावमानयेत् 1) 

श्वस्क, ङ गत्याम् । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
अआ-सक०-सेट्। ) ङ, । इति दुग 
दानः ॥ 

स्ति, व्य, ( सु + सरस् + “सावसेः 1" उवार ४। 
१८९ । इति तिः । बडइलवचनात् न भूभावः । } 
श्राभोः। चेमम् । ( यथा, महाभारते, ३। 
१६६ । १३ 
“सस्ति प्राहं कौन्तेय काम्यकं पुनरा खमनम् ॥") 
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खस्तिमु 
पुष्यादि । इत्यमरः 1 ३1 २१ २४० ॥ अभी- 
राशोर्व्वादः। चेमं निसपद्रवः। पुख्यं पाप- 
प्रचालनम् । एषु । भादिना मङ्गलादौ च 
खस्ति। सस्ति 
ष्विति भागुरिः । इति भरतः ॥, दानसखोकार- 
मन्तः । यथा, “्ोभित्यक्ता प्रतिग्टद्य खरस्तोः 
व्युक्वा साविन्नीं परित्वा कामस्तुतिं पठेत् ॥ 
इति शहितत्वम् ४ तद्योगे चतुर्धीं स्यात् । 
खथधा,- 

“खाडहाब्नये खधा पिते खस्ति धाते नमः सते॥* 
इति मुग्ध लोधन्धाकरच्छन् ॥ 

( स््नोलिद्भेऽपि दटृश्यते। यथा, भागवते । 
` ४ ।२४। ३३। 

“जितं त रावि खस्तये खस्तिरस्तु मे। 
भवता राधसा रां सव्वस्मा त्ने नमः ॥* 

तथा च वाजसनेयसंहितपएयाम् । १३। १९ 
“श्म्निष्टाभिपातु मह्ना ख्या छदिंषा शम्त- 

मेन ॥” ) 

स्वस्तिकः, पु, कौ, ( खस्ति क्षेमं कायति कथय- 
तीति। कै+-कः।) भव्यानां टह विेवः । 
इत्यमरः । २1 २। १० ॥ तस्य लच्तशं यथा,- 
सखस्तिकं प्राघ्ुश्वं यत् खाद खिन्यानुगतं भवेत् । 

तत्पार्ण्बानुमतौ चान्तौ तत्पयन्तमतोऽपदः ॥ 
इति भरतश्टत माकरः ॥ 

अन्यदास्तुगब्दे द्रव्यम् ॥ लितादुरशाकः । इति 
सजनिर्घण्डः ॥ 
(“थितिब्ारः शितिवरः यस स्ति कः निषखल्तः। 
खौवारकः सूचिपचः पणकः कुदुटः रिख) 
इति भावप्रकाशस्य पूर्व खर्छ प्रथने भागी ॥ ) 

. योगाङ्गाखनविेषः । तस्य लचणं भासनश्दे 
द्रष्टव्यन् ॥ 

खस्तिकः, पुं.(खस्ति सेमं सायतोति । के + कः) 
मङ्गलद्रव्यम् । तत्तु तण्ड लचृणनिश्पितजिकोखा- 
काराध्वासद्रव्यम् । चतुष्ययः। ग्टदभेदः। 
इति मेदिनो ॥ पिष्टकविकारः । रततालिकः । 
इति विष्ठः ॥ जिनानां चतुबिवियलिचिडान्त- 
मंतविदविेषः । यथ,- 
“इषो गजोऽश्वः.बवमः क्रौधोऽन' ० 

शशो । 
मकरः खोवस्षः खन्नो महिषा सकरस्तथा ॥ 
श्येनो वच्वं खमच्छामौ नव्यावर्तो घटोऽपि च। 
्रर््यो नोलोत्लं शषः फणी सिंहोऽहंतां 

पसोनकः। इति विकाण्डरेषः । (सपफणः 
खितनोलरखाविशेष्रः। यथा, रामायणे । 
१। १८५) 

“शिरोभिः एथुभिर्नामा व्यक्ञ्वस्तिकलक्षणं : । 
वमन्तः पावकं घोरं ददंशद णनः शिलाः ॥* ) 

ख्स्तिमुखः, पु, ( खस्ति सुखे प्रथमे वदने वा 
यस्य । ) सेखः । ब्राह्मणः । वन्दिनि, चि । इति 
मेदिनो ॥ 

खसीयः 

खस्तिवाचने, क्तो, (खस्ति मङ्गलस्य वाचनम् । ) 
माङ्गल्य कर्मार म्भ कालोनवच्यमाणमन्तोचारण- 
पुब्ब कसण्डलपिकिर णम् । तन्म्न््रो यथा । चसुक 
कमणि पुख्डाहं भवन्तो तुबन्तु । इत्यक्त 
पश्या इमिति ब्राह्मण स्तरिसक्ते अमुकक्माणि 
ऋषिं भवन्तो श्रुषन्तु । ततः ऋृद्ाताभिति 
ब्राह्मणचख्िब्रूयुः । एवं खस्ति भवन्तो बरुवन्तु । 
इत्युक्ते खस्ति इति ब्राह्मणाच्िब्रूयुः । ततः ५ 
सखस्तिन न्द्रो ठदश्रवाः खस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । खस्ति नस्तार्च्योऽरिटनेमिः खस्ति 
मो ठहस्पतिदधातु ॥ इति पटित्वा तण्डलान् 
विकिरेत् ॥ #॥ प्रमाणं यधा, व्यासः 
'संधूज्य गन्धपुष्पादव्राद्य णान् खस्ति वाचयेत् 
धमर कमणि माङ्गन्ये संग्रामादइतदशने ॥ 
ध्यं कश्यणि इति मप्रमोनिदंशात् अमुक 
कश्यीणि खि भवन्तो ब्रुवन्तु इति ब्रूयात् । यमः। 
““पुख्यादवाचनं देवे ब्राह्मणस्य विधोयते । 
एतदेव निरोङ्ारं कुयथःत् च्ल्तियवैश्ययोः ॥ 
सोद्धारे ब्राह्मणे ब्रूयात् निगोडणरं मरौ पतो । 
उप।श च तथा वैश्वे शूद्रे खस्ति प्रयोजयेत् ५ 

इत्य॒हाह तत्त्वम् ॥ * ४ 
पि च। 

नन्द उवाच । 
“शलजितोऽख्िन् दभि मामकंरपि गोव्रजे । 
करु दिजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपून्व कन् ॥ 

इति श्रोभागवते १० स्कन्धे ८ ्रध्यायः॥ 
खवः, वि,(खस्यिन् तिश्तोति । ख+खा+ कः । 

सुखः । यथा, 
दुरे स्मृता इरसि भोतिमभे षजन्तो 

खस्य: खता मतिम्रतोव शुभां ददासि ।” 
इति देवोमाहात्मयम् ॥ 

(“खख्स्यापि समधातुनां खाम्यानुग्रहाथेमेव 
कुशा रसगुणानाहारविकारांश पयायेशे- 

म् । साम्मासमाख्यातानेकप्रकार- 
भूयिष्ठांशचोपयुच्ञामास्तदि परोतकरणलच्तणसमा 
ख्यातचेष्टया खमनिच्छन्ति कन्तुम् । देश 
कालात्मगुणविपरौतानां हि कश्मणां आहार 
विकाराणाच्च क्रमेणो पयोगः सम्यक् । सव्वाभि- 
योगोऽनुदोर्णानां सन्धारणमसन्धारणमुदोर्ण 
नाञ्च मतिमतां साहसानाञ्च वज्नंनम् । सखस्य 
व्त्तमेतदातृनां साम्यानुग्रहायमुपदिश्यते, 
इति चरके शारोरस्याने षष्ठेऽध्याये ॥ *४ 
*उल्ायोलाय सततं खख्येनारोम्धभिच्छता । 
घौमता यदनुष्ठेयं तत् सव्ये सं प्रचच्छते ४ 
तव्ादौ दन्तपवनं इादशाङ्गलमायतम् । 
कनिषठिकापरोणादखल्वग्रथितमव्रणम् ॥* 

इत्यादिकं सुशुते चिकिष्छितश्ाने २४ अः ॥ 
“समदोषः समाग्नि समधातुमलच्िदः। 

प्रसन्रालेन्दियमनाः खख इत्यभिधौयते ५” 

इति च तजोत्तरतन्ते ६४ भ्रष्वायः ॥ ) 

सखसखरीयः, पु; ( खस्षरपत्यं प॒मानोति । खण + 
एुस्डः ।* ४। १।१४३। इति छः 



खातौ 
भागिनेयः । इत्यमरः । २। ६। ३२ ॥ (यथा, 
मनुः । १। १४८ । 
“मातामहं मातुलञ्च खसरोयं श्व थरं गुशम् 
दौडिव्रं विट्पतिं बन्धुखलिम्याज्यौ च 

भोजयेत् ४") 
सौय, स्रो, ( खशरपत्यं श्लो, सष + छः । 
टाप् । ) भागिनेयो ! (यथा, मनुः ।११।१७२। 
पैढष्वस्रेयां भगिनीं लख्रौयां मातुरेव च । 

स्मातुख भ्वातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥") 
खासषपादः, पुं,(षन्षपादः न्धायथ! ख प्रवत्तयिता। 
तस्यदमित्वश् । श्रा च्षपादं न्धायशाख्ं सुषु भ्राक्च 
पादं धौते इति अष् । ) नयायिकः। इति 
जटाधरः ॥ 

खाच्तरः, पुं, ( खस्य भ्राश यच । ) खीया- 
चरः। सदौ इति दस्तष्ठत इति च पारस्य 
भाषा ॥ 
1गतं, क्तौ, ( सुखे नागतमिति । ) कुशलप्रश्न । 
इति इाराषलो ५ ( यथा, कुमार । २।१८। 
“स्वागतं खानधि कारान् प्रभावैरवलम्बा वः । 
युगपद्युगबाहभ्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः +”) 
सुखेनागतं खवेनामतञ्च ५ { श्ट भागते, वि । 
यथा, मनुः । ४ । २२६ । 
अहयेषटश्च पृत्तञ्च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
खदाङ्ञते द्यज्चये ते भवतः खागतेधंनेः ५”) 

स्वाङ्किकः, पुं, मादंङ्गिकः । इति शब्दरन्नावलो ॥ 
सा च्छन्द, क्तो, (ख च्छन्द + ष्यञ् । ) ख च्छन्दस्य 
भावः। खच्छन्दता । खच्छन्द शब्दात् च्णपप्रत्य- 
यैन निष्यन्नम् ५ ( यथा, मनुः । २। ३१। 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्धाये चेव शक्तितः। 

कन्याप्रदानं खाच्छन्द्रादाशुदो धमी उच्यते ॥*) 
सखा तन्तव ज्ञो,(खतन्रस्य भावः । खतन्त् + ष्यञ् ।) 

सखतन्तस्य भावः । यथा,- 
“पिता रति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
एच्च खयविरे रचेत् न चौ सातन्त्रामहंति ॥ 

इत्यु दा इतत्वम् ॥ 
सोदायिके सदा स्नोणां खातन्त्र परि- 

कौ्तितम् ।* 
इति दायतच््वच्च ॥ 

खातिः, स्त्रो, सूथपन्लोविशेषः । यथा,- 
संज्ञा तु यमकालिन्दोरेवन्तमनुदख्सः । 

व्र सरेगरहावोयधा खातिः सा सुवश्चंला । 
सरणद्येमयो ववाष्रौ प्रिये चैते विवखतः ॥ 

इति त्रिकाश्डयेषः ॥ 
खङ्गः । इति धरशिः ॥ 

सातिः, } पुं. शनो, (खेनेव अततीति। भरत + 
स्वातौ, | इम् । वा ङष्। ) श्रभ्विन्धादिमपत- 
विं बतिनचचान्तगतपश्चदशनक्षवरम् । इत्यमर 
३।५।३८॥ इस्ता खातो अवशा अक्रो । 
इति तिष्यादितत्वम् । ष च कुद्ुममद्थार्ण- 
तरेकतारकः) श्रस्याधिदेवता पवनः, यथा, 

कुङ्मासशतरेकतारके 
वायुम सुदति मौलिमामनै। 

४९० 

सवादुः 

आायक्षाग्बरचरा काः कलाः 
जगदुमंगोदयात् ॥ 

दं, १५। इति कालिदासक्ततराजरिलम्न- 
निरूपकग्रन्यः॥ तस्य पं विदुमप्रवालसद- 
शम् । इति सुत्त चिन्तामणिः ॥*॥ तब्र जात- 
फलम् । 

“कन्दपरूपप्रभया समेतः 
काम्ताजनप्रोतिरतिप्रसब्नः। 
ख्वातिः प्रसूतौ यदि नित्यं खात् 
महामतिः प्राप्तविभ्रूतियोगः ॥"” 

इति कोष्टोप्रदोपः # 
खाद, ङप्रोतिलिष्ोः। इति कविकस्पदुमः ॥ 
(वा ०-भाक०-मक०-सेट् । ) दन्त्यादिः । प्रौतिः 
प्रोतिकरखम् । लिट्रसोपादानम् । ङ । 

“अपां हि दघायन वारिधारा 
खादुः सुगज्धिः खदते तुषारा 1” 

इति गोषः । 
“खदंते विविधाखादं खादते च रसायनम् ॥'” 

इति इलायुघः। इति दुर्गादासः ॥ 
ख्रादः, पुं, (खाद् + घल् । ) रसग्रहणम् । (यधा, 
कथासरिक्ागरे। ६५ । १४१। 
“सभाय स तदा भुङक्ते सकत ज्ञवणवच्नितान् 1 

अन्यस्या ब्रस्य बुबधे नव खादं स जातुचित् । 
प्रोतिकरणम् । इति खादधातोरलप्रत्ययेन 
निष्पन्नः ॥ 

खादनं, क्तो, (खाद + स्युट् । ) प्रोतिकरणम् । 
रसग्रहणम् । खादधातोरनट्म्रत्ययैन निष्य- ` 
चम् ॥ 

खादितः, वि, प्रोतः । भ्राखादितः । इति खाद- 
धातोः कप्रत्ययेन निष्यः ॥ 

सखादुः, पुं, ( खद भाखादने + “कवापाजोति । 
उणा० १।१। इति उण् 1) मधुररसः । 
यघा,- 

“मधुरस्तु रसज्येष्टो गुखः खादुगधुलकः ।” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

गुडः । यथा,-- 
"गर्डोलं स्वात् गुडः खादुः ।” 

इति विकाण्डशेषः । 
जोवकौषधिः। यथा,- 
“खवाङ्गो मधरः खादुः प्राणकचिर- 

~ 8 
शति जटाधरः ॥ 

सुगन्धिद्रव्यभेदः ¦! तत्पायः । अगुदसारः २ 
सुधुम्पः ३ गन्धधुमजः ४ । भरस्य गुणाः । कटु- 
त्म् । कषायत्वम्। उष्णत्वम् । सधूमामोदत्वम् । 
वातनाथित्व्च । इति राजनिंख्टः ॥ 

खादुः, सौ, ( खद् + उण् । ) द्वा्ता। इति 
यां भरतः । २।४।१०७॥ 

स्वादुः, बि, { खद् + उण् । ) इष्टः । भनोन्नः। 
मधुरः । मिष्टः । इत्यमरमेदिन्यौ । ३ । ३ ९४५ 
(  तदुक्षम् 1 यथा,-- 
^“खादव्रं श्तं पयोदधियुतं ये भुष्ते भागवा 

खाद्फ 
स्तेषामिन्दरियनिग्रहो यदि भवेद् पक्कस्तरेत् 

सागरम् ॥*) | 
स्वाद्कण्टकः, चु, (खादूनि कण्टकानि यस्य) 

४ । २७। २। ४।८९८.॥ विकण्टकहक्ः। इति 
राजनिर्घष्टः ॥ ( वकङ्ता्ँ पायो यथा, 
“विकङ्तो सुवाहनो ग्रन्थिल: खादुकण्टकः । 
सएव यन्नहच्च कण्टकौ व्याघ्रपादपि 
गोच्षुरकार्थे प्धायो यथा, 
“मक्र: चुरकारपि स्वात् विकण्टः खादु- 

कण्टकः । 
मोकण्टको गोक्चरको वनशरङ्गाट इत्यपि ॥ 
पलङ्कषा खटा च तथा सख्वादिकमन्धिका 

इति भावप्रकाशस्य पूव्वंखर्डे प्रथमे भागे ४) 
खादुकन्दा, स्रो, (खदुः कन्दो यस्याः । ) 
विदारो । इति राजनिकंण्टः ॥ ( यथास्याः 
पर्याय 
“विदारो ख्ादुकन्दा चसा तुक्रोष्रो सिता 

स्मता) 
इक्तगन्धा च्ोरवज्ञो च्ोरश्क्रा पयस्िनौ । 
वराइवदना ग्छष्टिवद्रेत्यपि कष्यते ॥ 

इति भावप्रकाशख्छ पूर्वखण्डे प्रथमे भागे ४) | 
स्वादुका, स्त्रो, (सखादुना रतेन कायतीति । कै + 

कः । ) नागदन्तो । इति राजनिघंष्टः ॥ 
खादुखच्डः, प, (खादुः खण्डो यस्य ।) गुडः । 

इति शरब्दन्नावलो ॥ मधुरभागख्च ॥ 
खादुगन्धा, सनो, ( खादुर्गन्धो यस्याः । भूमि- 

कुष्ाण्डः । इति जटाधरः ॥ रक्षशोभाष्छनः । 
इति रब्रमाला ॥ 

स्वादुधन्वा, [न्] पु, ( स्वादु धनुयैख्य । ) काम- 
देवः । इति केचित् ॥ 

खादुपर्णी, स्तो, (स्ादूनि पर्णानि यस्याः। ङोष्।) 
दुश्विका। इति राजनिघेष्टः ॥ ( यथास्याः 
प्यायः । 
-दुश्धिका ख्ादुपर्णी स्यात् चौरा विक्लोरिणो 

तथा (1. ॥ 
शति भावप्रकाशस्य पूैखण्डे प्रथमे भागी ५) 

स्नादुपाका, सनो, खादः पाको यस्वा: । ) काक- 
माचो । इति राजनिधेष्टः ॥ ( काकमाचो- 

व (खादः यस्याः) ` 
मेरो । इति राजनिघंख्टः ४ 

स्वादु एष्यः, पुं,(खादूनि पुष्पाणि यस्व ।) कटभो । 
इति राजनिर्घण्टः + ( पायोऽस्य यथा, 
“कटभो सादु पुष्यञ्च मधुरेण: कटश्भरः ॥ 
इति भावप्रका यस्य पू्वंखख्डे प्रथमे भागी 4") 

स्मादुफलं, ञो, (स््ादूनि फलानि यस्य )) वदरो 
फलम् । इति ए 

स्वादुफला, खरो, (खदु फलं यस्याः । ) कोलिः । 
इति शब्दरब्रावलो ॥ ( द्रा्चा । 
यथा, 

दराच्चा खादुफला प्रोक्ता तथा मधुरसापि च। 

विकङ्तहच्चः। गोक्षुरकः । ब्रत्यमरः। २। | 



खाधिष्ठा 

खरकां इारद्करा च मोस्तनो चापि 
कोर्तिता ॥ 

इति भावप्रकाशस्य पून्बं खेश्डे प्रथमे भप्री 
ख्वादुमल्ला, [न्]पु, ( खाद म्न यस्य ! ) पर्व॑त 
जपोलुः । इति जटाधरः ५ 

स्वादुमांसो, स्त, ( स्वादु मांसं भन्तःगस्यं यस्वाः। 
डाप् । ) काकोलो। इति राजनिघष्डः ॥ 
( गुणादयोऽस्याः काकोलोशब्टेऽभिदहिताः ॥) 

खादुमूलं, क्षो, ( खाद् मूलं यस्व ! ) गन्नरम् । 
इतिं रालनि्धष्टः ॥ 

खादुरसा, सो, (खादुः रसो यस्याः!) काकोलो । 
इत्यमरः । २।४। १४॥ भस्ातकफलम् । 
इति शब्द्रब्रोवलो ॥ मदिरा) इति हेम- 
चन्द्रः ॥ शतावरौ । इति राजनिर्घण्टः द्राक्षा । 
इति केचित् $ 

खादुलता, स्त, ( ख्वादुः लता । ) विदारो । इति 
राजनिघर्रः ५ 

सवादु शद, क्तौ, ( स्वादु शुद्धेति ।) सेन्धवलवयं 
सासुद्रलवणं वां । इति केचित् ॥ 

सख्ादन्ः, पु, ( खादुरन््रसो यत्र ।) दाडिम- 
उच्चः । इति त्रिकार्डगेषः ॥ 

खादो, स्तो, ( खाद् + “वोतो गुणवचनात् ।* 
४1 १।४५। इति डनेष् ।) द्रा्ा । इत्यमरः। 
२।४।१०७॥ 

स्वाधिष्ठान, क्तौ, ( खं लिङ्ग तत्र अधिष्ठान यस्य । 
खस्य लिङ्गस्य श्रधिष्ठानं यस्मात् इति वा। 
खशष्दन परं लिङ्क खाधिष्ठानं ततो विदु 
रिल्यज्ञस्तथात्वम् । ) षट्चक्रान्त्गतदितीय- 
चक्रम् । तत्त् लिङ्गमूलख्वादिलान्तवणयुक्ल- 
हौरकसम प्रभषड्दलपद्चम् । भच शिवाग्नौ 
वर्तेते । यथा,- 
“षड़दले वेदयतनिमे खाधिष्ठानैऽनलत्विषि । 
व-भ-मैर्य-र-सैयंक्ते वरः षड्भिख सुत्त ॥ 
अपिच। 
“स्वाधिष्टानाख्यचक्रो तु सिन्दु" राक्षिणीं तथा । 
वादिलान्तं प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके ५” 

इति तन््रसादः ॥ 
भ्रन्धच्च। 

“सिन्दरपूरङ्चिरा रण्पद्ममन्यत् 
सौषुन्रमध्यघटितं ध्वजमू लदशे । 
शरक्गच्छटेः परितं तडताभवर्शे- 

` वादः सविन्दुलसितेख पुरन्दराय; ॥ 
तस्थान्तरे प्रविलसदिषदप्रकाश- 
भग्भोजमण्डलमथो वरणस्य तस्व । 
भर्ेन्दुरूपलसितं शरदिन्दुशुभ् 
व्कारबोजममलं मकराधिरूदृम् ॥ 
त॑स्याक्घदेशलसितो इरिरैव पाया- 
चोशप्रकाशरुचिरथियमादधानः । 
पौताग्बरः प्रथमयौवनगव्वंधारौ 
ओओवस्छकौस्तुभधरो तकेदबाद्ः +` 
तैव भाति सततं खलु राकिणो खा 
नोलाभ्बजार्चिमदोदरकान्तिशोभा 
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खाधोन खान्तं 
नानायुघोदतकरेलंलिताक्रलन्छो- भ्वाग्बन्तोमपि पक्षवस्व परितो दिनं म 

| मुश्ति ५४। 
सखाधिष्ठानाख्यमेतत् सरखिजममलं चिन्तयैद्यो| सामान्या खाधोनपतिकषा वथा,-- 

सुनोन्द्र- | सन्त्य व प्रतिमन्दिरं गभो यासां सुधा- 
स्तस्याहङ्गरदोषादिकसकलरिपुः चयते सागर- 

। | ज्ञोतःच्यूलसरोजच्न्दरच मल्कारा थो- 
योगोशः सोऽपि मोडाहुततिभिरचयै भानु- विश्चमाः। 

तुष्यप्रकाशो | चिचं किन्तु विचिवम्थकलावेदग्धाहेतोः पुन 
गदयः पद्यैः प्रवन्र्विरचयति सुधा काव्यसन्दोह- | वित्तं चित्तइरं प्रयच्छति युवा स्येव किं 

। # कारणम् ५*५॥ 

इति पूशोनन्दमिरिक्तषट् चक्रक्रमः ॥ इति रसमच्ञरो ४ 
खाधौनः, नि, (खस्य भ्रधोनः। ) खतन्तरः । 
अपराधोनः । यथा,- 

स्ाधोनभन्तं का, शो, ( खस्या निजायाः अधनो 
भत्ता यस्याः । कप् । )खाधौनपतिका। सा च 

*सख्वाधोनहत्तेः साफस्यं न॒ पराधोनठत्तिता । | नायिकामेदः ५ यथा, 
थे पराधौनकन्धाखो जोवन्तोऽपि चते “खर्डितोत्कण्डठिता लब्धा तथा प्रोषितभत्तंका । 

ताः ॥* | कलदान्तरिता वासकसव्ा खाधोनभन्तुका ॥ 
इति गाड । ११५। २७ ॥ 

खाधौनपतिका, श्लौ, नायिकाविश्येषः। तस्या 
लच्णं यथा। खवाधौनः पतिर्यस्याः सा 
स्वाधीनपतिका । सदाज्ञाकरप्रियतमा ! अस्याः 
खेष्टा वनविहारादिमदनोतूसवदशेनं मदा 
छगरमनोरथावासिप्रशतयः। सा पञ्चविधा । 

इति जटाधरः ॥ 
( तज्ञक्लणं यथा, सादहित्वदपंणे । १) ११३। 

“कान्तो रतिगुशाक्ष्टो न जदाति यदन्तिकम् + 
विचिव्रविभ्वमासक्षा सा स्वात् खाधौन- 

भत्तुका ॥”) 
खाध्यायः, पु, (गष भवत्य अध्यायः वेदाध्वयन- 

मुग्धा मध्या प्रौडा परकोया सामान्या चेति। | मिति । ) भ्रावृत्य वेदाध्ययनम् । तस्यथायः। 
मुग्धा खाधौोनपतिका यथा,-- जपः २, इत्यमरः । २।७।४७॥ जापः ३। 

“मध्ये नो क्षथिमा स्तने म गरिमा देहेनवः | इति जटाधरः ॥ 
कान्तिमा | “सखराध्यायो जप इत्युक्तो वेदाध्ययनकन्यणि ।” 

ओरोणौ न प्रथिमा गतौ न जडिमानेत्रेनवा इति श्ब्दरब्रावलो ॥ 
वक्रिमा । | दे भावुत्य वेदाध्ययने । च सुक्लताय भावृत्य 

लास्ये न द्रढिमा न वाचि पटिमा हास्ये न॒ | भध्यायोऽधोतिः खाध्यायः इङो घञ्.। जपनं 
वा स्मोतिमा | जपः भ्रल् घञि जापञ्च । इति भरतः ॥ 

प्राचे तथापि मव्जति मनो मख्ेव किं - | खाध्यायवान्, | त् ] पु, ( खाध्यायोसूयस्योंत । 
कारणम् ॥ १॥ | मतुप् । मस्व वः। ) खाध्वायविथिष्टः। वेद- 

सध्या साघोनतपतिका यथा,- पाठकः । ( यथा, महाभारते ।१।४०।१०। 
यदपि रतिमहोच्छवै नकारो “श तृद्रेतास्तपसि प्रक 

यदपि करेण च नोविधारणानि । ्ञाध्यायवान् वोतभयः क्तासा । 
` प्रियसखि पतिरेष पाश्बेदेशं चचार सव्वैष एथिवीं डाला 
तदपि न सुश्चति चेत् किमाचरामि ॥२॥ न चापि दारान् मनसाप्यकाङ्कत ॥*) 

प्रदा खाधौनपतिका यथा,- खाध्यायी, [न्] घं, सखाध्यायोऽच्यास्तोति । 

वक्ञस्याधरपञ्ञवख्य वथसो हास्यस्य लास्यस्य | इनिः। ) पत्तनवणिक् । इति ति काण्ड ओषः ॥ 
वा| चि, बैदपाठकथ॥ ( यश्रा, महाभारते ।२। 

धन्ानुमरविन्दशुन्दर्शां कान्तस्तनोति २४। १५। = 
र । | “ब्राह्मणाः नयौ च निरग्नयः । 

म गच्छति ुतिपथं चेतःपथं हकपथं खवाध्यायिनो भिव वनवासिनः ॥*) 

काप्यन्धा दयितस्य भे सखि कथ तस्यास्तु ` | खानः, -पं; ( खननमिति । खन शब्दे + “सन 

-तेदथहः.४१॥ | इसीर्वा ।*१। १ । ६२। इति घञ् । ) ब्दः 
परकोया खाधौमपतिका यथा, इत्यमरः । १ 1७ । २४ ॥ ( यथा, माघे ।४।५७॥ 

खलीयाः सन्ति ष्टे खरोद्टशो यासां विलास- “या चिभत्तिं कलवन्ञको गुण- 
खानमानमतिकालिमालया । 

काश्चोखुण्छलषहेम कष णभानत्कारो न विशा- - नाव्र कान्तसुप्मौतया वथा 

म्यति। सानमानमति कालिमालया ॥*) 

को तुः सखि कानने पुर पथे सौधे खो खान्तं, क्रो, ( खन्धते सेति । खन 1 क । ““चुग्ध 
व्रधौ । खान्तध्वान्तेति । ” ७। २। १८ । इति अनिट 
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खामौ ` खायस्म खारोचि ` 
कत्वं निपातितच्च ।) मनः । इयमरः ।१।४।१ नेता ७ प्रभुः ८ परिदृः € अधिपः १० महिषो भासोत्। अस्िन्मन्वन्तरे यज्नोऽवतारः ( यथा, भिः । ६।२२। इत्यमरः । ३।१। १० + भरषमतिः १९ ईषः | ̀स एव इनदरः । यमादयो देवाः मरौष्यादिशपत- “तस्यालिपत थोकाग्निः खयातं काष्ठमिव १२ अयः १३। इति जटाधरः ॥ पालक्षः ६४। | षयः । खायग्युवो अलः । प्रियत्रतोत्तानपादौ श्वलन् । | इति थब्दरज्ञावलो ॥ मनुपुन्नौ । भ्राकूतिः : प्रसूतिः कम्थाः । अलिपेवाभिलः शोलो वने तं न कन ॥ | सामो, [न्] पु, (खमस्यास्तोति। खल + घामिन्।)/ इति यौभागवतमतम् ॥ * ॥ अपि च । ग्रम् । इति मेदिनो ॥ ( खश्च न्ते, पु, ज्ञो । | कार्तिकेयः । इति मेदिनो ॥ राजा । यथा,-- | “धामा नाम पुरा देवाः भासन् खायम्धुै- यथा, भागवते ।२। ६। १४। “खाम्यमात्यः ध्टत् कोषो राद्दुर्मबलानि च| अन्तरे । “वो श्ाम्नायाविभवद्ध पञ्गाद् राज्छाद्ानि प्ज्ञलयः पौरायां चेखयोऽपि च ॥*| सैव ऋषयः पून्वं ये मरोच्यादयः स्मृताः ५ यथा नभः खान्तमथाण्रे कतः ४") . इत्यमरः । २। ८। १७ ॥ | अग्निध्रशाग्निबाहख रिभ: सवन एव च । शब्दिते, चि विभुः । इरः । इरिः । इति शब्द्रब्रावलौ ॥ च्योतोष्रान् द्युतिमान् इन्यो मेधा मेधातिधि- खापः, पु, ( खप + चल् । ) निद्रा इत्यमरः । | गुरः । भक्तौ । इति धरसि; ॥ षाद्छयनमनिः । । ग्वसुः ॥ १।७। २६ ॥ ( यथा, भागवते ।३।२६।२८। | इति विकाण्डओेषः ॥ गरुडः । इति केचित् ॥ | खायन्यवस्वास्व मनोगते वंशव्॑नाः । ^ संययोऽय विपखासो निचयः स्मृतिरेव च । | अतोतकखमौोयाङेदः । इति हेमचन्द्रः ॥ परम. | प्रतिखर्भममो त्वा जम्मुस्ते परमं पदम् ॥ स्वाप इत्युच्यते बेल ठत्तितः पथक् ॥”) | हंसः । यया, ओधरखामिप्र्तयः ॥ * ॥ | एतत् ख्वायब्धुवं परोक्षं खारो चिषमरतः परम् ५* अयनम् । सयर्थाज्नता । भज्ञानम्। इति विश्व- | खाम्य्थ॑मरथफलं यथा, बह्धिपुराणे संग्राम इति माव्छे । < । ३--६॥*॥ 
मेदिन्वौ ५ ( विषयोऽखख यथा,-- प्रशंानामाध्याये । ५.२ अपरश्च । “ऽव्वततुषु दिवास्ापः प्रतिसिद्चोऽन्यव योपात् ॥* “शङ्किभिदेद्विभिव्वापि तथा चेच्छेख तस्करैः । | “ततो ब्रह्मामभभूतं पून्वं खायस्ुवं प्सुः । 

इति शुखुते शारोरखयाने चतुरऽध्याये ५) | खाम्यथे' ये इता राजन् तर्षा खर्मो न संशयः ॥ | भराकनः सदशं चक्रं प्रजापाच्ये मतु' तदा ॥ 
स्लापतेयं, क्ञो, ( खपतौ धनसख्ाभिनि साः । | इते गोखामि विप्रा" नरमेधफलं हि तत् ॥* | शतरूपाच्च तां नारीं तपोनिधूतकल्प्षाम् 
सखपति + “पव्वातिथिवसति्वपतेढं् ।* 81 | सखामिप्रशंसा य॒षा,- साय्वो मनुर्देवः पब्नोत्वे जब्डद्े प्रभुः ॥ 
४।१०४। इति ठंञ् । खवागतादित्वाचेना- | °सखोगव्वः पतिसोभाग्याद्धते च दिने दिभे। | तस्माच्च पुरुषात् पुत्तौ शतरूपा व्यजायत । 
गमः। ) धनम् । इत्यमरः । २।९<। <° ५ |. सुस््ो चेदिभवो यस्मात्तं भजेचनतः सदा # | भ्रियत्रतोत्तानपादौ प्रख्यातावामकमिः # ( यथा, माके १४।९। घतिमसखुः जत्र शाम्रधिदेवः सदा पतिः । कन्ये द्रे च तथाकूतिः प्रसूतिश्च ततः; पिता) 

भरवापतेयमधिमम्ब घन्तः परं सम्पतस्करू पच सुखरूप मू ्तिसान् ददौ प्रतिं दन्ताय तथाकूतिं रुचेः पुरा ॥ 
पञ्थपायमवोवृधच्च यत् । मयः सुश्ठदः गर्ठत् प्रोतिदः शान्तिदः प्रनापति; स जगे तयोयं न्न; सदक्षिणः । 
तोधंगामि करै विधानतः । सदा । | एचो जन्ने महाभाग; दम्पत्यो मिथुनं तत; ॥ 
स्तच्छषस जुच्वानि चानले ५”) सम््रानटो मानेद्च मान्यख मानख्डनः ॥ | यज्ञस दचिणायास्तु एच्तो दादश जजिरे ॥ खा पदः, पु, ( श्वा पदः। एवोदरादितवात् सा्ठः। )| साराद्लारतमः खामो ब्भूनां बन्धुदथंनः । यामा इति समाख्याता देवाः स्नायग्युवेऽन्तरे । 

श्वापदः । इति इलायुध। ॥ न च भर्तुः समो बसुरव॑न्धोसुख दभ्यते ॥ तश्च पुत्चास्तु यज्नस्य दक्तिणायां शुमाख्लराः ॥ 
स्वाभाविकः, तर, ( खभावे भवः! खभाव + ठक्। | भरणादेव अर्तं पालनात् पतिरुच्यते । प्रसत्याच्च तथा दक्षश्चतस््ो विंशतिस्तथा । 

सखभावचिदः । खभावत उत्यचः । यथा.- | शरौरेथाच्च स सामो कामदात् कान्त उच्यते | ससं कन्धास्त सान्तु सम्यक् नामानि मे 
“चैत्यं नाम गुखद्सवेव सहजः सभाविको बन्धु सुखबन्धाच प्रोतिदानात् प्रियः परः । १ .५४५५. खण 1" 

¦ खच्ना | रष्वयदानादौथख प्राणेथात् प्राखनाथकंः ॥ . | इति माक्छेयपुराणे दुःखडशासननामाध्यायः ॥ विं ब्रूम; वितां भवन्ति चयः ख्येन ` रतिदानाच्च रमः प्रियो नाच प्रियात् परः। | ( तच्छम्बन्धिनि, चि । यथा, इरिवंशे । $ । ९। 
यस्यापरे । | पुनरस्तु छ्ञामिनः शक्रात् जायते तेन ख प्रियः ॥ | “यामा नाम तथा देवा श्रासन् सायन्छुवे $ 

कि्ान्यत् कथयामि तै स्तुतिपदं लं जोविनां शतयुच्नात् पदः ख्ामो कुलजानां परियः सदा । _ ऽन्तरे ॥ 
जोवनं अरसत्कुलप्रद्ता या कान्तं विन्नातुमच्चमा ॥ | ब््मसम्बन्धिनि च चि । यथा, कुमारे ।२।१। 

तवे ्ोचपयेन गच्छसि पयः कश्वां निषेव | च्ानच्च भव्वेतोर्धेषु सव्वंयन्नेषु दौच्चणम् । | “तस्िन् विप्रह्ञताः काले तारकेण दिवौकस; । 
(५.4 १ | प्रादि इचि सर्वा थि च तपांसि च ॥ | तुरासाइ एुरोषाय धाम खायन्ुवं ययुः 1") 

इति वज्ञालेनं प्रति क. ५ | सरव्वाख्येव व्रतानोति महादानानि यानि च । | ख्वायग्धुवमहपिता. [ ढ ] यु, (खलम वमनोः 
(च्वाधिप्रकारमेदः । यवाः म उथोषणखानि पुक्छानि प्रान्बन्धानि च विश्वत; ४ | पिता । ) ब्दा । इति पुराणम् 
“तदुःखलंयोगा व्याव इत्युच्यन्ते । ` | शुङसेवा विप्रसेवा देवसेवप्दिकच्च यत्! ` स्लायन्ुवो, ) स्तो, ( सयश्भुव इयमिति ।अख । 
अगन्तवः शारोरा मानसाः स्वाभाविका | ाभ्निनः पादसेवया; बलां ना न्वि षोडः ङगेष्। ) ब्राह्मो ! इति राजनिर्घश्टः 9 
देति। स्वाभाक्काः चुत्पिपासाजराद्यु- भोम् ॥. | ख्दाट्, [ज] पुं, ( खरः स्वरे राजते इति ! राज् 
निदराप्रशतयः ५“ इति शश्वते सचखासे परथमे- | गुरुविप्रष्टदेषेषु सरवेभ्यख पति्गुखः ॥* + क्िप्। ) इद्र । इत्यमरः । १।१६।४६॥ 
श्यावे ॥) इति ब्रह्मवेवतत प्रजञतिख्डे । ४२ । २९--३०॥ वृ षु, ०० के 1) 

स्लामिजङ्धो, [ न ] पु, परशुरामः! इति श्ब्द- | खाम्बुपकारकः, पु, ( खाभिन दपकारक; । ) | यो मनुः । भस्मिन् मन्वन्तरे ति 
माला॥ न अश्वः । इति केचित् ॥ प्रभुहितकारके, वि ॥ | तारः) रोचन इन्द्रः। तुषियादयो देवाः। 

स्वामो, [न्], (पमस्ास्तोति। ख + “स्वाभि- | सायम्भुवः, पु, ( खयश्चवोऽपत्य सिति श्वय, +| उ्लंस्तप्ादयः स्तपः । भग्नितः खारो- 
नेष्वयं ।*५।२। ९२६ । इति श्वामिन्परत्ययेन | अण् । संजनापूनयं कस्य विधैरनित्वत्वात् न रुः ))/ विषो मलः । युमतृरषेणरोचिषतुप्रसुखा मनु- 
तिप्यतितः ।) अर्िघतिः । तत्पायः ।ष्डरः | प्रथममनुः। भ च छषटिडिहयै बरह्मणो दत्नि- | पचः । इति अौभागव्रतमतम् ॥ अपिच) 
२ प्रतिः ३ कथिताः ४ अधिग; ५ नायकः ६। याङ्गाल्लातः। वामाङ्कातु थतरूपा लौ तस्य । “खारोचिषस्य तनयाखलारो देववश्सः । 



सख्वाहा 

भभोगभस्वप्रतिभानवः कौर्तिव्चनाः ॥ 
दत्तो लिशावनस्तम्बः प्रालः कश्यप एव च । 
ओर्व हडस्यतिेवं सप्त सस्षयः स्मृताः ॥ 
देवा तुषिता नाम ख्यताः खारोचिषेऽन्तरे । 
दस्तन्द्रः क्षतो सूत्तिरापन्योतिरयः खयः ॥ 
वशिष्ठस्य सुताः सघ ये प्रजापतवस्तदा । 
दितोयमेतव् कथितं सन्वन्तरमतः परम् ॥” 

इति माद्यं । ९ 1 ऽ--१०॥ 
शारध, पं, ( खस्य शअर्धः।) सौयाभिधेयः। 

` खकोयधनम् । सनौयवस्तु । भाप्रयोजनम् । 
` ( यथा, माघे २१६१५) 

"“यज्ञतां पाण्डवः सरग मवतिवन्द्रस्त पत्विनः 1 
वयं इनाम दिषतः सव्वं; स्वाथे समौ इते 1") 
खनिहत्तिः। इति र्ध शब्दार्थ दथेनगत्॥ लिङ्गगथे- 
विशेषः । यथा,-- 

“खार्थो द्रव्यञ्च लिङ्क संख्या कम्ादिरेव च । 

अमो पश्येव लिङ्गार्थीस््रयः केषाच्िदभिमाः ॥ 
खवार्थो विशेषणम् । द्रव्यं विशेष्यम् । लिङ्ग 
घुंस्ादि । संख्या एकत्वादिः । कम्मादिढीदिः 
इति सुग्धबोधटौकायां दुर्गादासः ॥ 

शवार्थं, क्र. ( स्वस्थस्य भावः । सखस्य +- ष्यञ् 1 } 
श्रारोस्यम् । इति अब्दरन्नावलो ॥ ( यथा,-- 
*गतवेगी भेत् स्वास्य सरववेष्वाक्चेपकादिषु 1" 

इति माधवकरक्लतरुग्विनिखयसं ग्रहे वात- 
ब्याष्यधिकारे ॥) सन्तोषः । इति, डेमचन्द्रः # 
( यधा, साद्ित्यदपेखे ! २1 २४९ 1 
“किं वच्छन्यपकल््षाः कृतधियः खद्रेऽपि 

सा दुक्गभा 
चेतः खाखासुपैहि कः खलु युवा धन्धोऽधरं 

धास्यति ॥” ) 
खवाहा, व्य, ( सृष्ट श्राह्वयन्ते ठेवा. श्रनेनेति। 

शु+श्रा+ द्ध +डा।) देवहविर्हानमन्तः। 
, लत्यथायः। ओौषट् २ वौषट् २ वषट. ४ 
धा ५१ इत्यमरः) २।४। ८॥ अस्य 
रका सखधाशब्दे द्रव्या ॥ 
माडाता। १।५४ 1 

“लवं खाहा त्वं खधा लं हि वषट्कारः खरा- 
सिका”) 

खारा, सनो, भम्निभाा । सा दक्षकन्धा । इति 
ओभागवतम् ॥ तत्पयायः । अण्नायो २ इत- 
भुकुप्रिया २। इत्यमरः । २1१ । २१ ॥ दिठः ४ 
अनलप्रिया ५ इति बौजवर्णाभिधानम् ॥ 
शद्धिबधूः । ६ । इति श्ष्दरब्नावलो ॥*४ मता- 
न्तरे तस्या इतृपत्तिर्यंथा,-- 

नारद उवाच । 
“सवाहा देच हविह प्रशस्ता सर्व्वकमीु । 
पिष्छदाने खधा शद्छा दक्िणा सव्वंलो वरा ॥ 
श्तासां चरितं ज्म फलं प्राधान्धमेव च । 
श्लोतुमिच्छामि त्वदक्तादद वेदविदां वर + 

सौतिरुवाच । 
नारदस्य वचः शरुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
कथां कथितुमारमे पुराणोक्तं एरातनोम् # 

१, 1 % 4 

(थथा, 

४६३ 

श्वा 

ओनारायण्य वाच । 
षट प्रथमतो देवाखाहाराथे यञः पुरा । 
बद्मलोके ब्रह्मखभामगम्यां सुमनोहराम् ॥ 
मत्वा निवेदनश्चक्लुराइारङेत् कं सुने। 
ब्रह्मा खुत्वा प्रतिच्चाय सिथेवे खोरि परम् ॥ 
यच्चरूषो हि भगवान् कलय च बभूव सः। 
यन्न यद्यद्विर्हानं दत्तं तेभ्यश्च कमा ॥ 
विंदति विप्रा भ्या च चषचियादयः ¦ 
खरा नैव प्राधरवन्ति तदनं मुनिपुङ्गव ! ॥ 
देवा विषणास्ते स्वे तव्सभाश्च यदुः पुनः । 
गत्वा निवेदनं चक्र राहा रभावरेतुकम् ॥ 
ब्रह्मा श्रुत्वा तु ध्यानेन ओक्षष्णशरणं ययौ । 
पूनाश्चकार प्रकतेर्यामेनेव तदान्नयष ५ 
प्रकते: कलया चेव सव्वंशक्तिःखरूपिणो 1 
बभूव दाहिका शक्तिरम्नेः सवयदा खकामिनौ ॥ 
शरोखमध्याह्कमात्तं ष्डप्रभाच्छादटनकारिष्यो ॥ 
अतोवशन्दरो रामा रमणोयप मनोहरा । 
ईेषद्ास्यप्रसन्रास्वा भक्तानुग्रडकातया ॥ 
वाचेति विधेरग्रे पद्मयोने ! वरं हण । 
विधिस्तदचनं खुत्वा संभ्चमाव् समुवाच ताम् ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
त्वमग्ने दाहिका क्तिभव पल्ली च शन्दरि ! ¦ 
दग्धं न शक्लस्यक्लतो इताशख्च त्वया विना ॥ 
तच्रामोचाय्यं मन्त्रान्ते यो दास्यति हविनन॑रः । 
शरेभ्यस्तत् प्रावन्त सुराः खानन्दपृन्वेकम् ॥ 
अग्नेः सम्पत्खङूपा च ओरूपा खा ग्छेश्वरो । 
देवानां पूजिता शश्डत् नरादोनां भवाभ्विके ॥ 
बद्मणथ्च वचः खुत्वा सा दिषख्ा बभूव इ । 
तसुवाच ततो देवो शखाभिप्रायं खयश्ुवम् ॥ 

खाडहोवाच। 
अहं छष्णं भजिष्यामि तपसा सुचिरेण च ॥ 
ब्रह्म॑स्तदन्यत् यत्किञ्चित् खप्रवद्भ्बम एव च। 
विधाता जगतां त्वच्च शब्धुमेतयुष्छयः प्रभो । 
विभक्तिं परेषो विश्वश्च धर्माः सक्तौ च 

धश्चिणाम् ॥ 
सर्ववच्यपूज्यो देवानां गणेषु च गणेश्वरः 1 
पक्षतिः सव्वं; सर्व्वपूनिता यतुप्रसादतः ॥ 
ऋषयो सुनय दैव पूजिता यं निषेव्य च । 
तत्पादपद्मं पञ्चे कभावैन चिन्तयाम्यहम् ॥ 
पञ्मास्या पाद्चमित्यक्का पद्मनाभानुसारतः । 

जगाम तपसे पाच्च पद्चादोशस्य पद्मजा # 
तपस्तेपे लक्तवर्षभेकपादेन पद्मजा । 
तदा ददं ओरोकष्णं निर्गुणं प्रकते: परम् ॥ 
अतौवकमनोयश्च रूपं दृष्टा च रूपिणो । 
मूच्छीं संप्राप कामेन कामेशस्य च कामुकौ ॥ 
विन्नाय तदभिप्रायं सर्बवेशस्तामुवाच सः। 
खमुत्थाप्य च खक्रोड़े चोखाह्गों तपसा विरम् ॥ 

ओज्ञष्थ उवाच । 
वारो च त्वमंशेन मम पतो भविष्यसि 
नासा नाग्नलितो कन्धा कान्ते नग्नजितस्य च। 

| अधुनाम्नेर्दादिका त्वं भव पत्नौ च भाविनि! 
मन्तरूपा च पूता च मगरसादाद्विष्यचि ॥ 

खाहा 

वे्किश्तवां भक्तिभावेन संपृज्य च ग हश्वरोम् । 
रभिष्यते त्वया सादं रामया. रमणोयया ॥ 
दतयुल्लान्तदषे देवो देवौ माश्वास्य नारद ! | 
लवाजगाम संचस्तो वङ्धिनरेह्यनिदेशतः ॥ 
सामबेदोकषध्यानेन ध्यात्वा तां जगदब्विकाम् । 
संपृज्य थरितुष्टाव पाणि जग्राड मन्तः ॥ 
तद्दा दिव्यवर्चघश्तं स रमे रामया सद) 
अतोवनिष्लने रम्ये संभोगसुखदे सदा ॥ 
बभूव मभ॑स्तस्याश इताशस्य च तेजसा । 
तद्धार च सा देवी दिव्यं इदादशवश्षरम् ॥ 
ततः शुघाव पचां दरम शोयाश्ननो इरान् । 
दचिशाग्निगाहपत्या वनो यगन् क्रमेण च ॥ 
ऋषयो सुनयञचैव ब्राह्रणाः सचियादयः । 
स्वाहान्तं मन्दमु्चाय हविदंदति नित्यशः ॥ 
स्वाहायुक्तच्च मन्त्रश्च यो ग्टह्वाति प्रशस्तकम् ¦ 
सव्व ङििर्भवेत्तस्य ब्रह्मन् ग्रहणमावलः ५ 
विषडोनो यथा सर्पो वेददौनो यथा दिजः। 
पतिकेवाबिषोना स्तौ विद्याहोनो यथा नरः ॥ 
फलशाख्वाविहोनख यथा इन्तो हि निन्दितः । 
खाहाहोनस्तथा मन्तो न हुतं फलदायकः ॥ 
परितुशाः दिजाः सर्ववे देवाः संप्रापुराइतिम् । 
सखा हान्तेनेव मन्तैण खफलं सव्यक त ॥ 
इत्येवं कथितं सव्वे' खवा होपाख्यानमुत्तमम् । 
शुखदं मोचदं सारं किं भूयः खोतुभिच्छसि ५ 

नारद उवाच । 
खाहापूलाविधानख ध्यानं स्तोत्र सुनीग्ठर 
खंपूज्य वद्धिस्तुष्टाव यैन तां वद भे प्रभो } ॥ 

नारायण उवाच । 
ध्यान सामषेदटोकतं स्तोतं पूजा विधानकम् । 
वदामि अयतां ब्रह्मन् सावधानं निशामय ४ 

काले शालग्रामे घटेऽथचा । 
स्वादं संपूज्य यत्नेन यन्न कुयात् फलापये ॥ 
खा मन्त्राङ्गभूताच्च मन्रसिदिखरूपिकोम्। 
सिषा सििदां नृणां कणां फलदां भजे ॥ 
इति ध्यात्वा च मूलेन दत्वा पाद्यादिकं नरः । 

सर्व्व सिचि लभेत् स्तुत्वा मूलं स्तोत्र मुने णु ॥ 
ॐ हो र्यो व्टिजायाये देव्य खवारैत्यनेन च। 
यः पूलयेश्च तां देवीं सव्व ्टं लभते भुवम् ॥ 

वङ्किरुवाच । 
खाहायाः प्रछ्तेरंधा मन्तान्ताङ्गखररूपिथौ । 
मन््ाणां फलदाचौ च धात्रौ च जगतां सतो ॥ 
सि्िरूपा च सिष्ठा च सिचिदा सरववंदं णाम् । 
इताथदाहिका शक्तिख्तत्प्राणाधिकरूपिणो ॥ 

संसारसारसूपा च धोरसंसारतारिणौ । 

देवजोषनरूपा च देवपोषणकारिणो ॥ 
घोड़गैतानि नामानि यः पटठेदक्तिसंयुतः । 

सर्व्वसिरिर्भवेत्तस्व सर्व्वकर्थ सुणोभ नम् । 
अपुन्चो लभते पुच्चमभार्ग्यो लभते प्रियाम् ५* 
इति ब्रद्मवेव्ते प्रकृतिखण्डे स्वा हो पाख्यान 
नाम । ४० । ७--४६ ॥*॥ बौदशक्तिविशेषः। 
तत्पायः । तारा २ महाचोः ३ ोद्धारा ४ 
चः ५ मनोरमा ६ तारिशो ऽ जया 



स्ीकारः 
श्रनन्ता < शिव। १० खलोकेश्रामजा ११ खदूर- 
वासिवो १२ भद्रा १२ वेश्या १४ नोलसर- 
सखतौ १५ शङ्धिनो १६ महातारा १७ वसु- 
धारा १८ धनन्ददा १८ विलोचना २० लोच- 
नास्या २१। इति विकाण्डगेभः ॥ 
स्वाह!पतिः, पं, (खराहायाः पतिः ।) भ्रग्बिः । 

इति धरणिः ॥ 
स्राहाप्रियः, पुं, ( खाहायाः प्रियः । ) भअम्निः। 

इति हलायुधः + 
स्वाहासुक्, [ज्] पु, (खाहया भुङ्कते इति। 

भुज+क्िप् ।) दैवता) इति बिकाख्डगेषः ॥ 
खित्, व्य, प्रश्नः ' ( यथा, महाभारते ।५।१५।८। 

“कविं ब्राह्मणा वे खेयांसो दितिजाः बिहि 
रोचन ॥* ) 

वितकः। इत्यमरः । १।३।२४१ ५ ( यथा, 
मेघदूते । १४। 
“दरः अङ्गं इरति पवनः किं खिदित्युक्छुखोभि- 
दं टोच्छ!यञख कित चकितं सुग्धसिदाङ्ग- 

नाभिः ॥* 
पादपूरणम् । इति मेदिनो ॥ प्रश्ने च्छायाम् । 
यथा खिदेकाकौ विचरसि। वितर्को नाना- 
पक्तावमषेः। खित् प्रश्रं च विते च तथैव 
पादपूरणे । इति भेदिनो । इति भरतः ॥ 

खखिदितः, व्रि, खदितः। यथा । विभाषायामादि- 
कर्थणोः। भावे भ्रादिकर्यखि चादितो निष्ठाया 
इड् वा स्यात्। प्रस्रेदितञैव्रः। प्रेखेदितं 
तेन । जि खिदेति भ्वादिरव्र ख्द्यन्ते जिद्धिः 
साहचर्यात् । खिद्यतेस्तु खिदित इत्येव । 
इति सिदान्तकौमुटौ ॥ १. 

खिश्ः, चि, (खिद् + क्रः ) घर्थींयुक्ग : । यथा । 
खिन्नो .घमपितो जनः। `इति इलायुधः ॥ 
( यथा च कुमारे । ७ । ७७ । 
“रोमोदमः प्रादुरभूद्मायाः 
खिब्राङ्कलिः पुङ्कवकेतुरासीत् ५” 
पकम् \ यथा,-- 
“शस्यं चेत्रगातं प्राहः सतुषं धान्यमुच्यते । 
भामं वितुषमिल्युक्ष खिव्रमन्रमुदाहृतम् ४" 

इति चाहतच्वष्टतवथिष्ठवचनम् ॥ 
स्वोकारः, पु, ( भ्रखस्य खस्य कारः करणम् । 
स + छ + घञ् । अभूततद्भावे चुः ) भङ्ो- 
कारः । वथा,- 
“सम्बिदागृः प्रतिन्ना च सन्धावाचञ्च सङ्गरः) 
अङ्गो काराभ्युपगमप्रति श्चवसमाधयः ॥ . 
संश्रवोहारनियमोररोकाराश्रकवा रपि ॥” 

इति जटाधरः ॥ 
प्रतिज्ञानम् । इति शब्द्रब्नावलो ॥ अखं खं 
कुव्वन् व्यापारः । यथा। न च स्लोकारात् खत्वं 
स्तौ कत्तरेव दाठलयापततेः। किच्च । मनसा पात्र- 
मुदिश् इत्यादि शाखे ल्लोकारात् प्रागीव दान- 
पदं दृश्म्। ननु ब्रहकं साकारोऽभृततद्ावे 
प्रत्वयात् भख खं क्वन् व्यापारः भवति 
कयं ततः प्रागेव खल्वम् । उश्यते उत्पन्रमपि 

४९४ 

स्वौया 
स्त्वं सम्प्रदानव्यापारेण ममेदमिति जानेन 
व्यवहारा क्रियत इति खौकारभब्दार्थः। 
इति दायभागः ॥ 

स्लोयः,चि, (खस्यायमिति। ख +कः) खकोयः। 
अकयः, यथा, स्कान्दे शिववाक्यम् । 
“शूद्रः कमाण यो नित्वं सखोयानि कुरुते 

प्रिै। 
तस्याहम ग्ट्ञामि चन्दरखष्डविभूषिते ! ५” 

इति तिध्यादितच्छम् ॥ 
खोया, सन, (खस्येयमिति । ख + कः । टाप् । ) 
नायिकाभेदः। तस्व लक्षणम्! खामिन्ये- 
वानुरक्ता पतित्रता इति यावत् । भस्याखेष्टा 
स्वामिश्शषा शोलरक्ता सरलता चमा च। 
सा चच्िविधा) सुग्धा मध्या प्रगल्भाच। 
एताः सर्व्वा नायिका भवशख्यामेदेन प्रत्येके 
नवविधा । प्रोषितभन्तैका खष्डिता कलडहा- 
न्तरिता विप्रलब्धा उत्कण्ठिता वासकसन्ना, 
खाधोनपतिका अभिसारिका प्रवव्छत्यतिका 
च । एताः प्रत्येके उत्तममध्यमाधममेदेन 
अष्टाविंशल्युत्तरशतनायिका भवन्ति । एतासां 
दिव्यादिव्यगणनाभेदेन चतुरभोत्यत्तरशतब्रय- 
प्रकारा भवन्ति । तत्र प्रमाणं यथा। नायिका 
विविधा। खोया परकौया सामान्धवनिता 
चेति! तवर खामिन्धेवानुरक्ता खोया, नच 
परिणौोतायां परमाभमिन्धामतिव्यातिस्तव्र पति - 
व्रताया एव लच्यत्वात्। तसा परगामितया 

परकोयत्वमेव समायाति । भस्याशे्टा । भन्तः 
शशरुषा । ` भोलसं रक्षणम् । भ्राक्लैवम्। चमा 
च | यथा,- 

“गतागतङुतूहलं नयनयोरपाङ्गावधि 
स्मितं कुलनतभ्नुवामधर एव विश्रास्बति । 
वचः प्रियतमश्रुतेरतिथिरेव कोपक्रमः 
कदाचिदपि चेत्तट् मनसि केवलं मव्नति ॥“ 
अपिच) 
*सद्धारो रतिमन्दिरावधि सखोकर्णावधि 

व्याद्कतं 
चेतः कान्तसमोहितावधि पदन्धासावधि 

प्रेच्धितम्। 
इास्यश्चाधर पक्लवावधि महामानोऽपि मौना- 

वधि 
सब्बे खाएवधि नावधिः कुलभुवां प्रेमः परं 

केवलम् ४ 
अरपिच। 
“पदन्धासो गेडादहिरहिफणारोहणसमः 
स्वग हादन्धत् यद्भवनमपरदौपतुलितम् । 
वचो लोकालभ्य छपणघनतुखं खगदशः 
पुमानन्धः क न्तादिषुरिव चतुर्धोखमुदितः ॥* 

` खोयापि जिविधा। मुग्ध, मध्या प्रगस्भाच। 
तच्राह्रितयौवना मुग्धा । सा च च्नातयौवना 
अन्नातयौवना च} सेव क्रमशो लल्नाभयपरा- 
धौनरतिनवोढ़ा । सेव कमभो जातप्र्या 
विश्वब्धनवीढा । भस्याखेष्टा । क्रिया.मनोषर 

स्वौया 
कोपै माव नवविभूषणे समीहा च ॥ * ॥ 
सुग्धा यथा,-- 
“भ्राञ्नपं किल क।मदेवधरणौपालेन काले 

वस्तु वस्तुविधिं विधास्यति तनौ ताङण्य- 
मेणोटशः । 

च्या खच्नचातुरौ मुखरुचा सौधा करौ 
माधुरो 

वाचा किञ्च सुधासमद्रलहरौ लावश्यमाम- 
न्त्यते ५५ 

भअन्नातयौवना यथा,- 
“नौ रात्तोरमुपागता शरव्शयोः सजि स्फ्र- 

नेत्रयोः 
ओते लम्नमिदं किसुत्पलमिति च्नातुः करं 
४ । न्यस्यति । 
सेवालाङ्करशङ्षया शशिभुष्डो रोमावली 

` प्रोच्छति 
अनन्ताख्मोति सुहः सखोमविदितश्चोशोभरा 

पृच्छति ॥” 
ज्नातयौवना यथा,- 
“खयन्धुः शम्धुर भोजलोचने ! तत्पयोधरः । 
नखेन कस्य धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति ॥*५॥ 
नवोढा यथा,- 

“स्ते तापि शयने विनिवेशितापि 
क्रोडे तापि यतते बहिरेव गन्तुम् । , 
जानोमहे तस्य वश्या । 
यः पारदं खिरयितु चमते करेख ॥” 

यथा च। 
“वलाद्रोता पाश्वं सुखमनुसुखं नैव कुरुते 
धुनाना मूर्हानं क्षिपति वदनं चुम्बनावधौ । 
ददि न्यस्तं इस्त' खिपति गमनारोपितमना 
नवोढा वोढारं रमय।त च खन्तापयति च ॥*४ 
विश्ब्धनवोढा यथा,- 

“दरमुकुलितनेव्रपाणिनोगो- 
नियमितबाहक्लतो सयुम्मबन्धम् । 
मरकलितकु चस्थलं नवोढा 
खयिति सम।पमुपेत्य कस्य यूनः ॥* ५५ 

समानलल्नामदना मध्या । एषव चातिप्रश्रया- 
दतिविश्ब्धनवोढ़ा । भस्याखेष्टा सागसि प्रेयसि ` 
चेय्ये वक्रोक्तिरपैग्यं परुषवाक् । यथा,- 

"'खापे प्रियाननविलोकनडहानिरेव 
सखापच्यतौ प्रियकरग्रहणप्रसङ्कः । 
इयं सरोरूहसमुख्ठो परि चिन्तयन्तौ 
स्वापं विधातुमपि हातुमपि प्रपेदे ५*५॥ 

पतिमाव्रविषयकलिकलापकोविटा ब्रगस्भा। 
वेश्यायां कुलटायाच्च पतिमा्रवषयत्वाभा- 
वात् न तच्रातिव्यासिः। भस्याश्टा रति- 
प्रोंतिरानन्दादामसंमोहः। प्रथमं यथा,-- 
“संस्पृश्य स्तनमाकलय्य वदनं संविश्य कयठ- 

खलं 
निष्पौयाधरविम्बमम्बरमपाज्ष्य ब्युदस्याल- 

काम् ¦ 



स्वीया 
देवस्वाञ्वजिनो पतैः समुदयं जिज्ञासमान प्रियै 
वामाक्तो वसनाञ्चले: ख्रवण्योर्नोलोत्यलं 

निक ते ॥*४॥ 
यथा च। 
“नखाहितमुरःस्ले;धरतले रदस्य त्तं 
च्युत वङ्कलमालिका विगलिता च सुक्तावलो | 
रतान्तसमये मया मकलमेतदानलोक्रितं 
श्रतिः कच पतिः कवचक च तवानि शिक्ता- 

| विधिः ॥" 
श्रपिच। 
“कान्त तल्पमुपागते विमिता नोवो खयं 

बन्धनात् 
वास च्वथमेखलागुलषटतं किञ्चित् नितस्मे 

खितम् । 
एतावत् सखि वेद्ध केवलमदहो तस्यव सक्गे | 
कोऽसौ कासि रतच्च कोटशमिति.खश्पापि मे 

न स्मृतिः ॥"*॥ 
मध्वाप्रगल्मे मानावश्वायां प्रत्येकं चिवि । . 
धौरा अधौरा धोराधौरा चेति, व्य्यकोप- 
प्रकाशा घोरा, भव्यद्यकोपप्रकाथा सधोरा। 
व्यद्धाव्यश्चकोपप्रकाथा धोराधोरा। इयांस्तु 
विश्चेषः । मध्यमाया; घौरायाः कोपव्यज्जिका 
मौः। अधोरायाः परुषवाक् । धोराधोराया 
वचनसदिते प्रकाशिके। प्रौढ़ाषौरायास्तु 
रतावौदास्यम् । अधौरायास्तञ्जनताडनादिः। 
चौराधेराया रतावोदास्यं तच्जनादि च कोप- 
प्रकाशकम् । यत्तु घोरादिमैदः स्लौयाया एव 
न परकीयाया इति प्राचौनलिषठनं तदान्ना 
माव धौरात्वमधोरात्वं तदुभयच्च माननियत- 
नेव परकोयाया मानख नेति वक्षुमथक्यत्वात् 
चरकोयाया मानसेत्तेषामप्यावश्यकत्वादिति 
भावः ॥ *॥ मध्या धोरा यथा,- 

“लोलालिपुच्छे व्रजतो निकुच्छे 
स्फारा बभूवुः यमवारिधाराः। 
टेडे समोहे भवतो विधातु 
चौरं समोरं ननिनौोदलेन ॥* *॥ 
मध्या अघोरा यथाः, 

*ज्ञातस्ते निभि जागरो मस् पुनन॑वाम्बजे 
शोखिमा 

निष्योतं भवता मधरु प्रविततं व्याधुरितिं मे 
मनः। 

भ्वाम्यद् श ङ्घने नि कुच्ञ मवने लब्धं तवया ओोफलं 

पञ्चेषुः पुनरेष भां बहुतरः क्रुरः शरं 
ऊन्तति ॥* *॥ 

मध्वा धोराधोरा थथा,- 
नकान्तानुरागचतुरोऽखि मनोडरोऽसि 
नाथोऽसि किञ्च नवयौवनभूषितोऽसि। 

इत्यं निगद्य सुदश्चा वदने प्रियस्य 

निश्वस्य वास्मलुलिता निहिता गन्ता: ४" 
परोढा धौरा यथा,-- 
“नो तल्यं भजसे न जल्यसि सुधाधारानुकारा 

गिरो 

३९४ 

४९५ 

खच्छं 
टक्पातं कुरुषे न वा परिजने कोपप्रकाश- 

च्छलात् । 
षटं केतकगभगौरि दयिते कोपस्य संगोपनं 
किंस्यादेवन चेत् पुनः सहचरो कुर्व्वीत 

साचि स्थितम् ॥**॥ 
प्रगल्भा भधौरा यथा,- 
“प्रतिफलमवलोक्व खोयमिदोः कलायां 
हरशिरसि परस्यादारमाशङ्माना | 

गिदिशमचलकन्यां तज्ज यामास कभ्य- 
प्रचलवलयवेज्ञत्कान्तिभाजा करेण ॥** ॥ 
प्रगल्भा धोराधोरा य्था.- 
“तल्पो पान्तमपे्यषि प्रियतमे साचोक्लग्रोवया 
काङ्व्याङ्लवाचि साचि हनितस्फृष्नं त्कपोल- 

शिया। 
इस्तन्धस्तकरे पुनश््रगटशा लाच्तार माक्चलितः 
प्रोष्ठोष्ष्ठमयशमांसलसचो विस्फारता 

हृष्ट यः ४५॥ 
एते धोरादिषड्भेदा दिविधा । धोरा व्येष्ठप 
कनिष्टाच। अथोरा च्येष्ठा कनिष्ठा 
घोराधौरा च्येष्ठा कनिष्ठा च इत्धपि कचित् 
पाठः रतै धोरादिश्रयो भेदात् दिविधा 
भवन्ति। ज्येष्ठा कनिष्ठा च। परिशौतत्व 
सति भर्तरधिकसेषा च्येष्ठा । परिणोतत्वे 
सति भर्तन्यगलेा कनिष्ठा । अधिकलेदासु 
न्धुनखेहासु मामान्यवनितादिषु नातिव्यातिः, 
परिशोत चपदेन ब्यावत्तनात् । नापि परको 
यायामतिव्यापिः । भ्त पटेन तदाहत्तः । धौरा 
ष्येष्ठा कनिष्ठा च यथा,-- 
“एकस्मिन् शयने सरोरुहदोरविन्नाय निद्रा 

तयो- 

रकां प्लवितावगुखठन पटासुत्कन्धरो दृष्टवान् 
भ्रन्यस्याः सविधं समेत्य निषतं व्यालोलडहस्ता- 

५. हलिः 
व्यापारेव सनाञ्चलञ्चपलयन् खा ण्च्युतिं क्रुष 

वान् ५"॥१॥ 
अ्रघोरा ज्येष्ठा कनिष्ठा यचा,- 
"अन्तःकोपकषायिते प्रियतमे पश्यन् घने 

कानने 
पुष्पस्यावचयाय नस््रवद नामेक्ां समायोजयन् । 
अर्हद्मोलितलोचनाञ्चलचमत्काराभिरामा- 

ननां | 
स्मेरारदराधर्पल्लवां नवबधमन्धां समालिङ्गति ॥" 
धोराधोरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च यथा.- 
"यापय परिप्रग्रहिलयोरेशोहगोः प्रोतये 
रव्रहन्दमनन्तकान्तिरुचिरं मुष्टिदये न्यस्तवान् 
एकस्या: कलयन् करे प्रथमतो रनरं परस्याः 

प्रियो 
इस्ता हस्तिमियात् खशन् कुचतटोमानन्दमाः 

विन्दति॥ 
इति रसमञ्ञरो ॥ 

सलु च्छ, श्रा विस्मृतौ । इति कविकस्पटुमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-सक०-वेर । ) दन्ादिः इसी वकार 

खद्: 
किंपि राोरलोपिखुः खुरौ खुरः युषः 

खच्छति कथां रा खच्छछितं खण तेन। 
मद्यपः) इति दुर्मादासः ॥ 

खु, छ शब्दो¶तापयोः । इति कविकल्द्ुमः 
(भ्वा०-पर०-शब्दे अक०-उपरतापे सकम-वेट् ।) 
दन््यादिवंकारोपधः। ऊ, अख्वारोत् पिकः 1 
असार्षीत् खलं राजा। इति दुर्गादासः ॥ 

स्व, गि हिंसने । इति कविकल्पद्रुम: ॥ (क्या. 
पर०-सक०-श्रनिट् ।) दन्त्यादिवकारापधः। 

तद्रहितोऽपौति केचित् । गि, खणाति खण 
स्यूकिः। इति दुर्गादासः ॥ 

स्वेक, ऋ,ङ गतो । ईति कविकस्पदुमः ॥(ग्वा०- 
भाक०-खक०-सेट् । ) वकारयुक्तः । ऋ, रसि 
खेकत् । ङ, खेकते ¦ इति दुर्गादासः ॥ 

स्मेच्छा, स्त्रो, ( स्वस्य इच्छा । ) स्वकोयेच्छा। 
तत्पयथायः। यद्ृच्चछा २ स्वेरिताश। इति 
डेमचन्द्रः ॥ ( यथा, कथासरिक्ागरे ।२५।४८। 
“ख च मक्छोऽख्िमष्येन तत्क्ालं खेच्छया 

चरन् । 
उत्ख्लदौपनिकटं जगाम विधियोगतः ॥) 

खवेच्छासत्युः, पु, ( खे च्छया खल्यु्स्य । ) भोः ४ 
इति जिकाख्डशेषः ५ खेच्छया मरणञ्च । तद्- 
युक्ते, वि ॥ 

खद, पु, ( खिद्+घज् ) घमः इत्यमरः ॥ . 
१।७।३३॥ खं दनम् । इति मेदिनो ॥ भ्पवर 
इति भाषा॥*) उस्ना तापः। भ्रथातः 
खदा यायं व्याख्यास्यामः! इति इ सखम 
भगवानाक्रेयः। 

“रथ सख दान् प्रवश्यामि यैयथावत् प्रयोजिते :› 
खेद साध्य): प्रशाम्यन्ति गदा वातकफालमकाः ॥ 
चखेषपन्बप्रयुक्तेन खं देनाव जितेऽनिले । 
पुरोषमूरेतांसि न सुव्जन्ति कदाचन ॥ 
शष्काखयपि च काष्ठानि जेस दोपपादनेः 
नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्व्जीवतो नरान् ॥ 
योगत्तव्धाधितापेक्तो नाव्युखोऽतिषदुन च । 
दर्यवान् कल्पितो देशे ख दः कायथकरो मतः ५ 
व्याधौ थोते शरोरे च महान् खदो महाबले 
दुव्व॑ले दुब्बलः खं दो मध्यमे मध्यमो हितः ॥*॥ 
वातञ्चेमणि वातेवाकफेवासवेद इष्यते। 
लिग्धरूचस्तथालिग्धोऽरूचश्चाप्यपकल्यितः 
्रामागयपते वाते कफ पक्षाशयायिते। 
सू्पूर्न्ना हितः खेदः खेहपून्न स्तथेव च ॥ 
हषणौ दयं दृष्टौ खेदयेन्मुदु वान वा । 
मध्यमं वं्तणौ ओेषमङ्गावयवमिष्टतः ॥ 
सुशुदेलक्तकेः पिष्डया गोधसमानाम्रापि वा) 
पद्चोत्पलपलागेव्वा ख दः सभ्बत्य चश्युषो ५ 
सुक्तावलोभिः शोताभिः शोतलंभाजनेरपि । 
जलादरेजेलजे हस्तैः खिदतो इदयं स्यशेत् ५ 
शोतशुलव्यपरे स्त्धरगौरवनिग्रहे। 
सेजाते मादंबे खेदे खंदनःदिरतिर्खता १ 
पिपासा गाचसदनं सू च्छापित्तप्रकोपशम् । 
दाहः खे दोऽङृदौन्बेख्यमतिखिश्रस् लसणम् + 



खेदः 
खश्चसतस्वाशितोये यो चेभिकः सव्वं गो विधिः। 
सोऽतिखिवस्य कल्तव्यो मधुरजिग्धभोतलः ॥* 
अशितोयै अशनाध्यायै ॥ *॥ 
“कायम द्यनित्यानां गभिंश्या रक्तपित्तिनाम् । 
पित्तिनां सातिसाराणां रूकाशां मधुमेषहि- 

नाम् ॥ 
विदग्धशष्टव्रन्नानां विषमद्यविकारिशाम् । 
लान्तानां नष्टसंज्ञानां ख्यलानां पिचमेहि- 

माम् ॥“ 
लान्तानां क्तान्तानाम् । 
“ढषतां क्षत्परोतानां क्रहानां शोचतामपि । 
कामल्यदरिशाञ्चेव चतानामाव्यरोगिणशाम् ॥ 
द्ग्ब॑लातिविश॒ष्काणासुपक्तोणौजसान्तथा । 
भिषक तेमिरिकाखाद्च न स्वेटमवतारथेत् ॥५॥ 
प्रतिश्याये च कासे ध हिक्षाण्वासेष्वलाघ्ै। 
कणंमण्यां शिरःशले खरमेदे गल्र्े ॥ 
पर्दते का ङग्सव्वी"पत्ताघाते विनामकै । 
कोष्टानाहविवन्धेषु सूव्ाधाते विजभ्भके ॥ 
पाण्वपृष्ठकटो कुचतिसंग्रडे ग्टघ्रसोषु च। 
भूतक्लच्छे महत्वे च मुष्कयोरङ्गमडई के ॥ 
पाटो रजानुजङ्ग ततिसं ग्रहे श्यथावपि । 
श्ठस्वोष्वामे च शोप च वेपथौ वातकण्टके ॥ 
सङ्नोच्यामशूलेषु स्तश्धगौरवसुतिषु । 
सरववेष्वेष विकारेष स्वेदनं हितमुच्यते ॥ , ४ 
लिलमाषकुलल्ात्र्टततेलामिषौटनैः। 
पायसः क्शरन्धां षः पिख्डख्वदटःम् प्रयोजयेत् ॥ 
गोखराश्ववराहोष्टशलद्धिः खतुषेयवेः । 
सिकतापांशपाषाणशकरोषायसपूटकैः ॥ 
सभिकान् स्वेदयेत् पर्वव्वातिकान् ससुधाखरेत् 
द्रव्याश्ेतानि शस्यन्ते यथास्डं प्रस्तरेष्वपि ॥ 
भूग्टहेब च जेन्ताकेषष्णगर्भग्छदटेष च । 
विधुमाङ्गारतपेष्वभ्यक्तः स्विद्यति नय सखम् ॥ 
श्राम्यानपौदकं मांसं पयोवस्तथिर स्तथा । 
वरादमश्वपित्ताखक् खेडवत्तिलतण्डलाः 
इत्येतानि समुत्क्षाग्य नाडोखं दं पयोजयेत् । 
टेशकाल विभागज्ञो युक्तयपेचो भिषकतसः५५॥ 
वोरणाङ्तकेरण्डभिश्रुमूशक सषपैः । 
वासावंशकरच््ा कंपते रश्जन्त कस्य च ॥ 
ओभाष्ञनकमौवौरमखतौ सुर साजंकेः। 
पत्रे रत्क्ञाष्य सलिलं नाडोस्ं दं प्रयोजयेत् ॥ 
भूतोकप्चमूलाभ्यां सुरया दधिमस्तुना । 
सूवेरश्ेख सचकरनाडो खेदं प्रयोजयेत् ॥ * 1 
खत एव च निय हाः प्रयोज्या जबकोष्टके ! 
ष्वेदनाथे टतत्चोरतेलकोष्टां च कारयेत् ॥ 
गोघमश्षकलंखरयवानामख्डलंयुतः। 
सख््रेह किरलब्रं सपना इः परशस्यते ॥ * ॥ 
शनये: सुरायाः कटेन जोवन्तया शतपुष्यया । 
उमया कुष्ठतेलाभ्यां युक्तया चोप्नाइयेत् ,*॥ 
चमयभिथो पनद्व्यः सलोमभिरषूतिभिः। 
उष्णवोखेरलामे तु कौपरेयाविकशाटकेः ॥ 
शात्रौ बं दिवा मुखेत् सुञद्रातौ दिवाकतम्। 
बिदषपरिहाथें स्यात् प्रकर्षस्तु शौतलैः ॥ 

४९६ 

सवद: 
स्रः १ प्रस्लरो र नाडो | 

भम् ५] 

ओैन्ताकोईऽग्जघनः 9 कषु; ८ङक्टोर भूः १० 
कुभ्िरेव च ११॥ 

कूपो १२ होलाक १२ इत्येस खेदयन्ति वयो- 
दय) 

तै यथावत् प्रवच्छन्ते स्वे एवानुपून्बं शः ॥" 
इति ॥*॥ 

त्र व््रान्तरितरवस्त्रान्तरितेर्व्वा पिष्डेययोकञे- 
खप्स््ेदनं सङ्करस्वेद इति विद्यात् ५१४ शूकः 
शमो धान्यपुलाकानां बेशवारपायसलछलयरोत्- 
कारिकादौनां वा प्रस्तरे कौषेयाविकोत्तरप्रच्छदे 
पञ्चाङ्लोरुदुकाकपचप्रच्छटे वा ख्भ्यक्तसव्व- 
गाचस्य शयानस्योपरि स्ेदनं प्रस्तरस्रेद इति 
विद्यात् ॥ २॥ खेदनद्रव्याणां पनमेलफलपच्न- 
भङ्गादौनां खगथक्निपिशितथिरःपदादौना- 
मुष्णस्रभावानां बा यथारसस्लबणसखेडोप- 
संहितानां मूवन्तोरादौनां वा कुश्चपां वास्यमन्- 
इमन्यामुत्क्थितानां माद्या शरेषोकावंशदल 
करच्ावापव्रान्धतमल्तया गजाग्रहस्तसंस्थानया 
व्यामदोर्घया व्यामांदौर्घया बा व्यामचत्- 
मौगाषटमागसमूलाग्रपरिणादस््नोतसा सव्वेलो 
वातद्रपच्रसं्रतच्छिदरया दिख्िव्वा विनमितय 
वातद्धरसिदस्रेहाभ्यक्त गा चस्य वास्प्रमुपडरेत् । 
वास्मो द्यनडगामोविहतचगष्डवेगस्ख च 
सुखं स्वेटयतोति नाङसख्वेदः ॥३१ वातिकोत्तर- 
वातिकानां पुनश्डनादौनामतृक्ताथेः सुखोष्णं 
कुश्भोव्वषुनिकाः प्रनाडोरव्वा पूरयित्वा यथाह- 
सिदखेहाभ्यक्तगाचं वस्त्ावच्छन्रं णरिषेचये 
दिति परिषेकः \॥४॥ वातद्रोत्क्राथत्तौर- 
तते लपिभितरसोष्णसलिलकोषटकावगादस्तु 
यथोक्त एवावगाडः ॥ ५५ अ्रथ जेम्ताकं चिकोषृ 
भूमिं परौचेत । तव पुन्यां दिश्य॒त्तरस्यां वा 
गुवति प्रशस्ते भूमिभागी क्ष्णख्त्तिके सुवण 
वणंत्तिके वा परोवापपुष्करिच्यादोनां जलाः 
शयानामन्यतमस्य कूले दले यश्िमे वा 
शपतो समसुविभक्तभूमिभागे सप्राष्टौ वा 
अरतोः इप्कम्योदकात् प्राङ्मुखमुदङ्मुखं 
वा भभिमुखतोधे कूटाग। रं कारयेत् ! उतृसेध- 
विस्तारतः परमरब्रौः वोडश समन्तात् सुठतं 
सृत्कश्रसम्यन्नमनेकवालाथमम् । शरस्य कूटा- 
गारस्थान्तः समन्ततो भित्तिमरनि विस्तारोत्- 
सधां प्ड्डिकां कारयेत् अाकपाटात् } सध्ये 
चास्य कूटागारस्य चतुष्किष्कमावरं पुरुषप्रमाणं 
शरमयं कन्दसेख्यानं वडइसुच्छच्छिटमङ्ारको- 
छकस्तश्भं सपिधानं कारयेत् तश्च खादिरा- 
आमाश्कर्णाटोनां वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदो- 
पथेत् ! स यदा जानोयात् साधु दग्धानि 
काठानि गतधमानि अवतश्श्च केवलमग्निना | 
लदग्निग्यडं खेदयोग्बन चोख्णा युक्तमिति तते 
चरुषं वाल रभ्यक्षगालं वस्छ)वच्छन्' प्रवे 

शयेत् । प्रवेयय॑ेनसमुगिष्यात् सोस्य प्रदिभ- 

खटः 
कश्थाशायारोम्याय चेति। प्रविश्य 
पिष्डिकानधिद्द्य पार्थ्बापरपार््वाभ्यां यथासुखं ` 
शयोधाः। नच त्वया खेदमूच्छपरोतेनापि 
सता पि्छिकषा विमोक्तव्या भाप्राणोच्छरासात्। 
ग्बश्यमानो इतः पिण्डिकावकाशथात् हार- 
मनधिगच्छन् खेदमू्छापरोततया सद्यःप्राणान् 
ज्याः । तस्मात् पिण्डिकामेनां न कथ्चन 
भुश्ञेधाः । त्वं यदा जानोयाः विमताभिष्यम्द्- 
मातानं सम्यक् प्रस्तुतख्वेदपिच्छं सब्बखोतो 
विमुक्तं लघुभूतम पगतविबदस्तश्धसुपिवेदना- ` 
गौरवमिति ततस्तां पिण्डिकामनुसरन् हारं 
प्रपद्येथाः । निष्कम्य च न सहसा चक्षुषोः 
परिपालनाय भौतोदकमुपर्ेधाः । अपगत. 
सन्तापक्तमस्तु मुङ्क्तात् सुखोष्णेन वारिणा ` 
यथान्यायं परिषिक्तोऽग्रोयाः। इति चेन्ताकः 
स्वेदः ॥ ६॥ 
शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममयीं शिलाम् । 

तापयित्वा माखुतघरर्दारुभिः संपदोपितेः ४ 
व्यपोद् सरव्वानङ्ा रान् प्रोच्छ चैवोष्णवारिशा । 
तां शिलामथ ज्ूर्व्वीत कौश्ेयाविकसस्तरात् ॥ 
तस्यां खवभ्यक्तसर्व्वाङ्गः शयानः स्विद्यते सुखम् । 
रौरवाजिनकौशेयप्रावारादयः सुसंहतः ॥ 
इत्युक्तोऽश्मघनस्वेदः कषेखेदः प्रवच्छते ॥ 9 ॥ 
खानयेत् शयनस्याधः कष स्थानविभागवत् ; 
दोषं रधमेरङ्गारेस्तां कष पूरयेत्ततः ॥ 
तस्यामुपरि शय्यायां खपन्खिद्ति ना सुखम्॥८॥ 
अननत्युल्सेधविस्तारां उत्ता कारामलोचनाम्। 
घनभित्तिं कुटीं क्त्वा कुष्टाद्येः संप्रलेपयेत् ॥ 
कुटोमध्ये भिषक शय्यां खास्तोर्णद्ोपकस्पयेत्। 
प्रावाराजिनकौषेयकुयकम्बलगोलकेः 
इसन्तिकाभिरङ्गारेः पूर्णाभिस्ताञ्च सब्ब । 
परिबाय्यान्तरारो ङेऽभ्यक्तः खिद्यति ना 

सुखम् ५ < ॥ 
य एवाश्मधघनसखेदविधिभमौ ख एव तु  १०॥ 
प्रशस्तायां निवातायां समायाङ्घुपदिश्चते } 
कुम्भं वातदरक्ताथपूणां भूमौ निख्दातयेत् ॥ 
अभागं व्रिभागं बा श्यनं तत्र चोपरि। 
श्थापयेदासनं वापि नातिसान्द्रपरिच्छदम् ४ 
अथ कुम्भां सुसन्तप्तान् प्रचिपेदयसो गुडान् \ 
पाषाण्णान् वोख्या तेन ततृख्यः खिद्यति ना 

सुखम् ॥ ११ # 
सुसंठताङ्गः स्वभ्यक्तः खेदहेरनिलन णनः । 
कूपं श्यनविष्तार दिगुण्छ्ापि बेधतः॥ 
देओ निवाते शस्ते च कुखयादन्तः खमाजजिनम् 
इस्यग्वगोखरोष्शां करौपेदेग्धपूरिते ॥ 
स्यवच्छञः शुसस्तोरेऽभ्यकः खिद्यतिनाः 

शजनास्तःप्रमारेन श्खयासुषरि तन्न) 
सुदग्धायां विधूमायां यथोक्तासुपकष्पयैव् + ̀ 

खुख्छं शत्रास्यल: खिद्यति सासु 



खेदः 
छोलाकसखेद इत्येष मुखप्रोक्तो महर्षिणा ॥१२॥ , 
इति चरोदशविधः खेटोऽग्निगण संखयः ॥*॥ 
व्यायाम उ्ममदनं गुरुप्रावरणं क्षुभा । 

बडुपाने भयक्रोधाबु पनाडादहइवातणः । 
खेदयन्ति दरेतानि नरमग्निगुणाटते ॥ 
शतयुक्षो दिविध; खेटः संयुक्तोऽग्निगेनं च । 
एकाङ्गमर्व्वाङ्गगतः लिग्धो रुू्तस्तयैव च ॥ 
इतेतत् दिविधं इन्दं सखेदमुदिश्य कोत्तितम । 
जिग्धस्वेदे र पक्रम्य खिन्नः पथ्याशनो भवेत् । 
तदहः खित्रमाचस्तु व्यायामं वजजयेव्ररः ॥” 

इति ॥ #॥ 

तव श्रोकाः। । 
“खेदो यथा काथकरो हितो भ्यश्च यदिः । 
यव देशे यथायोग्यो टेशो रच्यश्चयो यथा) 
भ्वित्रातिस्वित्ररूपाणि तथातिसिन्नमेषनम् । 
भखेद्याः खेदयोम्य! ख खेदद्रव्याणि कल्यना ॥ 
वयोदशविधः स्वेदो विना दशविष्ठोऽभ्निना । 
संग्रहे च षट् खेदा: खेदाध्याये निदर्भिंताः॥ 
स्वेदाधिकारे तदाच्यसक्तमेतवहर्षिणा । ` 
शिष्यस्तु प्रति पत्तव्यसुपदेष्टा पुनव्वसुः ॥* 

इति चरकोयसखेदाध्यायः समाप्तः ॥ ‰ ॥ 
भथ सेदविधिः। 
“खेट तृविविधः प्रोक्तस्तापोषस्ेद म॑न्नितः । 
उपनाहो द्रवसेदः सवे वातात्तिंदारिणः ॥ 
तापखेदः उष्मख्वेदख ताभ्यां संन्नितः। उप- 
नादः उपनादस्वेदः । 

. *खेदौ तापोष्णजी प्रायः श्े्प्तौ समद्ोरिदौ । 
छषपनाहस्तु वातन्नः पित्तरोगी दरवो हितः ॥ 
द्रवो द्रवस्ेदः । 
महावले महाव्याधौ भौते खेदो महान् स्मत 

दुभ्वले दुन्बलखेटो मध्यमे मध्यमो मतः ॥ 
वलासे रुत्षणः खेदो सुत्त: चिग्धः कफा- 

निले ॥” 

शूषः रूचयतोति रूक्तणः नन्द्यादित्वात् 
अनप्रत्ययः। 
“कफमेदो ते वाते कोष्णगें रवैः करात् । 
नियुद्धं मागगमनं गुरुप्रावरणं भ्रुवम् ॥ 
चिन्ताव्यायामभारं ख सेवेतामयमुक्तये । 
येषां नस्यं प्रदातव्यं वस्तिञखापि हि देहिनाम्! | 
शोधनोयाञ्च ये केचित् पून्बखेद्या् ते मताः । 
खेदया ऊद्धे वयोऽपोह भगन्दयशं स्तथा । 
भरश्मया चातुरो जन्तुः शमयेच्छस्त्र कममणः ॥* 

 शस्त्रकन्मण ऊद पञ्चाति सुश्रुते । 
“पञ्चत् खेदया इते शरवे सू दृगर्भगदे तथा । 
काले प्रजातेऽकाले वा पञ्चात् खेदया 

नितम्बिनौ । 
सर्व्वान् स्वेदाच्रिवाते च जोरधेऽन्ने वा विचा- 

रयेत् ५ 
ख्वेदाद्ातुख्िता दोषा ख्वेडक्ति व्रस्य देहिनः 
द्रवत्वं प्राप्य कोष्टान्तगंत्वा यान्ति विरेकिताम्॥ 
खेहाभ्यक्तशरोरस्य शोतेराच्छ्ादय चक्षषौ । 
खद्यमानस्य च सुहं दयं शोतलेः सेत् ॥ 
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खद्: 

ओोतेरादेवश्तरादिभिः॥ 
अ्रजोर्णो दुब्बेलो मेदौ तत्तो | । 
अतोमारौ रक्तपित्त पाण्डुरोगो तथोदरे । 
मेदस्वौ गर्भिणो वन डि खेद्या विजानता, 

सखेदादेषां यान्ति देद्धा विनाशं 
नो साध्यत्वं यान्ति चैषां विकारः ॥ 

एतानपि खदुस्ेदेः सेद माध्यानुपाचरेत् । 
खदुसेदं प्रयुच््ोत तथा इन्मष्कटटटिषु 
अतिस्वेदात् सन्धिपोडा दादृढष्णा क्रमो भ्मः। 
पित्ताटक्पिडकाकोपस्तव्र शोतेरुपाचरेत् ॥* 
तत्र तापखेद माद । 
“तेषु तापाभिधः खेटो बालकावस्तपाणिभिः । 
प्रततैरन्छमिक्घंख कायेऽलक्तकवेष्टिते ॥"५॥ 
उष्णसेदमादह । 
“अध्वा वातनिर्णाशद्रव्यक्काधरसादिभिः। 
लन्ीर्घटं पूरयित्वा पारे च्छिद्रं विधाय च॥ 
विमुच्यास्य चिखण्डञ्च धातजां काष्टजामुत । 
षडङ्ग लास्यां गोपुच्छा नाडीं युच्छ्ाात् दिह 

स्तिकाम्॥ 
सुखोपविष्टं खभ्य्तं गुरप्रावरणाततम् । 
इस्तिशण्डिकया नाद्या खेदयेहातरोगिणम् ॥” 
विखर्डमिति खेदमौकय्यार्थम् । षड्ङ्कलास्या- 
सिति सूले षडङ्कलविशालसुखाम् । गो पुच्छः 
क्रमश तेनाग्रं गोपुच्छाग्रपरिमाणेन कछ्षशां 
नाडीं अनः सरन्धाम् । दिहस्तिकां दस्तदय- 
परिमाणाम् । इस्तिशकर्िकयेति हस्ति 
क्रमकशत्वात् नाद्या इयं संज्ना । 
पुरषायाममावान्तु भूमिं सं माल्य खादिरः । 

काटटेदेग्धा तथाभ्युच्य च्तोरधान्धान्वारिभिः ॥ 
वातच्नपव्ैराच्छाद्य शयानं खेदयेन्नरम् । 
एवं माषादिभिः खित्रैः शयानः खेदमा चरेत् ॥* 
उपना इखेदः । 
"तथोपना खेदश्च कर्ययादातडरौषधैः । 
प्रदिद्य टे वातात चौरमांसरसादिभिः॥ 
अस््पि्टेः सलवफः सुखोष्णौ, चेह संयुते । 
ततो य्राम्यानपमांतैर्जीवनोयगणेन च ॥ 
दधिसौवोरकच्ीररवीरितर्व्बादिना तथा । 
कुललयमाषगो धूमे रत मोतिलसषपेः ॥ 
शतपुष्याटेवदारुशेफालोस्थ॒ लजोर केः । 
परग्डम्बूलवोजेख राद्ःमूलकशिगरभिः ॥ 
भिमिज्नष्णाकुठेरख्च लवणरन््रसंयुतेः। 
प्रसार खश्वगन्धाभ्यां बलाभिदहशमूलकः ॥ 
गुडच्या वानरोकोङयंधालाभं ममाद्तेः। 
णं; स्त्रे वस्त्रेण वचेः संसेदयेत्ररम् ॥ 
मडहाशाल्वनसंज्ञोऽयं योगः स्वानिलात्ति- 

त् ॥* 
अस्यायमर्थः । उपनाडहस्वेदच्च कुर्य्यात् । केन 
प्रकारेण इत्या काङ्कगयां तग्मकारमाह वातहरौ- 
षैः । कथंभूतैः । भन््पिेः अग्न काच्िक- 
तक्रादिना पिष्टैः सलवरेः चेयुक्तेः चोरमांस- 
रसान्वितेः । सुखोष्णं : । वातात्तदेहे प्रदिद्य 
प्रलिप्य खेदयेदित्यथैः। भ्रयवान्ेन स्रः 

१ 

सखदट्जः 

कोष्णो: सच्छपटर्धितेः। भेषजे: खेदयेत् 
किंवा खिन्ने: कोष्णः पटस्यिते; ॥ * १ द्रवस्ेद- 
माह । 
द्रवस्वेदस्तु वातश्नद्रव्यक्षाधेन पूरिते । 
कटा कोष्ठके वापि सूपविष्टोऽवगाद्येत् # 
सौवण राजतं वापि ताम्रं लौडच्च दारुजम् । 
कोष्ठकं ततर कु्व्वोतीच्छराये षड् विंशदङ्लम् । 
भ्रायामे तावदेव स्याच्चतुष्कोणस्तु चिक्णम् ॥ 
पक्चान्तर माह । 
नाभेः षड्ङ्लं यावश्नम्नः कास्य धारया । 

कोष्णया स्कन्धयोः सिक्स्तिष्ठेत् ज्ञिग्धतनु- 
नरः 

श्रयमर्थः। प्रथमतो वातघ्नदरव्यक्रायेन कटा 
पूरिते कोष्ठके कटारे वा सूपविष्टस्तिषठेत् 
अथवा नाभेः षड्ङ्गलमूह्ं' यावत् क्राधे मग्न 
उपविष्टः । पश्चात् क्ञाथस्य धारया स्कन्धयोः 
सिच्यमानस्ति्ेत् । तथा च कोष्ठकं परिपू 
भवतौव्यधः । क्ाधयक्ते प्रथमतः सखेहाभ्यक्ष- 
तनुरुपविओेत् । 

मुहृततेकं समारभ्य यावत् स्यात्तचतुष्टयम् । 
तावत्तदवगाहेत यावदारोग्बनिश्चयम् ॥ 
एवं ते लेन दुग्धेन सपिंषा स्वेदयेत्ररम् । 
एकान्तरो दयन्तरो वा युक्तः खेहोऽवगाइने ॥ 
एतावता क्राथो दुग्धञ्च नित्यमेव युज्यते ॥* 
खेदस्तु दिनमेकं दे वा दिने गमयित्वा बुक्ञः। 
श्रनििमान्यशङ्कयेति भावः। 
“सिरामुखेर्लोमकूपै्मनोभिश्च तपंयन् । 
शरोरे बलमाधत्ते युक्तः खरेहोऽवगाइने ॥ 
जलसिक्ञस्य वन्ते यथा मूलेऽङुरादयः । 

` तथेव धातुहदिहि ख हसिक्रस्य जायते ॥ 
नातः परतरः कञ्िदुपायो वातनाशनः। 
शोतशूलब्यु परमे स्तम्भरगोरवनिग्रहे । 
दोषोऽग्नौ मादहंवे जाते खदनादिरतिमता ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
खेदचषकः, पु, ( खं धं चषति पिबतोति । चष~+ 
रल् ।) शोतलवायुः । इति केचित् ॥ 

खेदजः, ति, (खेदात् जायते इति । जन +डः ।) 
खेदाल्नातजन्तुः । क्रमिदंादिः। इत्यमरः ६ 
३।१।५१॥ तद्गणा यथा,-- 
*संख्ेदजविकाराञ्च यथा येभ्यो भवन्ति च+ 
मानुषखेदमलना मक्िकाद्या भवग्ति च ॥ 
नवमेघप्रसिक्ञायां पिपीलिकगशादयः। 
संखेदजापि विज्ञेया ठच्तगोपश्चजन्तवः ४ 
समिधा माषसुदभ्यः फलेभ्यञचैव जन्तवः । 
जायन्ते क्रिमयो विप्राः काटेभ्यो घुखकादयः ॥ 
तथा शक्रविकारेभ्यः पूतिका प्रभवन्ति च । 
संख दजाख जायन्ते हिका; शष्कगो भयात् ४ 

गोभ्यो डि महिषेभ्यख मानुषेभ्यश्च जन्तवः । 

मव्छादिष्यश्च विविधा भन्तःकुक्तौ विशेषतः # 

भरथान्धानि च सच्छाणि सद्छयुकाम्तथव च । 
मोभ्योऽश्वभ्यस्तथा चैव श्र्टापदकिनोनकाः 

मधिकाणां विकारा उत्ङ्षटोदककदंमेः 



स्व रिणो 
श्रावति विकारा करोषेभ्यो भवन्ति दि॥ 
ण्वमादिरमख्यातो गणः संखखेदजो मया ¦ 
समासात्रिहितो येष प्राक्ममवशजः स्मतः + 

इति वह्किपुराे काश्यपौयवंशनामाध्यायः ५ 

स्वेदनं, क्तो, ( खिद् +ल्युट् । ) खेदः। इति 
मेदिनो ^ खेदनयन्तं यधा,-- 
“निबदमौ षधं सूतं भूल्न' तचिगुणाम्बरे । 
रसपौटलिकां काष्ठे दृद बहा गुणेन हि ॥ 
सन्धानपूणे कुम्भरान्तः स्वावलम्बन संस्थितम् । 
अधस्ताञ्ज्वालयैदद्धि' तत्तदुक्चक्रमेण हि । 
दोलायन््रमिदं प्रोक्तं खेदनाख्य' तदेव इ ॥ 
सन्धानं काल्िकादि। 
“साम्बुखालोमुखे बहे वस्त्रे खेयं निधाय च। 
पिधाय पश्यते यव्र तद्यन्त्रं खेदनं स्पृनम्॥" 

इति भावप्रकाशः ॥ 
( खेदयतोति । खिद् + णिच + च्यः) खेदकं 
वि। यथा, सुशुते। ३।४। 

खवेदनो दुगेन्धः पौतभिधिलाङ्गस्तास््रनख- 
नयनतालुजिद्वोष्ठपाणिपादतन इत्यादि ॥* 

खेदनिका, स्रो, ( खेद नमसत्यस्या इति । ठन् । ) 
कन्दुः । इति हेमचन्द्र + भव्न नपातम् । भष्न न- 
शालाच॥ 

ख्वेदनो, स््ो, ( सिव्यतेनयेति । खिद् + ख्यर् । 
्गेप् । ) लौहमयपाव्म्, -ताभ्रोया इति 
शोहता इति च ख्यातम्! इति भरतः ॥* 
तत्पर्य्यायः । कन्दुः २ । इत्यमरः । २।९ । ३० 
स्वेदनिंका २। इति हेमचन्द्रः ॥ 

सखेदमलोज्छितदेडः, पं, ( सखेदमलेन उच्ित 
देषो यस्य ।) सव्वःकल्पौयजिनोत्तमः। ई 
हेमचन्द्रः ॥ सखेदमलत्यक्र काय । तद्युक्ते, ति 1 

ख्वेदविषुट्, [ष्] स्तो, घरमविन्दुः । खेदस्य विप्र 
जिन्दुः। इति षष्टोतत्पु रुषसमा सनिष्यत्रा ॥ 

खरः, चि, ( सखेन खातन्तेण ईते इति । ईर गतौ 
+ भरच् । “सख्रादौरेरिणोः।* ६।१। ८९ । 
इत्यस्य वात्तिकोक्तया ठदिः।) खच्छन्दः। 
( यथा, रघ: ¦ २।५। 

श्रव्या हतेः स्वेरगतेः स तस्या 
सख्राट् समाराधनतत्परोऽभ्त् ।*) 

मन्दः। इति मेदिनो ॥ ( यथा, महाभारते । 
४1६६ । ४९ । 
श्रथोत्तरः शभेगं ने मस्ये विविधैस्तथा । 

भआकोखमाणः संद्ृष्टो नगरं खेरमागमत् ॥*५॥ 
हथालापः । यथा, ततैव । १।४२।२। 
नवान्यधेदं भविता पितरेष ब्रवोमि तै। 

नाङ्गं षा ब्रवोम्येव सेरेष्वपि कुतः शपन् \”) 
ता, स्रो, ( खरस्य भावः। स्वैर + तल् । ) 

स्ेरिता) इत्यमरटो कायां रायमुकुटः ।३।२।२ 
सखैरिणो, स्रो, (खं ठव ईरयितुं शोलमस्याः । 
ईर+णिनिः। ङोप्) स्यादौरेरिणोरिति 
हदि: । ) व्यभिचारिणो इत्यमरः! २। ६।११॥ 
सासु चतुःपुरषगामिनो ( यथा, महाभारते। 
१५ । १२२ ।७२- ७४ । 

खेरिन्ध, म्ली, परवेश्मस्था ख वथा शिल्यकारिणो 

खापाच्नितः, चि, ( खेनोपाल्नितः) ` खथम- 

द्द 

स्वोपाञ्जि 
पार्डस्तु पनरेवेनां पृच्लोभात् महायशाः । 

वक्घमे च्छदनयरपनों कुन्तो त्वेनमथाव्रवोत् ॥ 
नातञ्तुधे प्रमवमापत्खलपि वदन्ह्यन । 
भरतः परं स्वेरिणो स्यादन्धकौ पमे भवेत्”) 

सखेरिता, स्त्रो, ( स्वैरिणो भाव. । तल्। टाप् ।) 
सखच्छन्दता । तत्पर्य्यायः यदृच्छा २) इत्य- 
मर;।२।२।२॥ 

नारौ। इति शब्द्रब्रावली॥ परग्टहस्था 
स्वतन्त्रा प्रसाधनानुलेपनादिशिस्पकारिशोति 
विशेषणवययुक्ता या सा मैरिन्धौ। खरं 
स्वाच्छन्द्यं धरतोति सखेरिन्धौ निपातनात् । 
स्वरिन्धो परवेश्मश्या  शिल्यक्लत् स्ववशा 
स््ियाम् । इति दन्त्यादौ रभसः इत्यमर- 
टीकायां भरतः॥ श्रस्या रूपान्तरं सैरन्धौ 
सेरिन्धिः इति च टौकान्तरम् ॥ 

स्वैरो, [न्] वि, खमेव ईरितु शोलमस्य। ईर 
गतो + णिनिः । खतन्ः। इत्यमरः । ३।१।१५॥ 
(यथा, महाभारते । १३) १४२ । २१। 
“सिदिवादेषु संमिद्ास्तथा वननिवासिनः । 
खरिणो दारसंगुक्तास्तेषां धमः कधं स्मतः ॥ 

ज्नितः। खयसुपात्तः । यथा, पिता चेत् पुच्चान् 
विभजैत् तस्य खं च्छा सखयमुपात्ते्ये पेत्तामहे 
तु प्तिषुच्चयोस्तुल्य' खामित्वम् । इति विष्णु- 
सवम् । अपिच! मनुव्ष्णु। 
पट कन्तु पिता द्रव्यमनवाप्त यदाप्र यात् । 
न तत् पुत्तभजेत् साद्मकामः खयमजिंतम् ॥ 
तत् खयमजितमिति क्त्वा न विभजेदित्यन्वय 
एतत्तु ख्यावरविषयम् । मख्डादावनुदुतेऽपि पितु 
रेव खा च्छन्दम् । 
स्थावर दिपदद्धेव यद्यपि खयमजिंतम् । 

तसन्बय सुतान् सर्व्वान् न दानं न च विक्रयः 
पितुः प्रसादात् भुज्यन्ते वस्त्रा ख्याभर णानि च । 
खावरन्तु न भुज्येत प्रसादे सति पेढके ॥* 
इति भिताक्तरा्टतवचनमपि पितामहधन- 
परम् । पिव्राच खोपाजिंतं स्थावरः दत्त 
भुज्यत एवेति। भन्यधा मूलभूतग्ुत्यन्तर- 
कल्पनापत्तः । इति दायतच्छम् ॥ *॥ खापा- 
जितं दहिविधम् । पिव्रादिधनाद्युप्घातेन खे नो- 
पार्जितम् । तदनुपातेन उपाजतच्च । 
विभागविधियंथा । व्यासः । 
अनाचित्य पिदढद्रव्यं ख थक्तयाप्रोति यद्चनम् । 

दायादेभ्यो न तदश्यात् विद्यालब्धश्च यद्भवेत् ॥ 
कात्यायनः । 
हयशदरोदङरो वा पुचच वित्ताजंनात् पिता । 

पुचावत्ताजनात्। क्लादहितौ भावा द्रव्यवत् 
प्रकाध्रते इति न्यायात् पुच्चाजितावत्त।त् पितु- 
इपशित्वं पिढघनानुप्ातविषयं साठटधनोषप- 
घातविंषयञ्च । भजंकस्य तु इंपशित्वम् ।. श्ाढ- 
धनोपघाते तु तेषाभ्ये कांशित्वं वश्च माणवच- 
नात् । पितुरइ इरतन्तु पिदढदरव्यो पघातादुगुणः 

८ 

व्वादा इति दायभागः ॥ अनुपाते पिता 
इपशहरः। अजकत्वात् खयमपि दयथश्रः 
इतरेषामनंशिलम् ) ् वाढद्रव्योपघराते तु तेषा- 
सप्येकांए: । इति द्य णाद्धाशयो्भेद कथनम् ॥*॥ 
माघारणधनाजितेऽपि विशेषमा व्यासः । 
साधारणं ममाच्ित्य यत्किञ्चित् वहनागुधम् । 
भौरययादिनाप्रोति धनं ्रातर स्तत्र भागिन; । 
तस्य भागदयं देयं शेषास्तु ममभागिनः 
भव॒ श्वातर इत्थपलक्तणं पिदढव्यादयोऽपि 
बोदव्याः। तस्यार्जकस्य । साधारणोपघाते 
य्य यावतोऽशश्ाल्पस्य महतो वा उपघातः 
स्तस्य तदनुसारेण भागकल्पना काया इति 
दायभागः ॥ इति च दायतत्छम् ॥ 

खोरमः, पुं, शिलापिष्टकल्कः । यथा, 
“खोरः खरसः प्रोक्तः कल्को टषदि पेषितः॥* 

इति शब्दचन्द्रिका + 
----~ 

द 

इ, हकारः । स तु व्यक्ननचयस्तिशवकंः। षष्टम 
वर्मोयचतुथ वणंख्च । तस्य उच्ारणस्थानं क शठः । 
इति व्याकरणम् ॥ ( यथा च शिच्तायाम् ।१७। 
“कण्ठ्या व हा विचुथशास्तालव्या श्रोजावुपू ॥*) 
भरस्य खरूपं यथा, 
इकारं खण चाव्वङ्गि ! चतुव्वगप्रदायकम् । 
कुण्डलो दय संयुक्तं रक्ग विदयज्ञतोपमम् । 
रजःसत्वतमो युक्तं पञ्चदेवमयं सदा 1 
पञ्चप्राणात्कं वण ̀  चिशक्तिसदहितं सदा । 
विजिन्दुसदहितं वणं दि भावय पाव्बंति ¡ ॥* 

इति कामधेनुतन्तरम् ।५॥ 
वङ्गोयवण्मालायाम् ) भस्य लेखनप्रकारो 

यथा,- 
“ऊादाकुच्चिता मध्ये कुण्डलोत्वं गता त्वधः। 
उद्ं गता पुनः सेव तासु ब्रह्मादयः कमात् । 
माव्रा च पाव्वंतौ न्नेया ध्यानमस्व प्रचच्यते ॥ 
करोषभूषिताङ्गोख्च सादृहासां दिगम्बराम् । 
अखिमाल्यामष्टमुजां वरदा मम्बजेकच्तणाम् ॥ 
नागीन्द्रहारभूषानच्यां जटामुकुटमण्डिताम् । 
सव्वेखिदप्रदां नित्यां धगमे कामाथमोचदाम् ॥ 

ध्यात्वा इकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् + 
इति वर्णोदारतन््रम् ५ #* ॥ 

भस्य नामानि यथा, 
“इः शिवो गगनं इंसो नागलो कोऽभ्बिका- 

पतिः। 
नकुलोशो जग्राणः प्रारेशः कपिलामलः ॥ 
परमाताकमजो जवो यवाकः णान्तिदोऽङ्गन 
खगा भयोऽक्खा खाणुः क्रटकूपविरावणः॥ 
शच्छोगविहरः शम्भुः प्राणशक्तिललाटजः। 
स्रकोपवारणः शूलो चैतन्ध' पादपूरणः 

` मदहालच्छोः पर शन्धः शाखोट: सोममण्डलः ४ 
इति व्णाभिधानम् ॥ * + 
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पिच). 
“शुक्राय इकारोऽयः प्राणः सान्तः शिवो 

वियत् | 

श्रकुलो नकुलो इमः शून्यञ्च हाकिनो । 
प्रनन्तो नकुलो जोवः परमात्मा ननाटज्ः +" 

इति बोजवर्णाभिधानम् । 
अपि च। 
“इकारो नकुलोशोऽपि हनः प्राणोऽङ्गः 

प्रिये। 

महेशो नकुलो ॐव वगावो गगनं रविः। 
लिङ्गं शून्यो मडाशून्यः प्राणश्च परमेश्वरि ! ॥* 
इति श्रौसद्रयामले ८ पटले मन्वा भिधानम् ॥ 

इ, व्य. (इन हिंसागत्योः + भन्येभ्योऽपोति ङः) 
पादपूरणम्) इत्यमरः । २1 8) ५॥ (यथा, 
शामायशे। १।१।५८। 
*पम्यातौरे इनुमता सङ्गतो वानरेण इ ॥”) 
सम्बोधनम् । विनिग्रहः । नियोगः। चेपः। 
कुवा । इति मेदिनोशव्टरब्नावच्यौ ॥ 

` इं, [म्] व्य, रुघोक्तिः । अनुनयः । इति मेदिनो ॥ 
इः, युं, शिवः । जलम् । शून्यम् । धारणम् । 
मङ्गलम् । गगनम् 1 नकुलो शः । रक्तम् । खगैः । 
इति मेदिनी ४ पापडरणम्। चन्द्रः! इति 
शब्ट्रब्रावलो ॥ सकोपवारणः। शष्कः । 
इत्ये कात्रकोषः ॥ 

सः, पुं, (न्ति खन्दरं गच्छतोति। इन 
हिंसागत्योः + “हतुवदि नोति !* उणा० ३। 

६२) इति सः! ) पर्षिविशेषः। हास इति 

भाषा । तत्पयधायः } श्वेतगरुत् २ चक्राङ्गः ३ 
मानसौकाः ४) इत्यमरः । २।५।२२ ५ कल- 
कण्ठ; ५ सितच्छदः ६ इति जटाधरः ॥ 
सितपनत्तः ७ सरःकाकः ८ पुरुदंगकः <) 

इति शब्दरन्नावलो ॥ धवनपक्तः १० मान- 
मान्यः ११ इति राजनिर्घण्टः ॥ श्रस्य 
मांसगुणाः । वातडरत्वम् । हष्यत्वम् । खय- 
त्वम् । मांसबलप्रदत्वच्च । इति राजवज्ञभः १५॥ 
पिच) 
नन्िग्ध' हिमं गुड ष्यं मांसं जलपत्तिणान्तु 

वातच्नम् । 
तेष्वपि च इंसमां सं ठव्यतभं तिमिरदरच्च ॥” 

इति राजनिधंर्टः ॥ 
अपिच) 
“इंससारसकाचाच्चवकक्रौञ्चसरारिकाः । 
नन्दोसुख्ठो सकादम्बा बलाकाद्यः जवाः स्मृताः । 
श्रवन्ते सलिले यस्मात् एते तस्मात् जवाः 

स्मृताः ॥* 

काचाच्तः कपदिंकाच्लो बुहद्कः। क्रौच्ः 
आअरद्दिङ्ग; स्यात् । टेक इति लोकै । शरारिका 
सिन्धु इति लौके! ५ 
“इ्यूला कटोरा इत्ता च यस्या्ज्लुव्य वसिता । 
गुटिकाचञ्चुसहटथो ज्ञेया नन्दोमुद्छौति सा ५" 
कादम्बः करावा इति लोकै । वला बगुलो इति 
लोके । 

४९९ 
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“द्वाः पित्तदइराः ज्िग्धा मधुरा गुरवो हिमाः, 
वातश्नेष्मप्रदाञ्चापि बलशुक्रकराः सराः ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
( यथा च। 

“गुरूष्णचिग्धमधुराः स्रवणं बलप्रदाः । 
बृहणाः शक्रलाखोक्ता इ5 मारुतनाशनाः ॥* 

इति चरके सूत्रस्थाने २७ श्रध्याधे॥) 
अस्या डिम्ब गुणाः हं सबोजशब्दे दरषटव्याः ॥ * \ 
तस्य शकुनं यथा,- 

“काष्ठासु सर्व्वाख्पि दर्शनेन 
शंसस्य शब्देन तु सर्व्व सिद्िः। 
नामानि हंसस्य शणीति यस्तु 
प्रयान्ति नाशं दुरितानि तस्य § 
सौरैः ममं दशनमादशब्दे 
निधिदितीयेऽथ भयं ठतौधे । 
युं चतुथे छ पतिप्रमादः 
स्यात् पञ्चमे इं सरवे नराणाम् ॥” 

इति वसम्तराजथाकुने ८ वर्गः ॥ 
निर्लोभ्पः । विष्णुः । (यथा महाभारते । २ 
४२। ७9। 
“शुचिशखवा छषोकेणो इता्चिदेस उच्यसे ॥*) 
सूखः। (यधा, महाभारते! ३।२।६२। 
“त्वं हंसः सविता भानुरंशमालो इषाकपिः 
परमात्ा । मव्छरः । योगभेदः! मन््रमैदः 1 
शरोरख्थवायुविशेषः। तुरङ्मप्रभेदः। इति 
मेदिनो ॥ ( गोविशेषः । यथा, बृहत्संडिता- 
याम् । ६१। १७। 

“सितवणंः पिङ्गा 
स्तास्रविषाणे्तणो मडावक्तः । 
सो नाम शुभफलो 
यूथस्य विवचनः प्रोक्तः ॥) 

गुरः ! पव्वंतः। इति शब्द्रब्नावलौ ॥ 
शिवः! इत्यनेकार्थंकोषः॥ ग्रतः खितः, 
खेष्ठ; । इति हे मचन्द्रः ॥ विशदः । इत्यजयः ॥* 
अथ हंसमन्तरविवरणम्। श्रस्याजपागायन्नो- 
मन््स्य शिरसि इंसऋ्षये नमः । मुखे अव्यक्त 
गायत्चौच्छन्दसे नमः! छदि फरमदं देवतायै 
नमः! लिङ्गे इं बोजाय नमः! भाधारे सः 
शक्तये नमः! परमात्मप्रोतये उच्छासनिश्वा- 
साभ्यां षट् शताधिकं कविंशतिसदस्जपेन पून्वे- 
भूतेभ्यो निवेदयामि । मूलाधारमण्डपे खणे 
चतुलपद्च वादिसान्तचतुव्वणौन्विते गायन्नौ- 
सहिताय गणनाथाय षट्थतसंख्यल पमइनिंशं 
समर्पयामि नमः। ख्ाधिष्ठानमण्डपि अनेक- 
वि्युन्निमे वादिलान्तषड़वर्णान्विते षड्दलपश्च 
साविवोमहिताय ब्रह्मणे अलपामन्षट्महस्तं 
निषेदयामि नमः । मणिपूरमण्डपे नोलोत्यल- 
मेघनिभे डादिफान्तदशव्णाग्बिते दश्दलपश्च 
लच्छौसद्िताय विष्णवे षटमदखजपं ममर्पयामि 
नमः । अनाइतमच्डपे तङणरविनिमै दादश- 
वणंयुते इादथदलपद्चे गौरोसहिताय शिवाय 
अजपाषट्सदस्रजपं समपयामि नमः । विश्द- 
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मण्डपे षोडशदल्कणिकामध्ये छोवातनै 
श्रकारादि-अःकारान्ते श्रजपामदख्लसंख्यजपं 

निकेदयामि नमः आक्ञामण्डपे योचन्द्रपमे 
दिदशपद्म ह-च्-वर्णान्विते मायासदहितगु समू तये 
एकस हस्जप निवेदयामि नमः। ब्रह्मरन्धमण्डपे 
नानावर्णोज्ज्विले सहस्रपद्मस्यिताय परमावमने 
भ्रकारादिक्षकारान्तसहिताय एकसहस्रजपं 

निवेदयामि नमः सहस्रशब्दोऽसंख्यपर इति 
बोध्यम् । उक्तञ्च पञ्च कोटिसमन्वितभिति। 
इति जपं मस्य अ्र्टोत्तरशतमंख्यमलपाजपं 
कुर्व्यात्। अरकारादिन्नकारान्ता वणौ हंस इति 
शिवशक्तिचिन्दूना ब्रह्म अ इति विसर्गरूप- 
बिन्टूभ्यां इरिहरयोरमेदः। मोऽडमित्थाभेद- 
भावनया ब्रह्मरूपतां खं शच परिभाव्य उक्तः। 

षट्शताधिकंकविंशतिमदसरजपेन परदेवता रूप 
ओोपरमेष्वरः प्रीयतामित्येकवारं सङ्कश्यय 
ध्यायेत् ॥ * ॥ इंसस्य ध्यानं वया.-- 

“श्राराधयामि मणिसन्निभमातमलिङ्क 
मायाप्रोद्भदयपङ्जसब्रिविष्टम् । 
खद्धानदो विमलवित्तजलावगाद्ं 
नित्यं समाधिकुसुमैरपुन्भवाय ॥* ^ ॥ 

प्रसद्गगव्लपरदस्यं लिख्यते), यप्चाशद्- 
संपूटत्वनानुलोग्यप्रातिलौम्येन ब्रह्मरूपं मेख 
चकारं परिकल्पय तया सह जपं कुर्व्यादिति 
टोषलेशैन वाध्यते। एतेन विश्वमेव हंसमादढ- 
कयोरेकाकारेण कालात्मना लोके चिदा 
उच्यते। अजणा वधानं विना ओ्ौविद्यादिश्षकख- 
विद्याया अनधि कारौ भवेत्। तदुक्तम् । 
“इंसन्नानविमुण्धेन कतमप्यक्तं भवेत् ।*इति \ 
“श्रजपाधारणं देवि} कथयामि तवानघे } । 
यस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रह्मैव देथिकः ॥ 
इसः पदं परेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 
मोहरन्धू न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
ओओगुरोः क्षपया देवि ! ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छासनिश्वासतया तदा बन्धक्यो भवेत् ॥ 
उच्छासे चेव निश्वामे हंस इत्यच्चरदयम् । 
तस्मात् प्राणस्तु ₹ंसात्मा आत्मा कपरेण संख्ितः । 
नाभेरुच्छासनिश्वासात् हदयामग्नेव्यंवखितिः \* 
ति राघवभद्ृ्टतदचिणामू त्तिंसंडितायां 9 
पटलः ५४*॥ द्होराव्रमध्येऽजपाजपसंख्था 
यथा,- 

“बष्टिश्ठासैभवेत् प्राणः षटप्राणा नाडिका 
मता। 

ष्टिनाद्या षड्ोराव्रं जपसंख्याक्रमो मतः ॥ 
एकविश्तिसाडइस्त्ं घट्गशताधिकमोश्ठरि । 
लपते प्रत्यहं प्राणो सान्द्रानन्दमयीं पराम् । 
छत्पत्तिख जपारग्ो खल्युस्तस्य निवेदनम् ५” 

ति तैव ° पटलः ॥ * # 
भजपानामकारणमपि तत्रैव । 
“विना जपेन देवि ! जपो भवति मन्त्रिणः । 
अजेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिङ्लन्तनो ॥ 
एवं जपं महेथानि प्रत्यदं विनिवेदयेत् । 



इंसः 

गणेशब्र ह्य विष्शुभ्यो हराय परमेश्वरि ! ॥ 
ज्ञोवात्मने क्रमेणेव तथैव परमात्मने । 
षटशथतानि सहस्राणि सहस्रश्च तदेव डि । 
पनः खसं सुरवै क्रमेण च निवेदयेत् ”५॥ 
एवं यथाख्यानावख्ितेभ्यो मनेादिभ्यस्तः 
श्नपसमपं णमुक्क। तत्ततृखानानां तत्तदवखित- 
माठकार्णानाञ्च रूपमाह तत्रैव । 
“धारे खर्णवेऽस्मिन् वादिसान्तानि 

संस्मरेत् । 
सौवणशं वर्णानि वर्णानि परभेण्वरि ! ॥ 

खाधिष्ठाने विद्रुमाभे वादिलान्तानि च स्मरेत्। 
विद्युतषुच्चप्रभाभानि सुनोले मणिपूरके ॥ 
डफान्तानि महानोलप्रभाणि च विचिन्तयेत् । 
पिद्कवरणे महावदल्िकलिकाभानि चिन्तयेत् ॥ 
कादिठान्तानि वर्णानि चतु्थेऽनाहते प्रिथ । 
विशुद्धौ धृश्वशे च रक्तवर्णान् स्वरान् यजेत् ॥ 
श्ान्नायां विद्दाभायां शभ्नौ इचौ विचि- 

न्तयेत् ॥ 

कपू रदयुतिसंराजव्छहस्दनलनो रजे । 
नादातकं ब्रह्मरन्धु जानोदहि परमेश्वरि । 
एतेषु सप्तचक्रे खितेभ्यः परमेश्वरि ! ॥ 
जपं निबेदयित्वा तं अरहोराचभवं प्रिये । 
कष्टजे परमेशानि न्धासं कुर्या दिचक्तणः ॥ 
ऋषिदे सोऽव्यक्तरूपगायन्तौ च्छन्द उचते । 
देवता णरमादिस्तु इं खोऽं बोजसुष्यते ॥ 
खः शक्तिः कोलकं सोऽ प्रणवस्तु त्वमेव हि । 
नेचसलं भवेत् श्वेतं वषंञ्च परमेष्वरि ! ॥ 
तदा तव्छह इत्येवं मनोरस्य प्रको तितः । 
मोच्ायं विनियोगः स्याटेवं जानोडि पाव्व॑ति ॥ 
लतः षडङ्कविन्यामं कुर्व्यादेहस्य सिये । 
सूय्ये सोमं महेशानि निरच्ननमतः परम् ॥ 
निराभासं चतुष्यन्तं खाहान्ते क्रमतो न्यसेत् । 
कवचान्तं प्रविन्यस्य ततोऽनन्तपदं स्मरेत् ॥ 

इति च तत्रैव 9 पटलः ॥२॥ 
शअजपाया दैविष्यसुक्तं यथा, 
हंति प्रकतिरज्ञया ॐकारः प्र्ञतेग्णः । 
इकारे बदिर्याति सकारण वेत् पुनः ॥ 
हंसेति परमं मन्व जोबो जपति मव्वदा । 
षट॒शतानि दिवारात्रौ सदस्राण्ये कविंशतिः 
अजया नाम गायनौ योगिनां मोकुदायिनो । 
अजपा दिविधा देवि ! व्यक्ञा गुता क्रमेण च। 
व्यक्ञाच दिविधा प्रोक्ता शब्दज्योतिःखर्- 

पिथो। 
च्योतौरूपा च सा देवो इदिष्याने प्रतिष्ठिता । 
ठकाररूपा गुता च शिवशक्ति प्रकीर्तिता । 
चन्द्रदोजं ठकारस्तु बौष्ितः खर उच्यते ॥ 
अजपाथमयो गुप्ता वद्भिजाया प्रकोत्तिता । 
अस्याः सङ्ल्पममाचेण पुर्रणसमुच्यते॥ 

इति निसत्तरतन्त्र ७ पटलः ॥ 
(जराखन्धन्रपतः सेनापतिविशओेषः। यथा, मदाः 
भारते} २।२२। ३९-३२। 
“ब॒ तु सेनापतिं राजा स्मार भरतर्षभ ! । 

५०४ 

षहंसना 

कौशिकं चितरसेनञ्च तस्मिन् युद्ध उप्ते ॥ 
ययोस्ते नामनौ राजन् ! सेति डिभकंति च। 
प्व संकथिते पुंभि नृलोके लोकसत्कते ।"*॥ 
मेरोरत्तरस्थपव्वेतविशेषः । यथा, विष्णुपुराशे । 
२।२।२८। 
“शङ्ककूटोऽथ ऋषभो हंसो मागस्तथा परः । 
कालच््नराद्याञ्च तथा उत्तरे केशराचलाः ॥*) 

मकः, पुं, ( इंस इव कायति मधरध्वनित्वात् । 
केशब्दे + कः | ) पादकटक: यथा, 
पादाङ्दं तुलाकोटिमंच््नोरो नपूरोऽच्ियाम्। 

इंसकः पादकटकः किङ्कणो दरघर्टिका ॥* 
इत्यमरः; । २।६।१०९ ॥ 

“षट् नुपुरे। केचित्तु पादाङ्गदादि चतुष्कं चरण- 
भूषणे नपर इति ख्याते । इंसकादियं रवशन्धे 
हंसाकतिचरणभूषणे इत्या: । इहंम इव 
कायति मधुरध्वनित्वात् इंसकः । के शब्दे डः । 
इंसातित्वात् इस इव इंसकः इति वा । 
इवार्थेविकार संघ इत्यादिना कः । “इति भरतः+ 
(हंस इवेति । इवे प्रतिक्ञताविति कन् । साये 
कन् वा ) राजद्ंसः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
(यथा, माघे । ७।२३। 

सरित इव सविश्वमप्रयातः 
प्रणदितहंसकभूषणा विरेजुः ॥ 

तालप्रमेदः । यथा,- 
लघुगंदलंघरय॑व्र स तालो हंसकाः स्मतः ॥ 

इति सद्गोतदामोदरः ॥ 
हसकोलकः, पु, ( हंस इव कौलतोति । कौल 

बन्धने + ण्वुल् । ) रतिबन्धविशेषः । यथा,-- 
“नारोपाददयं क्रत्वा कान्तस्योरुयुगोण्रि । 
कटिमान्दोलयेद् यत्नात् बन्धोऽयं इंस 

कलकः ॥* 
इति स्मरदोपिका 

₹ंसकूटः, पु, ककुत्। इति केचित् ॥ ( पव्वंत- 
विशेषः । यथा, महाभारते । १। ११९ । ४९ । 
इनदरयन् : सरः प्राप्य इंसकूटमतोत्य च । 
शतशङ्ग महाराज तापसः समतप्यत ॥” ) 

इंसगद्रा, स्तो, ( हंस इव गद्गदो यस्याः । ) 
मधुरभाषिणौ । तत्पयायः । मधुरनिखना २ । 
इति चिकाण्डशेषः ॥ 

इंसगामिनो, स्लो, (हंस इव गच्छतोति । गम + 
णिनिः, ङोप् इसगभनमिव गमनं यस्याः 
सा इतिवा ।) नारौविशेषः। ( इंसेन गच्छः 
तोति।) ब्रह्माणो। इति इंखारूदाथब्द- 
दशनात् ॥ 

सदानं, क्तो, ( हंसं चेष्टं सुरभित्वात् दानं 
यस्य । ) शच्रगुरु । इति शब्ट्चद्दरिका ॥ (गुणा- 
दयोऽस्या भगुखथब्दे ज्ञातव्याः) ) 

हंसनादिनो, सौ, ( हंस इव नदतीति । नद + 
णिनिः ।* ङोप् । लारो विशेषः, तस्या ल्ञणं 
यथा, शब्दमालायाम् । 
“गजेन्द्रगमना तन्वो कोकिलानां रतान्दिता । 
नितम्गुव्विंषो या सा कष्यते इ सनादिनौ ॥* 

हंसवा 
इंसपदौ, स्तो. ( हंसस्येव पादा मूलाग्यस्याः । 

^ 
। 
। 
| 

ङोप्। पादस्य पद्वावः।) गोधापदो। इति ` 
राजनिघंष्टः ॥ इखपदो विषः । तत्पायः । ` 
मधुखवा २ हंसपादो ३ विपदौ ४। इति रब्र- | 
माला ॥ ( श्रस्याः पयायो यथा,- 
“हइंसपादो हंखष्दो कौटमाता जिपादिका। 
इति भावप्रकाशस्य पब्ब खण्डे प्रथमे भी ॥ ) 

इंसपादं, क्रो, ( हंसस्य पाद इव वर्णो यस्य । ) 
हिङ्कलम् । इति हलायुधः ॥ ‹ पुं, यथा, 
दिङ्कलन्दरदं स्ते च्छमिङ्लश्ृणं पारदम् । 
दरदच्िविधः प्रोक्तखम्प्रारः शुकतुण्डकः ५ 
इसपादस्तृ तोयः स्यात्गुणवानुत्तरोत्तरम् । 
चर्मारः शक्रवणं; स्यात् सपोतः शकतु्ड कः । 
जवाकुसुमसङ्गाणो हंसपादो महोत्तमः ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूवं खण्डे प्रथमे भाग ॥ ) 
इसचरणेचपुं॥ 

हंसपादिका, स्तो, (इंसपादौ एव खां कन् । 
टाप् । ) हंसपद । इति राजनि्चैण्टः ॥ 

₹ंसपादो, सी, (हंसस्य पादा इव मूलान्धस्ाः। 
ङग् । ) हंसपदोविशेवः। इति रब्रमाला ॥ 
(अस्याः पयायो गुणाश्च यथा,- 
हंसपादौ हंसपद कोटमाता दिपादिका। 

इंसपादी गुरुः शता इन्ति रक्ञाविषत्रणान् ॥ 
विसर्पदादहातिसारलृताभरूता ग्निरोहदिणौः ५ 
इति भावप्रकाशस्य पून्व खर्डे प्रथमे भाग ॥ ) 

इसवोजं, क्रो, ( चं सस्य बोजम् । ) इंखडम्बः । 
तस्य गुणाः यथा, राजनिषंण्रे। 
“इसबौलजं परं बल्यं ठ'इथ वातनाशनम् । 
पाके लघुतरं परोक्षं सर्व्वामयविनाशनम् ॥' 

इंममाला, स्रो, ( हंसस्य माला । ) कादम्बः । 
इति शब्द चन्द्रिका ॥ इ सब्ूहः । यथा,-- 

“तां हसमालाः शरदौव गङ्गां 
मदोषधोनेक्तमिवात्भासः। 
ख्िरोपदेशासुपदेश्काले 
पपेदिरे प्राक्त नजन्मविद्याः ॥* 

इति कुमारसम्भवे | १।२०॥ 

हसमाषा, स्तो, इंसः ष्टो माषो यस्याः। ) 
माषपर्णी । इति राजनिचं खटः ॥ 

इति विकाष््रषः 
हंसलोमशं, क्रो, ( हस इव लोमशम् ।) । । 
सम्। इति राजनिघष्टः 

हंसलोहकं, क्रो, ( दसं ओष्ठं लोहमिव । कन् ।) 
पित्तलम् । इति हेमचन्द्रः + ( व्विरणम्ख्य 
पित्तलभब्दे ज्ञातव्यम् ॥ ) 

हंसवतो, स्तौ, (दख इव ंरुपटाकार इव 
मूलमस्त्यस्या इति । इस +मतुप् । ङेप्। 
मस्य वः) हंसपदोलता । इति जटाधरः # 
हंसयुक्ते, तरि ॥ 

दं सवाहनः, पुं, ( हंसो वाहनं य्य ¦ ) ब्रह्मा | 
इति कथिदसरः । १। १।१७१ (यषा, 
खो मद्धागवते। %। १। १६। 

4 
। 

| 

इंसरथः, पु, ( हसो रथो वाहनं यस्य । ) ब्रह्मा । ` 



सोद 
“तपन्तं तपसा लोकान् यथा ञश्चा पिहितं 

रविम् 
विलच्छ विस्मितः प्राह इसंस्तं इंमवाइनः ॥*) 

धनाद्धि, पु, (हंसस्य अ्धिरिव गक्तववगंत्वात् ।) 

डिङ्कनम् । इति कचित् ॥ हेनपादख । 
 कंसाधिरूढा, खी, (हंसमधिरूढा !) सरतो । 

यथा.-- 
“वाणो पूरशनिशाकरोच््वलमुखीं कपुरङ्कन्द- 

प्रभां 
खन्द्रा्दीङितमस्त कां निलकरेः संबिभ्बतो- 

मादगत्। 
बोयामच्तगुण सुधाव्यकलसं विद्याच्च तुङ्गस्तना 
दिव्यैराभरणे व्विभूषिततनु इंताधिरूडां 

भजे ॥* 

इति तन्तसारः ॥ 
ऋं साभिख्यं, क्तो, ( ह सस्ये भ्रभिख्या शोभा यस्य 
शक्तव ण त्वात् ! ) रूप्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

ंसारूदः. पुं, ( हंममारूढ्; । ) ब्रह्धा । यथा! 
रक्षवणं' चतु खंःदिभुजं अत्तसूतरकमण्डलु दारं 
इंसारूटु' ब्रह्माणम् \ इति वैदि कसस््याप्राणा- 
याने ब्र ् मध्यानम् १ (यथ, बृहत् संहितायाम् । 
# 1 ५७। 

“दण्डो यमो महिषगो 
ंमारूद्ख पाशथदरुणः ॥” ) 

इंसारुूढा, स्त्रो, (हं समारूढा ।) ब्रह्माणो । यथा, 
“चतुर्मु खीं जगदाचीं हंसारूढा वरप्रदाम् । 
खष्टिरूपां महाभागां ब्रह्माणो तां नमा- 

म्यहम् ॥* 
शति बृहन्नन्दिकेश्वरपुराणोक्षदुर्मोत्व पदति: ॥ 

इंसिका, स्मरो, 'हंसो एव । खां कन् । टाप् ।) 
षसो । इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

छसो, स्तो, ( इंसस्य पन्नो । हंस + ङोप् । ) हंस- 
भार्य्या । तत्पर्यायः । चक्राङ्गी र वरटा र 
्वक्राको ४ वरटो ५ सरःकाकी ६ हंसिका ऽ 
वारला ८ इंमयोषित् < । इति शब्द्र ब्रावलौ ॥ 
वरला १० मरालो ११ मच्तुगमना १२ खटु- 
भामिनो १२। इति राजनिर्घण्टः ॥ इाविंश- 
व्यच्तरपाद च्छन्दोविेषः । यथा,- 
“मौ नौ ना्त्वारो गो गो वसुभुवनयतिरिति 

भवति हंसो । 
शाचे कान्तेन कान्तेऽसौ विकचकमलमधुसुरभि 

पिबन्ती 

रवन्ती । 
कालिन्दौये पञ्चारण्यं पवनपतनपरितरलपरागी 
कंखाराते पश्य खेच्छं रसभसगतिरिह विल- 

सति हंसो ॥* 
इति छन्दोमच्नयां २ स्तवकः ॥ 

इंसस््ोजातिः । इति सुगधबोधव्याकरणम् ॥ 
हंसोदकं, को, ( हंसं ओष्ठसुदकम् । ) पानोय- 
विशेषः । यषा,- 
“नादेयं नङ्ध्टेषु निहितं सन्तपसकाशनि- 

१ 
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टच 
यामिन्याच्च निदिष्टमिन्दुकिर रेगन्दानिलान्दो- 

लितम् । 
दाहे 

विषे 
मू चछार्ञमदात्ययेषु च हितं शंसन्ति इंसो- 

दकम् ॥” 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हंहो, व्य, सम्बोधनम् । (यथा, महाभारते, 
१२।२६७।९.। 

“तां गाख्षिः स्य मरश्मिः प्रविश्च यतिमन्रवीत्। 
हो वेदा यदि मता धरः केनापरे मताः 
दः । दम्भः । प्रञ्ञः। इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

इकः, पु, ( इक् इत्यव्यक्तब्देन कायतोति । कै 
+ कः । ) गजसमाद्वानम् । इति जटाधरः ॥ 

इक्तारः, पुं, (इक् इत्यव्यक्तश्ष्टस्य कारः 
करणम् , ) आह्वानम् । इति कचित् ॥ 

दषा, व्य, नाय्योक्तौ चेटो सम्बोधनम् 1 दत्यमर- 
टोकायां भरतः ॥ 

उच्िः, यु, चत् । इति जटाधरः ॥ 
खच्िका, स्त्रो, भार्गीं । इति भावप्रकाश्चः॥ 
( अ्रस्याः पर्व्यायो गुणाश्च । यथा,- 
“व्राद्यश्डङ्गारवज्ञो च खरशाका च इन्िका। 
अनुष्णा कफ पित्ता हिकाकाखच्चरम्रणुत् ॥ . 
ब्रणोरःत्ततवो सप्तमि ङकष्टगदापडा । 
अलक्तको गुणं स्तदत् विशेषाड्यङ् नाशनः ॥*) 
इति भावप्रका शस्य पून्बं खर्डे प्रथमे भागी ॥ ) 

च्रे, व्य, नाय्योक्तौ चेदौ सम्बोधनम् । यथा,-- 
“इण्डे इच हलाद्नानं नोच चेटीं सखीं प्रति।” 

त्यमरः । १। ७ । १५॥ 
“इरे नोचसरूग्बो धनम् । इच्तरे चेटोसम्बो धनम् । 
इला सखो सम्बोधनम् । व्रयभेवाव्ययम् । यथा । 
ण्डं कुभ्मिल । श्रे इच्छं काञ्चनमाले इला 
सउन्तले इति । व्रयमप्यादन्तमव्ययम स्ति । 
इण्डा इच्त्ा हला शब्दास््रयः सम्बोधनवाचकाः। 
इति प्राक्ञतहत्तावव्ययपरच्छेदे दसन्तराजः ॥ 
“इच्छेति चेटिकाद्वानं सख्याद्वानं इलेति च । 
इण्डेति कुत्सिताद्वानमार्य्यो मारिष उच्यते ॥* 

इति भागुरि । 
अनव्ययञ्च इला शब्द्; सखोपवायोऽस्ति । बाला 
वासः सखो इलेति विकार्डशेषे वो पालितः ॥' 
अरठसोऽदहं मरिष्यामि हे हले भाषितस्य चेति 
तडितभिश्वः। वयमिदमब्युत्पन्नम् ।” इति 
भरतः ॥ 

इट, त्विषि । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भवा ०-पर० 
श्रक०-सेट् !) व्िषि दोपौ ।। इटति। इति 
दुर्गादासः ॥ 

टपर, क्ती, शेवालम् । इति जब्दरब्रावलो ॥ 
इष्टः, पुं, क्रय विक्रयख्यानम् । हाट इति भाषा । 
इत्यमरः । ३।५।९८॥ 

इटचौरकः, पु, ( षस्य चौरः । ततः कन् । ) 
चौरविशेषः। हाटचोर इति भाषा) तत्य- 

शायः । मन्ञोकरः २ माचलः ₹ चिज्ञाभः ४। 

एलादयः परिवासितं श्रमहरं पित्तोष्ण 
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टौ 
इति शब्दरत्नावली + वन्दोकारः ५ प्रषश्च- 
चोरः ६। इति चिकाष्डगेषः ॥ 

दविलासिनो, स्तो, ( इट विलसतोति । वि + 
लस + शिनि । छप् । ) गन्धदरव्यविशेषः । तत्- 
पय्थायः। धमनो २ अच्ननकेशो ३ इनुः ४ । 
इत्यमरः । २। ४११३० ॥ भस्याः पर्यायो 

यथा,-- 
“नखं व्याघ्रनखं व्याघ्रायुधन्तच्चक्र कारकम् । 
नखं खनल्पनखो प्रोक्ता हनुडविलासिनो ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूवं खण्डे प्रथमे भाग ॥ ) 
इरिद्रा। इति भावप्रकाथः॥ पुस्तकान्तरे 
इरिविलासिनोति च पठः ॥ ( वाराङ्गना । 
यथा, ्रार्व्यासघ्रथत्याम् । ४३३ । 
“खगमदनिदानमटवो कुद्भुममपि क्षषक- 

वाटिका वहति ॥ 
इटविलासिनि भवतौ परमेका पौरसव्व- 

सतम् ॥* ) 
इट, कोलवन्धे । बलासूछती । भुतो । इति कवि- 

कल्पद्रुमः ॥ (भा०-प्रगभक-ञ्ुतौ अक०- 
सेट् । ) कोले वन्धः कौलवन्धः। इटति मं 
कोले बक्नाति इत्यथैः, कालतन्त्ादौ बलात्कार- 
मात्रे । ठति परचक्रं वलो । इति दुर्गादासः # 

खटः, पुं ( चट +पुंसोति घः। ) बलात्कारः । 
इत्यमरः । २।८। १०८॥ प्रौ । इति मेदिनो ॥ 
( हठयोगः । यथा, इटयोगप्रदौपिकायाम्। 
१।१०। 

“श्रशेषतापतक्ानां समाखयमटो इटः 1 
अगशेषयोगयुक्तानामाधारकमटो इटः ॥ ) 

इटपर्णी, स्तौ, ( हठति श्ववते । इति । इट + 
अच् । तादृशं पशंमस्याः। ङोष् । ) रेवालः । 
इति विकार्डग्रेषः ॥ 

इटयोगः, युं, (इठेन योगः ) योगविशेष । 
यथा,-- 
“इदानीं इटयो गस्तु कथ्यते हठसिदिदः । 
कत्वासनं पवनाशं शरोर रोगहारकम् ॥ 
पूरकं कुम्भ कडेव रेचकं वायुना भजेत् । 
इत्यं क्रमो त्क्रमं न्नात्वा पवनं स्प्रधयेत् सदा ॥ 
घौत्यादिकमीषट्कञ्च संस्क्य्यीदठटसाधकः । 
एतत्राद्यान्तु देवेशि ! वायुपृशे प्रतिष्ठितम् ॥ 
ततो मनो निखलं स्यात्तत भानन्द एव हि । 
इटठयोगात्र कालः स्यान्मनः शून्ये भवेद्यदि ॥ 
इदानीं हठटयोगस्य दितोयं भेदवत् णु । 
शाका नासिकाग्र तु सूब्धकोरिसम सरत् ॥ 
श्वेतं रक्तं तधा पोतं छष्णमित्यादिरूपतः । 
एवं ध्यात्वा चिरायुः स्यादङ्ाजननवच्जिंतः ॥ 
शिवतुल्यो महासासौ इटयोगप्रसादतः । 
इटाच्जोतिर्परयो भूत्वा छन्तरेण भिव भवेत् । 
अतोऽयं हठयोगः स्यात् शिदिदः सिष्ठसेवितः +* 

इति योगखरोदयः॥ 
इटालुः, श्रौ, ( इठे ्चवने भलति पयाभ्रोतोति । 
भरल + उण ।) कुशिका । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

डो, सतो, वारिपरणो । इति धरणिः । 



इतः 

इडः, पुं, काठयन््रवियेषः । हादड इति ॥ 
यथा,- 
“निगड़ो लोहवन्धेऽस््नो हडः काष्ठस्य यन्ति ॥* 

इति च्षच्चियवगें शब्दमाला ॥ 
इडिक, पु, नो चजातिविशेषः। हाडि इति 
भाषा । तत्वर्व्यीयः। 
“हडिकम्तु मला कर्षो दड्डकञ्चावपुञ्जिका \" 

इति शब्टमाला ॥ 

हडड, क्रो, अस्थि) हाड इति भाषा। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

इड्डकः, पुं, नो चजातिविओेषः। इति शब्दमाला ॥ 

डि इति भाषा ॥ 
इडड ज, क्रो, मञ्जा ! इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
इ डिडः, पुं, हड्डिपजातिः। हाड इति 
इच्डिकः । भाषा। सतु चाण्डालोगरमे ले 

श्रीरमेन जातः । यथा, म 
“सद्यञाण्डालकन्यायां लेटवौर्येण शौनक ! । 

बभूवतुस्तौ दौ पुद्धौ दच्डिकभीण्डिकौ तथा ॥* 
हड्डिकशौष्डिकाबित्यव्र दुष्टौ दच्डिडमौ 

तचेत्यपि । 
पाठः। इति व्रह्मवेवतते ब्रह्मखण्डे १०अध्यएयः ॥ 

₹इड्डिपः, पुं, मलेग्रहिः।: इति मुगधबोधव्याक- 
रणम् ॥ हाड इति भाषा ॥ 

इष्ड, व्य, नाखोक्तौ नोचसम्तोधनम् । इत्यमर 
टौकायां भरतः ॥ स्तौ, सत्पावकेदः। डा 
इति भाषा। इति बच्छमाणशरव्ददश्नात् ॥ 

इहच्डिका, स्तो, (रगडा + स्वार्थे कन् । टापि श्रत 
दत्वम्!) खत्पातविगेषः। हाडो इति 
भाषः । इति वच्यमापशूव्दद्भनात् ॥ 

इक्िडिकायुतः, चुं, (दण्डिकावाः सुतं इव 1) क्षुदर- 
इण्डिका) तत्पर्व्वायः। कण्नः२। इति 
विकाण्डगओेषः ॥ [किंचित् ॥ 

खण्डो, स्मो, इदख्डिका डो इति भाषा । इति 
इण्डे, व्य, नाखःञौ नो चबस्वाधनम् । इत्यमरः । 

१। 91 १५॥ 
इतः, वि, ( इन + क्तः । ) श्राशारडितः। तत्- 
यायः! मनोडइतः २ प्रतिडतः ३ प्रतिददः ४। 
 दत्वमरः ! २।१।४१॥ नटः तत्पर्यायः । 
प्रसाधितः २ निददितः ३ निक्रारितः ४ निभा 
रितः ५ प्रवासितः & पराजितः 9 निषृदितः 
निदिस्तिः € निशितः १० संन्नपितः ११ 
निग्रन्ितः १२ अपासितः १३ निस्तदधिंतः १४ 
निचदतः १५ चणितः १६ परिवल्जिंतः १७ 
निवापितः १८ विग्भितः १९ मारितः २० 
प्रतिध्रातितः २१ उदासितः २२ प्रमथितः २३ 
क्रधितः२४ उव्वासितः २५ श्रालभ्धिवः २६ 
पिज्जितः २७ विग्ररितः २८ घातितः २९ उग्ध- 
खितः ३० वधिः ३१। इत्वमरदगनात् ॥ 
पू रताङ्ः' तत्पस्यायः) पिण्डितम् २गुणि- 
लम् । द्रति तिकाख्छगेषः) इनमे, क्ती ॥*॥ 
पारिभारिकहता यथा,- 

^शवैषवो हता विप्रो हतं श्रा इषधृसुरम् । 
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इत्या 

अब्रह्मण्यं हतं चचेत्रमनाचारं इतं कुलम् ॥ 
सदम्भखच हतो धन्यः क्राघेनैव इतं तपः। 
अटटदृच्च हतं ज्ञानं प्रमादेन इतं जतम् ॥ 
गुव्वभक्तया इता नारो ब्रह्मचारो तधा इतः । 
श्रदोपेऽग्नौ चतो होमो इता त्वजिरमच्तिका ॥ 
उपजोव्या हता कन्या खार्थे णकक्रिया इता । 
शूदरभिच्चोतो योगः छ पणस्य हनं धनम् ॥ 
अनभ्यासहता विद्या इतो राजा विरोधक्तत् । 
जो वनाधं इतं तध जोवनाथे' इतं व्रतम् ॥ 
श्रसत्या च हता बाणो तथा पैशन्यवादिनो । 
सन्दिग्धोपहतो मन्तो व्यस्तचित्तो हतो जण; ॥ 
इतमयखोचरिये दानं हतो लोकश्च नास्तिकः, 
अश्या इतं सव्ये यत् क्रतं पारलौकिकम् ॥ 
इह लोको हतो नणां दरिद्राणां परन्तप । 
मनुष्याणां तथा जख माघद्धानं विना इतम् ॥ 

इति पाञ्नोत्तरखण्ड ४ अध्यायः 
हतकः, पुं, ( इत इव । कन् । ) नोचलोकः 
इति केचित् ॥ (यथा, सादहित्यदपधे । ६ । 
३९५ । 
टेव अजातशचो अद्यापि टुरयवोँधनडहतकः }” ) 

इतम्ूखः, पु, ( सष्ठ: इत इव । ) भतिमूख : 
यथा, 
क्ररः खलो हतमूखः पापभोलो भवेन्नरः । 

बधस्यागमने नित्यं जायते स नराधमः 
इति जातरवब्रकोष्टोप्रदोपौ ॥ 

इताशः, चि, ( इता आशा यस्य । ) नियः 

श्राशारद्टितः। पिशुनः! इति मेदिनो ॥ 
वन्ध्यः) इति शब्द्रल्ावलौ ॥ 

तिः, स्त्रो, ( इन + क्विन् । ) अपकष; । यथा } 
मुख्यां द तिर्दषिः \ इ तिरपकषेः 1 इति काव्य 
प्रकाश 9 चच्लासः॥ इत्वा च॥ (वधा 

मदहाभारते\ १२।२६०। € 1 
"आश्य द्यभिवन्नानामज्जलाुप्रमाज्ज नम् 1 
राजा वा राजपुच्चो वा ्तूणदल्यैव युज्यते ॥* 
ताडनम् } यथा, गोतमो विन्दे । १।१२। 
“वदसि वपुषि विपदे वसनं जलदाभं 
इलङतिभो तिमिलितयमुनाभम् ॥” 
विनाशः । यथा, भागवते । ११।३।१८। 
कर्प्र्यारभम) णानां दुः दत्य सुखाय च । 

पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनो चारिणां कृणाम्॥ 
इत्,; पु, (दन्ति शरोरमिति । इन + *कनिभ्यां 
कन्न ;।* उणा २ ! ३८ इति काननः 
अनुदात्तो पदेशेति ।” &। ४। 2७1 इति 

अ्रनुनासिकलोपः। ) व्याधिः! शरम् । इति 
उश्पादिकोषः ॥ (इननभोले, चि । यथा, कग्- 
बेदे। १।२५।२) 
न्मानो बधाय हत्नवे जिहोड़ानस्य रीरधः 

इत्या, स्तरो, (इन + भावै कप् ।) हननम् । वधः । 
यया,-- 
“ब्रह्महत्या सुरापाने स्तेयं गुव्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याइः ंसगंञ्चापि तेः सद़् ॥" 

इति प्रायद्धित्तविवेकादिः॥ 

इदा 

हथः, पुं, ( इन्ति सुखमिति । इन + ̂ इनि- 

कुपौति।* उणा० २।२। इति कथन्) 
विष्यः । इति संच्चिप्सारोणशादिहतिः। उणा- 
दिक्रोषश्च ॥ 

द, ङ श्रौ ग्वरथे । इति कविकल्पद्रुम: ! (भवा 
शरात०-भ्रक० ्रनिट् ।) ग्बथः विष्टोत्सगः 
ड, इदते जनः । श्रौ, इत्ता इति दुर्गादासः 

इदनं, क्रो, (खद + च्यट् । ) विष्ठाल्यागः । इागा 
इति भाषा । यथा ।. विर॒ष्धजिडदनम् । इति 
गृधातुरौ कायां दुर्गादासः ॥ इद धात्वथोऽप्येवम् १ 

इषा, स्तो, मेषादिलम्नानां विष्टः तेर- 
शेर्दादशलम्नेषु ४्चानां पञ्चानां यद्धाणां सह्याः 
विशेषेण भागविशेषो भवति। नराणां वषै- 
प्रवेशादौ शमाशुभगणनायामस्य प्रयोजनम् 1 
तद्धागविशेषो यथा} 

` भेषलग्ने प्रथमं बृहस्पतेः & भागाः) ततः 
शक्रस्य & अंशाः! ततो बधस्य ८ भागाः 
ततो मङ्गलस्य ५ भागाः) ततः शनेरपि ४ 
अंशः: समुदायेन तिंशदंयाः भवन्ति ॥ 

ठषलम्ने प्रथमं शक्रस्य ८ भागा;ः। तती 
धस्य ६ अ्र॑ंणः। गुरोः < भागाः। शनेः ४ 
रंशा: मङ्गलस्य २ अंशाः 

सिथनलग्ने प्रथमं & भागाः वधस्य} ततः 

शत्रास्य & भागाः । बृहस्पतेः ५ भअरंशाः। मङ्ग 
लस्य 9अशाः। शनेः & अंशाः 

कदःटलम्ने प्रथमं मङ्गलस्य ७ अंशाः । ततः 
शुक्रस्य ६ भायाः ६ बधस्यापि ६ भागाः) 
ब्दस्पतेः 9 अ: ; शनेः 8 अंशाः 

सिंदयग्ने प्रयमं ६ भागाः बुहस्यतेः। 
शुक्रस्य ५ शअशाः। शनेः ७ भागाः । बुधस्य 
भागाः। मङ्गलस्वापि & भागाः 

कन्यालम्ने प्रथमं बुधस्य ७ अंशाः । शुक्रस्य 
१० भ्रंग्राः। गुरोः ४ अरंथाः | मङ्गलस्य 9 

भागाः । र भागो शनेशरस्य ॥ 
तुलालग्ने आदौ ६ भ्रंणः अने: । ८ भागाः 

वधस्य! गुरोः ७ भग्नाः, शक्रस्यापि ॐ 

श्रंशाः । र भागौ मङ्गलस्य ॥ 
वशिकलग्ने श्रादौ मङ्गलस्य ऽ भागाः। 

शुक्रस्य ४अ्शाः। ८ भागाः बृधस्य। हड- 

स्पते; ५ भ्रंशा। £ भागाः शनः॥ 

घनुनग्न प्रथमं वृहष्यतेः १२ भ्रशाः। ततः 

शुक्रस्य ५अअ्रशाः। बुधस्य अ्र॑ंथाः। मङ्ग ` 
लस्य ५ भागाः। शनेः ४ अरंयाः॥ 4 

मकरलम्ने आदौ बुधस्य ७ ध्रंणाः।! गुरो 
रपि ऽ भागाः। ८ अंगा; शुक्रस्य । शनेः 

श्रा । मङ्लस्वापि ४ भ्रंशः ॥ 

कुम्बलग्ने प्रथमं बुधस्य ऽभामाः। श्रस्य & 

भागः। ददस्पतेः ऽ शाः\ मङ्गलस्य ५ 

भागाः । शनैरपि ५ भागाः॥ च 

मोनलम्नं आरौ १२ भ्रशाः शुक्रस्य। 

४ भागाः बदस्पतेः । वधस्य रेशा: मह्न 

लस्य ९ भागा; । ततः शनैः २ भागौ ॥ 



इनुः 

एषी प्रमाणानि यथा,-- 
मेषेऽङ्गतकाष्टशरेषुभागां 

लोवास्फ् जिजज्ञारशनेयराणाम् १। 
ठषेऽदरटतर्काटणरानलांशाः 
शक्रज्ञजोवाकिकुजेशद्ह);) २ ॥ 
युग्मे षडङ्गषुनगाङ्गभागाः 
सौम्यः स्पजिज्जीवकुजाकिडदाः ॥ ३ ॥ 
कर्केऽद्रितर्काङ्गनगािभागाः 
कुजास्फ्जिल्जञेज्यगने राणाम् ॥ ४ ॥ 
सिंदेऽङ्भूतादिरसाङ्गभागा 
देवेज्यशक्रा विबुधारहहाः । ५। 
ज्तियां नमा्णाञ्धिनगाक्तिभागा 
सोम्योशनोजोवकुजा विं]; ॥ ६ ॥ 
तुले रसाष्टाद्विनगाक्तिमागा 
कालन्नजोवास्पुजिदारनायाः । ७। 
कीटे नगख्टटश्राङ्गभागा 
भोमास्फुजिज्न्ञेज्यशनेश्चराणाम् ॥ ८ ॥ 
चापे रवोष्वम्बुविपद्धवेटा 
जोवास्प जिजन्नारशणनेखराणाम् । ९ । 
खगे नगादयष्टयुग श्रुतीनां 
सोम्येन्य शक्रा किकुजेशचदटाः ॥ १० ॥ 
कुग्ये नगाङ्गाद्विशरेषुभागा 
श्नशक्रजोवारशने राणाम् । ११। 
मोनेऽकवेदानलनन्दपन्लाः 
सितेज्यसौस्यारशने शराणाम् ॥*१२॥ 

इति नोलकण्टोयताजकम् ॥ 
इन, लभर गतौ । बपे। इति कविकल्पदरुमः। 
( ्रदा०-पर०-सक०-भरनिट् । ) ल. इन्ति। 
रौ, हन्ता! गणकछ्ृतमनित्यभिति न्यायात् शप 
शितौ हनतौत्यपि वरसचिः। तेन सर्व्वा 
एवाहनत् यथक इत्छादि सधुः। इति दुर्गा- 
दासः॥ 

इन्, व्य, रुषोक्तिः । श्रनुनयः । इति मेदिनो ॥ 
इनः, पु, इननकत्त । वथा । इन्त घत्वज्च । घल्व- 

मभ्यासस्य उत्तरस्य त्वभ्यासाचेति कुत्वम् । 
घनाघनः) पाटेरिलुक् च दौर्घ॑श्ाभ्यासस्य 
पाटुषटः। पक्त हनः षट; । इति सिद्ान्त- 
कौमुदौ किपि इन् । तस्य प्रधमेकवचने इा ॥ 

ननं, क्तो, ( इन + च्यट् । ) मारणम् । यथा,-- 
“स्यात् प्राणवियोगफलकव्यापारो इननं 

स्मतम्॥ 

शति प्रायचित्त विवेकः ॥ 
( यथा, भागवते । ९ । ११।२०। 

भेदं यशो रघुपतेः सुरयाचजयात्त- 
लोलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधासनः। 
रत्तोबधो जलधिवन्धनमस्तपूगः 
किं तस्य शवुहनने कपयः सहायाः ॥") 

। इत्य इ्श्ास्त्रम् ॥ 
इनोलः, पुं, केतको । इति रब्रमाला ॥ इलीनो- 
$पि पाठः ॥ 

नुः, पं, स्तो, ( न्ति कठिनद्रव्यादि कमिति । 
इन + “भुखचिषोति ।* उणा० १। ११। 

३९५ 

५०३ 

नुमा 
इति डः। सचनित्।) | 
भागः। चोयालि इति भाषा । इत्यमरः ॥ 
ताभ्यां कपोलाभ्यां परो मुखभागो इनुरुच्यते । 
यत्र जश्बाख्या दन्ता जायन्ते इति सुभूतिः । 

हभ्ति कठारमपि दर्यं इनु नाख्रोतिः उः 
तत्परेति पाठे इनोः स्रोतम् । हनुः कपोना- 
वयवे दयोरिति कथित् । तन्वादेव्वा इत्यपि 
इन् । युस्यपोति खामो। पुंयोगे कणंडन 
नपुंसके उम जानु च गुदञ्चेति वरश्चिः। 
इति भरतः ॥ 

हनुः, स्रो, ( इन्ति पुरुषमिति । इन + उः। 
इटविलासिनो । इत्यमरः ) रोगः । भस्तम् । 
खल्युः । इति उूटाधरः ॥ ̀ 

हनुभान्, [त्] ष, ( इनुरख्यस्यति । चनु + 
मतुप् 1) बागरविभेषः। स तु अन्ना 

पवनोरसान्नातः। रोवणवधारय शरोर! मदत । 
तत्प्यायः । मन॒मान् २ अख्नेयः ३ेयोम- 

चरः ४ अनिलो ५ हिडरवारमणः € राम 
दूता 9 अञ्तुनध्वजः ८। इति चरिकार्डशेषः ॥ 
मरतात्रजः < । इति जटाधरः ॥*॥ अध 
इनमत्कल्यः । 

०\ 

देब्युबाच । 
भजेवानि गाणपत्यानि शाक्ताभि वैष्यवानि च। 
साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि 

#॥ 9, 

श्युलानि तानि देवे ! त्वदक्ताबिःरुतानि च ॥ 
किङ्दन्यत्तु देवानां साधनं यदि कष्यताम् । 

शङ्कर उवाच। 
शृण देवि ! प्रवच्यामि सावघानावधारय॥ 

खनमत्साधनं पुख्य' मद्ापातकनाशनम् ॥ 
एतद्गुह्यतमं लोके शोघ्रसिदिकरं परम् । 
जयौ यस्य प्रसटेन लोकत्रयजितो भषेत् ॥ *॥ 
तत्पसाधधनविषिं वच्छे णां सिदिकर दूतम् ॥ 
वियत् ललवकं हनुमते च तदनन्तरम् । 
रद्रालमकाय कवचं फडिति दाद गात्तरः ॥ 
एतन्मन्त्रं समाख्यातं गो पनोयं प्रयब्नतः। 
लव क्लेदेन भक्तया च दासोऽस्मि तव सुन्दरि! ४ 
एतन्मन्त्रं अञ्ज नाय प्रदत्त हरिणा पुरा। 
जयेन साधनं करत्वा जितं सव्वं चराचरम् ॥ 
नदौकूले विष्णुगेहे निज्न ने पव्वते वने । 
एकाग्रचित्तमाघधाय साधयेत् साधनं महत् ॥ 
ध्यानमाहइ । 
“महाशैलं समुत्प धावन्तं रावणं प्रति। 
तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं समुतृजन् ५ 
लाक्तारक्तारुणं रौद्रः कालान्तकयमोपमम् । 
ज्वलद् गिनिसमं नेव सब्थकोरि समप्रभम् ॥ 
श्रङ््दादयैमंदहावोरेववेशितं शद्ररूपिणम् । 
एवंरूपं हनुमन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेन्मनुम् ॥ 
शलच्जपात् प्रषन्नः स्यात् सत्य ते कयितं सया । 
ध्यानेकमावतः पुंसां सििरेव न संथयः ॥ 
प्रातः ख्रात्वा नदौतौरे उपविश्च कुशासने। 
प्राणायामं षडङ्ग मूलेन सकलं चरेत् ॥ 

इनुमा 
पष्पा्ञव्थष्टकं दत्वा ध्यात्वा रामं ससोतकम् । 
ताख्रपाचे ततः पञ्ममरटपच' सकेशरम् ॥ 
रक्रचन्दनष्टटेन लिखेत्तस्य शलाकया । 
कणिकायां लिखेन्छन्त तवरावाद्य कपिं प्रभुम् ॥ 
कणि क्तायां हनूमन्तं ध्यात्वा पाद्यादिकं तत; । 

+शुशनोवं लच्छाण' चैव श्रङ्दं नलनोलकम् ॥ 
जाम्बवन्तञ्च कुमुदं केशरिण दले दले। 
पूर्वादिक्रमतो देवि ! पूजवेदरन्धचन्दनेः ॥ 
पवनच्चाच्नाद्व पूजयेदत्तवामतः । 

` दलाग्रं षु कपिभ्योऽपि पुष्याच्नव्यष्टकं ततः 
ध्यात्वा तु मन्त्रराजं वे ल्त यावत्त साधकः । 
लच्चान्तदिवसं प्राप्य कुयाच पूजनं महत् ॥ 
एकाग्रचित्तमनसा तस्मिन् पवननन्दन । 
दिवारात्रो जपं कुर्थात् यावत् खन्दनं 

भवेत् ५ 
सुटद़ं साधकं मला निगो पवनामजः । 
सुप्रसन्रस्ततो भूत्वा प्रवाति साधकाग्रतः॥ 

यथे शितं वरं द्वा साधकाय कपिप्रुः। 
वरं लब्धा साधकन्द्रो विहरेदात्नः सुखे ॥ 

एतदि साधनं पख देवानामपि दुलभम् । 
तव च्ेहात् समाख्यातं भक्तासि मयि पाव्वति ॥ 
इति गरुड़ खन मत्साधन्सिति तन्त्रसार; ॥*॥ 
खन्मताऽतिगुद्यन्तु लिख्यते बौर साधनम् । 

त्राह्ये मुह्त्ते उल्याय क्रतनित्यक्रियो दिजः 
गत्वा नदीं ततः ख्रात्वा तोघमावाद्य चाष्टधा । 
मूलमन्व तती अन्ना सिञ्चेदादित्यसंख्यया ॥* 
ततो वाससौ परिधाय गङ्गातीरे पव्वंतेवा 
उपविश्य ईहां अङ््ाभ्यां नमः इत्यादिना 
कराङ्गन्यासौ कुर्यात् । ततः प्राणायामः । 
अकारादिवरशाज्ुचाय्य वामनासापुटेन वातु 
पूरयेत् पञ्चवर्मानुचाय्य वायु स्टश्येत् । 
यकारादिवर्णनुच्चाय दक्ियनाप्नापुटेन रचः 
येत् । एवं वारत्रयं कलवा मन््वणरङ्न्धासं 
छषत्वा ध्यायेत् ॥^*॥ 
“ध्याचद्रणं इनमन्तं कपिकोटिसमन्वितम् । 
धावन्तं रावण जेतु दृष्टा सूत्वरसमुलितम् ॥ 
लच्छणञ्च म हएवोरं पतितं रणश्रूतले । 
गुरुच्च क्रोधमुत्पाद्य गटहोत्वा गुरुपव्वेतम् + 
इाहाकारेः खदर्धैश्च कम्ययन्तं जगच्तयम् । 
श्ाब्रह्माण्डं रुमाव्याप्य क्त्वा भोमं कलेवरम् \* 

इति ध्यात्वा षट्खडस्न' जपेत् ४ 
श्रस्य मन्त्रः । 
“खबोजं पूर्मुच्ाय पवनश्च ततो वदेत् । 
नन्दन ततो देयं ङेऽवसानेऽनललप्रिया ॥ 
दशार्णोऽयं मनुः प्रोक्तो नराणां सुरपादपः ॥* 
डां पवननन्दनाय खाडा । इतिमन्तः ! सम~ 
दिवसे दिवारात्रं व्याप्य जपेत् । तलो महाभयं 
दत्वा विभागेषासु नियाञ्च नियतसागच्छति १ 
साधको यदि मायां तरति तदेष्ितं वरं 
प्राप्रोति) 

शविद्यां वापि धनंवापि रान्यंषा व्रनिग्र- 
च्म्। 



इन्तका 

तत्चणादेव चाप्नोति सत्यं मत्यं सुनिखितम् ॥* 
इति च तन्त्रसार ॥ 

नूः, शो, ( इनु + पत्ते ऊञ् । ) इतुः । इत्य- 
मररौ कायां भरतः.॥ ( यया,- 
“शाखासु इन्वोः कट्याञ्च च शवन्तस्तु सन्धयः ॥ 

इति सुशुते थारोरस्याने पञ्चमेऽध्याये ॥) 
इनुमान्, [त्] पु, ( इनूरस्यस्येति । इन् + 

मतुप् । ) इनुमान् । इति वतिकाष्डशेषः ॥ 
( यथा, महाभारते \ ३ । १४७! २७। 
“अहं केशरिणः चेत्रे वायुना जगदायुना। 
जातः कमन्पत्रात्त हनुमान्नाम वानरः ॥” ) 

इनषः, पु. ( इन्ति मानुषानिति । इन + “ड 
निभ्यासूषन् ।* उणा ० ४।७३। इति ऊषन् । ) 
रादासः) इति चिकार्डशेषः ॥ 

इन्त, व्य, इर्षः। अनुकम्पा । ( यथा, गोता- 
याम् १०। १९ । 
“इन्त ते कथयिव्यामि दिव्या छ्यालविभ्रूनयः । 
प्राधान्यतः कुरुखेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे ॥*} 
वाक्यारश्भः । विषादः । इत्यमरः । २।३।२४२ ॥ 
{ यथा, श्चमराष्टके। ८) 

^“राचिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भाखवानुदेष्वति इरिष्यति पञ्चजालम् । 
इत्य' विचिन्तयति कोषगते दिरेपो 
डा इन्त इन्त नलिनीं गज उष्लहार ॥* ) 

शअर्ति;। वादः) संश्मः। इति शब्द्रत्रा- 
वसी ॥ खेदः इति मेदिनो ॥ (यथा, रामा- 
यणे । 
“काचमूल्येन विक्रौतो इन्त चिन्तामशिर्मया॥* 
अन्त कस्पनम् ! इत्यजयपालः ॥ 

इन्तकारः, पुं, ( इन्त इत्यस्य कारः करणम् । ) 
अतियिदेयतण्डुलम् । इति कचित् ॥ इन्त 
शब्दः । यथा । यत्तु । 
““निवोतो इन्तकारेण मनुष्यास्तरपयेदथ । 
कुशस्य मध्यदेथेन कृतोर्थेन उदङ्मुखः ॥" 

इति लघु विष्णक्तम् ॥ 
इन्तप्रयोगेण जलदानमुक्तं तत् सनकादिप्रतयेक- 
तपणे । यथा । सनकस्तुष्यतां तस्येतदुदकं इन्त 
इत्यादौ । न तु पद्मपुराणौयमिलिततपंणे। 
इत्याङ्िकाचारतच्छम् ॥ * + भ्रतिथये दानां 
चघोड़शग्रासाः। यथा,-- 
“पूजयेदतिधिं नित्यं नमस्योदचंयेदिजम् । 
मनोवाक्कम्भिः शान्तमागतं खग्डदइन्ततः ॥ 
इन्तकारमथाग्रं वा भिच्ांवा शक्तितो दिजः 
दद्यादतिथये नित्यं बुह्धा तं परमेश्वरम् ॥ 
भिक्चाभाडइग्रीमावरमग्रञच स्या्तुगु णम् । 
पुष्कलं इन्त कारश्च तञ्चतुगुणमुच्यते ॥* 
दति कू्यपुराखे उपविभाग । १८।११३-११५॥ 
पिच 
“भिच्ताञ्च याचतां दद्यात् परित्राडुब्रह्मचारि- 

शाम् । 
याखप्रमाणं भिच्लास्यादग्रं ग्रासचतुषटयम् ॥ 
अपं चतुर्गुणं प्राडंन्तकारं दिजोत्तमाः । 

५०५४ 

म्बा 

भोजनं इन्तक्षारं वा भग्र भिकल्षामधापि वः। 
दत्वा तु न भोक्घव्यं यथाविभवमात्मनः ॥” 

इति माकंश्डेयपुराणे मदालसो पा ख्थाने । २९। 
२४ - २६ ॥ 

इन्ता, [ऋ ] वति, ( इन्तोति। इन +ढच् । 
इननकत्ता । यथा, भद्रै ५ सर्गे । 
“भवन्तं कार्तवोर्य्यो यो हौनसन्धिमचोकरत्। 

. जिगाय तस्य इन्तारं स रामः साव्वं- 
लौकिकः! 

न्तुः, पुं, खल्युः ! वषः । इनधातोः तुप्रत्ययैन 
निष्पन्नः । इति केचित् ५ (विनाषः। यथा, 
भागवते । ११।५।५०। 
“भूभारासुरराजन्ध इन्तवे गुषये सताम् । 
श्रवतो णस्य निद त्यै यभो लोके वितन्यते ॥*) 

इन्तोकतिः, सनो, ( इन्त इत्यस्य उक्तिः । ) अनु- 
कम्योक्िः। इति केचित् ॥ 

इन्नः, वि, (इद् + क्तः ।) कतपुरोषो व्स्गः । इत्य- 
मरः।३।१।९६॥ 

इन्धमानः, ति, ( इन + कर्मणि शानच् ।) वत्त- 
मानहइननोयवस्तु । इनधातोः कम्यणि शान- 
प्रत्ययेन निष्यब्रः। यथा,- 

“हन्यमानं महासैन्यं विलोक्छमषमुद हन् । 
अभ्यधावन्रिशश्भोऽय मुख्ययासुरसेनया ॥” 

इति माकंण्डेये देवोमदात्मयम् ॥ 
हपुषा, स्रो, वणिगदरव्यविथेषः । तत्तु मरोच- 
हन्तवहोधंक्षष्णवणंवस्तु । इबुष् इति ख्यातम् । 
दति वैद्याः ॥ हौहवेर इति दिन्दोभाषा । 
तत् हिविधम् । तच्छध्ये प्रथमं फलं मव्यसदशं 
विखगन्धम् । दितोयमश्वल्फलसट्शं मन्छय- 
गन्धम् । तयोक्रामानि गुणाच । 
“हएषा वपषा विखा पराश्वलयफला स्पृता । 
मव्छगन्धा भ्नौदृडन्त्ो विषघ्नी ध्वाङ्कनाशिनो # 
पुषा दोपनो तिक्ता खदूष्ण! तुवरा गुरुः । 
पित्तोदरप्रमेडार्णोग्रहणोगुस्मशूलद्त् # 
पराप्येतदुगुणा प्रोक्ता रूपभेदो इयोरपि ॥” 

इति भावमिश्रज्लतभावप्रकाशः॥ * ॥ 
श्रपिच। 
“इ पुषा इवुषा विख विखखरगन्धा विगन्धिका । 
अन्या चासौ खल्पफला कच्ुप्नो ध्वाङ्नाथिनो॥ 
दलोहशव्विषप्नो च कफघ्नो चापराजिता । 
पृब्बा तु पञ्चनान्नो स्यादपरा स्धाभिधा ॥ 
पुषा कट् तिक्घोष्णा गुरश्नेवलासजित् । 
प्रदरोदरविषटग्भशुलगुल्प्ार्थंमां इरा ॥” 

इति ओौनरदरिपश्डितविरचितराजनिंष्ठे 
शताद्धादिवगंखतु्थंः ॥ 

इवुषा, स्रो, हपुषा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
म्बा, स्तो, गोध्वनिः। तत्पायः) इश्यार 

रेभणम्र) इति जटाधरः \ इष्मा४्रस्ाभ। 
इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, महाभारते। १। 

१६६ । ३१1 
“क्रो धरक्तेचणा सा गोहंम्बारवघनखना । 
विष्वामिव्रस्य तत्चैन्धं व्यद्रावयत सव्वेशः ॥*) 

इयः 

₹ह्भा.स, गोध्वनिः। इति हेमचन्द्रः । विकाष्ड- 
ष्च ॥ 

च्म, गतौ । इति कविकल्यद्मः ॥ ( भ्वा०-पर१- 
सक० सेट् । ) महयान्तः! इम्परति। इतिं 
दुर्गादासः ॥ 

इय. क्रमे । गतौ । इति कविकल्पदुमः ॥ (भ्वा.- 
पर०-क्रमे भ्रकण०्-गतौ सक०-सेट् 1 ) इयति । 
कमो ग्लानिः । इति दुर्गादासः ॥ 
इयः, पु, ( इयति गच्छतोति। इय +भ्रच् । 
हिनोताति। हि+भ्रच् वा।) घ्ोटकः। 
इत्यमरः । २।८। ४४ + श्रय इयायुर्व्वेदः । 

धन्वन्तरिरुवाच । ` 
“हयायुर्व्वेदमाख्व! स्ये दयैः सर्व्वार्थरचम् । 
काकुटो छष्णजिद्ध् कषणा ख्यः छष्यतालु कः ॥ 
करानो होनदन्तश्च शङ्खौ चाधिकदन्तकः । 
एकार्डलेव जातारडः कचयुकतो दिस्तुरौ स्तनो ॥ 
मार्जारपादो व्यात्राभः कुष्विदूधिसन्निभः । 
यमजो वामनञ्चैव मार्जारकपिलोचनः ५ 
रुतदटोषो चयसयाज्य उत्तमोऽश्वखतुष्करः 1 
एते दोषाश्च कथिता उयहस्यादिषुत्तमाः ४ 
मध्योऽड हस्त होनोऽश्वो मुष्टि हस्तविद्धोनकः । 
कनोयांयाद्ंमानः स्यादसघस्तु दौर्घलः ४ 
षणमुष्टि होनः पञ्चोन उत्तमाच्यास्तु दोर्घ॑तः । 
असंहता ये च वाहा छसखरकर्णास्तयेव च ॥ 
स्वरनेत्र प्रभावेषु न दोनाधिरजौविनः । 
रेवन्तपूजनादोमाद्रचा स्यात् दिजभोजनात् ॥ 
लोकं निम्बपव्राणि गुगृगुलुमरेपा ्टतम्। 
तिलच्चैव वचा दष्क वभ्नोयाहाजिनां गले ॥ 
श्रागन्तुकं दोषजन्तु व्रणं दिविधमोरितम् । 
चिरपाकं खरं वातात् पित्तजं चिप्रपाकिकम् ॥ 
कण्डदा इात्कं पित्तात् सोन्मादं मन्दवेदनम् । 
घनं कफात् सच्रिपातात् सब्वरूपं हिदो षजम् ॥ 
भ्रागन्तुकन्तु शस्त्ादयं ट् टव्रशविशोधनम् । 
दन्तोमूलं इरि दरे हे चिचक विश्वभेषजम् ॥ 
रसोनं मेन्धवं वापि तक्रकाच्जिकपेषितम्। 
तिलशक्त्कपिष्डोका दधियुक्ता ससैन्धवा ॥ 
निम्बपत्रयुतं पिर्डं तिन्लेः थोधनरो पणम् । 
करबोरकदल्यकंखुरोकुटजचिवरकेः॥ 
भनज्ञातस्य पचेत्तेलं नाडोव्रण्डरं णरम् । 
पङ्वल्कलकल्ेन तेन च प्रले पयेत् ॥ 
हे हरिद्रे विडङ्गानि तथा लवणपञ्चकम् । 
पटोलं निम्बपत्रञ्च वचा चिचक्रमेव च ॥ 
पिष्यलो ङ्गवेरशच चुरुमेकत कारयेत् । 
एतत्पानं क्मिन्नेमदानिलविनाशनम् ॥ 
निम्बपतं पटोलञ्च चिफला खदिरं तथा } 
क्षाययित्वा ततो वाहं खृतरक्तं विचक्षणः 
व्रमहमेव प्रदातव्यं पानं कुष्ठो पथान्तये ॥ 
जरसणेषु च कुष्ठेषु तैलं सं पञ हितम् । 
पञ्चवल्कलतेलं वा दश मूलच्च शोषनुत् ॥ 
लशनादौन् वदे कल्पान् सुक्तिपानान्तलेयतः + 
मातुलुङ्गरसोपेतं मांसलारसकेन वा ४" 
मांसलाखाने मांसानामिति च पढ; । 



यः 

“रसं दद्याद्रमोनस्य भ्रन्वैव्वा तेलसंयुतैः । 
पनदयं प्रथमे$द्कि एकेकपल इदितः ॥ 
यावि शान्तिपूर्णं स्य त्त्म(तेत्यु्तमात्सङे । 
मध्यमे चतुर्दश स्युरधमेऽष्टपलानि च ॥ 
शरन्रिदाघयोर््रैव देयो नेव तु दापयत् । 
तैलेन वातिके पित्ते शकं राज्य पयोऽ न्वित; ॥ 
कट्तेलः कफे व्योषैः कफ मदान् कुलस्य कान् । 
शालिषटिकदुग्धाशौ इयोऽख्िलजुगुखितः ॥ 
पक्वजम्बूनिभो हमव: यष्ठञ्च गुग् गुलः । 
ग्रचप्रहरणे सूर्ये गुगगुलु' पाययेदयम् ॥ 
भोजने पायसं दुग्धं नाडोस्तिस्रस्तनोति सः। 
विकाले भोजयेदश्वं शाल्यन्नं वातुले ददेत् ॥ 
मांसानाख्च रतेः पित्ते मधुमुद्गरसाज्यकेः । 
कफे सूद्गान् कुन्तल्यान् वा कटुतिक्तान् तान् 

इये ॥ 

व्याधिते व्याधिते श्वासे विदोषादौ तु ग॒म्- 

गलम् । 
चखा तै्टव्वा सर्व्व रोगो प्रथभेऽद्कि पलं ददेत् ॥ 
विवरईयेत् तलो व्षेमेकादि पलपञ्चकम् । 
उत्तमे स्याच्च चत्वारि तौणि मध्यजघन्ययोः॥ 
पानेन भोजनेनेव अ्रगोतिपलकं वरे । 
मध्ये षरटिश्चाधमेऽथ चत्वारिंशच्च भोगिषु ॥ 
व्ररे कुटषु खच्छेषु चिफलाक्राथसयुतम् । 
मन्दाग्नौ भोधपेरी च गवां मूत्रेण योजयेत् ॥ 
वातपित्तोखखे व्याधौ गोच्तोरषतसंयुतम् । 
देयं षाणां पुष्टाय मावेयंक्तश्च भोजनम् ॥ 
सुपिष्टायाः प्रदातव्यं गुड्चा; पलपञ्चकम् । 
प्रभाते तभंयुक्त शरदुग्रोषेषु वाजिनाम् ॥ 
रोगघ्न पुष्टिदश्चापि बलतेजो वि्डनम् । 
तदेवाश्वाय दद्याद ्ोरयुक्तमथापिवा॥ 
गुड.चोकल्कयोगेन शतावव्यंश्वगन्धयोः । 

चत्वारि व्रौणि मध्यस्य जघनस्य पलानि हि॥ 
अकस्मादुयव वाहानामेकरूपं यदा भवेत् । 

न्वियते च तदा चिप्रं उपसगे तम दिभेत् ॥ 

ङोमादयेरक्षया विप्रभोजनेवेलिकर्ममण। । 

आाग्ह्यो पसर्ग थान्तिः स्वाहरोतक्छादिकस्पतः ॥ 

इरोतको सगोमूवा तैलेन लवणान्विता । 

आदौ पश्च ततः पञ्चहद्धया पूणा शतावधि । 

उत्तमाश्वे शतं प्रोक्तमशालिः षष्टिरुत्तरे ५*॥ 

गजवु्वेद माख्यास्ये उक्ताः कल्पा गजे हिताः । 

गज चतुगुखा मावा ताभिगेनरुगहेनम् ॥ 
गजोपसगेब्याधोनां यमनं शान्तिकम्ये च । 

पूजयित्वा सुरान् विप्रान् ब्राह्मणे कपिलां ददेत्॥ 

दन्तिदन्तदये मालां विवश्नौयादपोषितः। 
मन्नं मन्तिता वैद्यो वचासिद्दा्थकामले ॥ 

सूर्वयीद्याः भिवदुर्था चोविश्युता रचसां गणः । 

बलिं दद्याञ्च भूतेभ्यः जपय चतुघेटेः ॥ 
भोजनं मन्तितं दद्यात् भस्मनोडुनयेद्रजम् । 
भूतो रका श्भा मेध्या वारणो र्सां खदा ॥ 
विकला पश्चकोले च दशमूलं विद्क्गकम् । 

अत\वरो गुड. चौ च निम्बवासककि शकाः ॥ 
मलसरोगविनाश्राय प्रोक्चः कर्क; कषायकः ! 

भ, 

५०५ 

यमौ 

आयुर्वेदो गजा्वानासुक्तः संच्ेपसारतः ॥* 
इति गाड़ हयायुव्केंदः २०७ अध्यायः ॥ 

युक्तिकल्यतरूक्रह्य परोक्ता घोटकशब्द् दृष्ट 
व्या॥£॥ इये वशनोयानि यथा। वैगः१ 
श्रौत्रत्यम् २ तेजः २ सन्नक्तणस्यितिः ४ खुरोत्- 

वता<। इति कविकल्यलता ॥%॥ 
इयशकुनः । 

“देषारवं मुञ्चति वामतो यः 
चखक्तितिदंकिणपादघातेः । 
कण्डयते दक्तिणमङ्गभागं 
तुङ्ग तुरङ्गः स पदं ददाति ॥” 
इति वसन्तराजे हयशकुनः १३ वर्गः ॥ 

हइयकातरा, स्तो, ( यः कातरो यस्याः! ) 
भश्वकातराहच्चः। घोड़काथरा इति हन्दो 
माषा ॥ 

इयकातरिका, खो, ( इय कातरा एव । खार्ये 
कन् टाप् अरत इत्वम् । ) भ्रण्वकातराहच्चः , 
घोडकाथरा इति हन्दो भाषा। यथा,- 
“कातरा इयपर््यायेः कातरान्तैः प्रको्तिंताः । 
अशखकातरिका तिक्ता वातन्नो दौपनो परा)” 

इति राजनिघंरटः ॥ 
इयगन्धं, क्तो, ( इयस्येव गग्धो यस्य!) काच- 
लवणम् । इति राजनिधंण्टः ॥ ( विवरणमस्य 
काचलवण शब्दे ज्ञातव्यम् ॥ ) 

हयगन्धा, स्तौ, ( हयस्येव गन्धो यस्याः ।) अण्व- 
गन्धा। इति रन्नमाला५+ ( अस्याः पर्य्यायो 
यथा,-- 
“गन्धान्ता वाजिनामादिरशखगन्धा इयाद्कया। 
वराहकर्णो वरदा बलदा कुष्ठगन्धिनौ ॥* 

इति भावप्रका स्य पूर्वं खण्डे प्रथमे भागे ! 
अजमोदा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इयग्रोवः, पुं, ( इयस्य ग्रोवा इव ्रोवा यस्य । } 
मधुकटभदह्ृतवैदोद्वाराधे विष्णोरवतारविरेषः। 
तस्य रूपं यथा,- 

“सुनासिकेन कायेन भूता चन्द्रप्रभस्तदा । 
छत्वा इयथिरः शुभ्वं वेदानामालयं प्रभुः ॥ 
तस्य मूहा समभवत् द्यौः सनच्तव्रतारका । 
के पाखास्याभवदोर्घा रवेरंशसमप्रभाः ॥ 
कर्णावाकाशपाताल्ञे ललाटं भूतघारिशो । 
गङ्गा सरखतो चोख्यौ श्वा वास्तां महोदधौ ॥ 
चक्षुषो सोमसर्ग्यौ ते नासा ख्या पुनः स्मृत। । 
प्रणवसत्वथ संस्कारो विद्युज्जिह्वा च निभ्िता॥ 
दन्ताञ्च पितरो राजन् सोमपा इति विश्रुताः! 
गोलोको ब्रह्मजोकख्च भरोष्ठावास्तां महामनः ॥ 
श्नोवा चास्याभवद्राजन् कालरावरिगुणोत्तरा । 
एतद्य शिरः छत्वा नानामूत्तिभिराहतम् ॥* 

इति महाभारतम् ५५॥ 
( इवभ्रोवदैत्यवधा्थंमेव भगवान् इयग्नोवमूत्ति- 
रभवत्! इति देवोभागवतमतम् ४ भस्य 
विवरणन्तु तज्रैव ९ स्कन्धे ५ भध्याधै द्रष्टव्यम् ।) 
विष््ुवध्यदेत्य विशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥ खच 
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सठातरजः ५ रूपम् ६ जातिः ७ गतिविचि- 
अथ | 

इयशो 

कल्पान्ते ब्रह्मरि प्रसुप्ते वेदं हतवान् । तदेदो- 
बारणाधं विष्णुना मव्छावतारेण स हतः। 
इति केचित्॥ *॥ अपिच, 
“हद्चगङ्गगाजलस्यान्तन्तोरै ब्रह्मसुतस्य च । 
विष्वनाधाद्वयो देवः शिवलिङ्गसमन्वितः । 
विश्वदेवो महादेवी योनिमच्डनलरूपिणो ॥ 
इयग्रोवेण युयुधे तव्र देवो ज्ञगल्पतिः। 
इयग्रोवं यव त्वा मणिकूट तथागमत् ॥" 

इति कालिकापुखणे ८२ श्रध्यायः॥ 
इय ग्रोवद्ा, [न्] पुं, (इवगरोवं इन्तोति । इन् + 

किप् । ) विष्णुः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
इयग्रोवा, स्रो, दुर्गा । यथा,- 
“नारसिंहो इयग्रोवा हिरण्याक्तविनािनौ ।” 

इति तस्याः सहसखरनामस्तोचम् ॥ 
इयङ्षः, पु, (इयं उचः वसं कषतोति । कष + 

खच् । ) मातलिः, सतु इन्द्रसारयिः। इति 
विकाण्डगेषः॥ 

इयनं, क्तौ, (दयति गच्छत्यननेति। इय +ल्युट् ।) 
कर्णीरथः । इत्यमरः ॥ तस्य रूपान्तरं डय- 
नम् । इति तदो कायां भरतः ॥ 

इयपुच्छो, सनो, (हयस्य पुच्छमिव भाज्जतिर्यस्थाः। 
ङष् । ) माषपर्णी । इत्यमरः । २ । ४।१३८ ॥ 

इयप्रियः, पुं, (इयस्य प्रिय: । ) यवः । इति देम 
चन्द्रः ॥ ( यवशब्दस्य गुणादयो ज्ञेयाः ॥ ) 

इथग्रिया, स्तो, ( इयस्य प्रिया । ) भ्रठगन्धा । 
खल्लरो । इति राजनिर्घरटः ॥ 

इयमारः, पु, ( हयं मारयतोति । ख + रिच + 
अण्|) करवोरः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हयमारकः, पुं, ( इयं मारयतोति। ख + शिच् । 
वुन्! ) करवोरवठक्ः । इत्यमरः । २।४।७६ ॥ 

इयमारथः, पुं, (खयं मारयतोति। ख + णिच् + 
स्थुः । ) अश्बलयठत्तः । इति शब्दचन्द्रिका ५ 

इयवाहनः, पुं, ( हयो बवाहनमस्य ¦ ) रेवन्तः । 
स तु स्व्यपुच्चः। इति हेमचन्द्रः॥ कुबेरः । 
इति कंचित् ॥ 

इयवाइनशङ्करः, पुं, रक्षकाश्चनः। इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 

इयभाला, सनो, ( इयस्य शाला । ) भश्वालयः । 
यथा, माच्छे । २१० । १९--२३। 
*गवां खानं तथैवा तुरगाणान्तयैव च । 
छन्तराभिसुखा खेखो तुरगाणां विधौयते ॥ 
दक्िणाभिमुखा वाथ परिशिष्टास्तु गर्हिताः । 
तुरगास्तु तथा धार्याः प्रदोपैः सव्वेराविकेः ॥ 
कुक्टा वानराचचैव महंटा्च नराधिप), 
धारयेदश्वशालायां सवच्छां धेनुमेव च। 
अजा धार्य्या यत्नेन तुरगाणां हितेषिणा ॥ 
गोगजाश्वादिशालासु तत्पुरोषस्य निगंमम् । 
श्रस्तं गते म कुर्व्वीत देवदेवे दिवाकरे ॥” 

हयभोषः, पुं, ( इयस्य शोष भोषै यस्य । ) 
विष्णुः । यथा,- 
“ततो जगाम ष्टोऽन्धौ द्रष्टं वाजिसुखं 

परशुम् । 



हरगो 
तवर देवद खात्वा तपंयित्वा पितृन् सुरान् । 
संपूज्य हयथोरषञ्च जगाम गजसाह्वयम् \* 

इति वामनपृराणे 9१ अध्यायः ॥ 

इया, स्तो, ( इयस्तद्रन्धोऽसत्यस्या इति । भ्रच् । 
टाप् । ) अश्वगन्धा । इति राजनि्ंरटः ॥ 

इयाध्यन्तः, पुं, ( इयस्य भ्रध्यच्तः । ) भ्रष्वाध्यस;। 
लस्य लक्षणं यथा,-- 

^चयगित्ताविधानन्नम्तचिकिस्सितपारगः । 
साध्य्तो महोभन्तुः स्वा सनश प्रशस्यते ॥” 

इति मात्स्ये । २१५।३२७॥ 
इयानन्दः, पु, ( इयस्य आनन्दो यस्मात् |) 
सहः । इति राजनिघेष्टः॥ ( गुणादयोऽस्य 
मद्शब्दे ज्ञातव्याः ॥ ) 

उथायु्वंदः, पु, (इयस्य भ्रायु््ेदा। घोटक- 
चिकिव्छाशास्त्रविथेषः। तच्छास्त्रं इयशब्दे 
दष्टव्यम् ॥ 

इयारिः, प, ( इयस्य अरिः  ) करवोरः । इति 
रत्नमाला ॥ 

हयाशना, खनो, (दयानामशनं यस्याः) शक्नको- 
उच्चः! इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

खयो, स्तो, (ख्यस्य स्रो । 
चरोटको। इति जटाधरः ॥ 

हथेष्टः, पुं, ( इयनामिष्टः । ) यवः} इति राज- 
निचंच्टः ॥ 

हयोत्तमः, पुं, ( इवैष उत्तमः। कुलोनाण्ः । 
लत्ययायः । वाताश २ जात्यः ३ अजानेयः ४। 
इति चिकाश्डरेषः ॥ 

इरः, पु, (इरति पापानोति। +अच् |) 
शिबः। इत्यमरः ¦ १।१। ३५॥ (यथा, 
रघुः। ४।३२। 
^स सेनां महतीं कर्ष॑न् पूथ्वंसागरगामिनोम् । 
अभो इरजटाश्चषट गङ्गामिव भगोरथः +” ) 
अभ्निः। गरंभः। इति केचित् ॥ हरणम् । 
इत्यङ्कयास््म् ॥ चनि, इरण कर्त्ता । ( यथा, 
भागवते । १ १८ । ११। 

“एतै वयं न्यासहरा रसौकसां 
मत्द्धियो गदया द्रावितास्ते ५") 

इरकः, पुं, ( इर एव । ख्यां कन् ¦ ) भिवः। 
चौरः । इति केचित् + इरणकर्तरि, ति ॥ 

इरगौरौ, स्त्रो, (इरेण सह मौर ।) भै 
नारोष्वरसू्तिः । यथा,- 

देव्युवाच । 
“यथा तत्राहं सततं छायैवालुगता इद ॥ 
भवेयं साहचर्य तया मां कत्तु मंसि 
व्वेगाचेण संस्मथे नित्यालिङ्गनविभ्वमम् । 
अहमिच्छामि भवतस्त त्वं चेत् कत्तुमहंसि | 

ओौभगवानुवाच । 
र\ चते तच्छद्यमपि यत्चमिच्छसि भाविनि } 
लबोषायमदहं वच्छं यदि शक्रोषि तत् ङुङ् ४ 
शरत मम शरोरसख्य ग्टहाण त्वं मनोहरे । 
दे भवतु मे नारौ तयेव पुमानिति ॥ 
यदि त्वम हि शक्रोषि रत्तु त्वचमौडशम् । 

इय + ङोप् । ) 

४५०६ 

हरगौ 

तदा तै हरिष्यामि शरीरा बरानने ! ॥ 
तवेवाद्ं तथा नारौ अचं भवतु पूरुष; । 
विद्यते तत्र शक्तिमें त्वमनन्नातुमहंसि ॥ 

ओोदेव्युवाच । 
“तवैवाहं हरिष्यामि शरोराकं हषध्वज ! । 

हरगं 

एवमे तथा जातं योषिल्नक्षणसं युतम् ॥ 
अपरं बलवद्भूरि सुट् पुरुषाक्ति। 

एवम स्मररिप)च्ज॑हार गिरिजा सतो। 
हिताय सव्वंजगतां कामाख्या कालिकोपमा । 

। तस्याः णरौरं राजेन्दर इर तन्वर्चसंयुतम् । 
किन्छहं तेकमिच्छामि यच्चेत्छं हर इच्छसि ॥ ` 

तथाह भवतो इता तिष्ठामि तावता । 
त्यजाम्यहं यदा तेऽद्ं सम्पृणे' स्यात्तदा दयम् ॥ | 
इत्यचचभागडरणं भवेद्यदि ययेखितम् । 
तदेवाहं तदा शम्भोः शरौराईं' हराम्यहम् ॥" | 

ईश्वर उवाच । 
चित्यं 1 © 4 

एवमस्तु भवेन्नित्यं यथा त्वं कन्तमिच्छसि । 
शरोरादंस्य इरणं भूयात्तव यथेशितम् ॥ 

ओभ्रोव्वं उवाच । 
भथ नरौ तदा पूव्बेमनुभूतं तपःखितौ । 
योगनिद्राख्लरूपं तदात्ानोऽचिन्तयदिया ॥ 
इरं प्रणम्य प्रथमं ब्रह्माणच्च ततः परम् । 
ततस्िजगतामोशं हरिं नारायणं प्रभुम् ॥ 
चिन्तयित्वा तथा तेषाभेकतां सा जगन्मयी । 
श्रात्मानं योगनिद्राञ्च चिन्तयित्वा मनखिनी ॥ 
दचिे खशरोरस्व भागाद शशभेद्गतः । 
शरोरस्य तथा वाममति्रेम्शा निजं इरे ॥ 
हरोऽपि खशरोरादं गौरोकाये तदा खयम् । 
प्रमृणानिवेयत्तस्या्चिकोषुः प्रियमडइुतम् ॥ 
भथ द्त्वा तदा भः काल्या सड चिरं 

तदा। 
परित्यज्य शरोरादं एथगेव वभौ रुचा ॥ 
कालो भूत्वा खणंगौरो शरौरादन्तु शाद्रम् । 
प्राप्य मोदात्तदात्ानं सन्तुष्टा च जगम्भयो ॥ 
एवं यदा शरोरादंमादाय परमेश्वरो । 
इरस्य तिष्ठति तदा राजतेऽतोवशोभना ॥ 
अर धन्डिलसं युक्तं जटाजुटायोजितम् । 
एकस्मिन् वशे भोगो भागी जाम्बूनदोचितम् । 
कु्डलं अवणेऽन्धस्मिन् शोध तस्या व्यराजत ॥ 
अं गाति चास्यां ठषभाकि व्यराजत । 
अ स्थुलनसं चास तिलपुष्यनसं परम् ॥ 
दोषंश्मशु तथैवादंमहं' श्म शरु विवि तम् । 
भारक्ञचासदशने रक्तौघमेकतस्तथा ॥ 
अपरं शुक्तविपुलदो्घाक्ति रदं परम् । 
भच ̀  नोलयलश्चाहमपरं हारसंयुतम् ॥ 
अरः कङ्कणकेयुरयु्तवाइ तथापरम् । 
नागकेयुरसंयुक्तस्थुलवाडइ | 
अह" विषायतभुजं करिहस्तमुजं परम् । 
एकच सोभिकाः षाखाः करस्यान्धवः तां 

विना ॥ 
एकस्तगन्तु इदयं रोमावस्धद्ं संयुतम् । 
रश्भास्तख्समानोर सुपाणिं ख्दुपादकम्॥ 
एकं तथा परं ख्थूलसंहतोर पदाम्बुजम् । 
एकच्चारं खदु स्थृलजघनं सुमनो इरम् ॥ 
तथापरं दृदृकटि सं हतो्ंयदाम्बजम् ! 
एकं केयाघ्रचर््मो पयुक्तं भूतिविलेपनम् ॥ 
श्रपरं खदुकोषेयवसनं चन्दनोचितम् ! 

येनोपमेयं तन्नास्ति मार्गितं भुवनत्रये ॥ 
सन्तानः पारिजातो वा एकान्तविषदस्तङः । 
अमोघया तथा वन्यौ तौ चापि ययतुनदहि॥ 
बहधा च एधक्कन तो रेमाते नरेश्वर । 
अद्लनारोऽ्वरो भूत्वास तु रेमे कदाचन ॥ 
इति यद्यपि भूतेशः स्वयं शक्रोति कालिकाम् । 
गौरीं कत्तं तदा सव्वेभूतकारणकारणः ॥ 
तथापि तां गिरिसुतां रुंयोज्य विविधैः पुरा । 
तपस्ययोजय डव क्रियो पायैरनेकशः ॥ 
तदोनिधृलसरव्वाङगां पञ्ाङ्गौरोमथाकरोत्। 
अञ्च प्रददौ तस्ये शरौरस्य महेश्वरः ॥ 
नैवास्य त्तं जानन्ति शक्राद्याः सकलाः 

सुराः! 
शरो राचैप्रदानस्य तपसो योजनस्य च ॥ 
एतस्य तच्च जानन्ति महात्मानो महावलाः । 
नन्दो शङ्खो महाकालो वेतालो मैरवस्तथा । 
अङ्गभूता मडेशस्य वोतभोतास्तपोधनाः ॥ 
ये मानुषश्षरोरेर प्रापिरे तपसो वलात् । 
गणानामाधिपत्वन्तु ते जानन्ति इरं परम् ॥ 
एवं खदा त्या योज्याः सानुगा ृपसत्तम ! । 
वनिताः सतृ्रियोपायैस्ततो भदरमवाप्छासि ॥ 
य इदं शृणुया्नित्यमहुतं पुण्यदाय कम् । 
शिवयोः प्रोतिकरण' शरोरादं ग्रहं तथा ॥ 
गौरौत्वापादनद्धेव कालिकायाः शभा वहम् । 
न तस्य विच्ना जायन्ते स च पुष्यतमो मतः| 
दोर्घायुः स सुखो भूयात् पुच्पौचस मन्वितः ॥ 
सततं परिख्रखानः शिवयोखरितं महत् 
गिवलोकमवाग्रोति सुचिरं थिवन्नभः ५" 

इति योकालिकापुराये ४४ अध्यायः ॥ 
इरचूडामणिः, पु, (हरस्य चूडामणिः शिरो- 
भ्रषशमिव ।) चन्द्रः । इति भूरिप्रयोगः ॥ गिव- 
चिरोरन्नञ्च ॥ । 

इरण, क्तो, ( दयते इति । ह + च्यट् । ) वौत- 
कादिदेयद्रव्यम् 1 ( यथा, रघुः । ७ ।६२। 

“सच्वानुरूपाहइरणोक्तयोः 
प्राख्यापयत् राघवमन्वगाच्च ॥* ) 

ततपर्ब्बायः । दायः २। इत्यमरः । २ ।८।२८ ॥ 
यौतकं भरादिना उपनयनभिक्लाप्रसादादि च 
यत् देयं तत् दायर णपद वाच्यं कन्यादानकाले 
जामात्रादिभ्यो व्रतभिक्तादौ ब्रह्मणादिभ्यश्च यत् 
द्र्य दोयते तत्र दायादिदहयमित्य्थः; । युतकं 
योनिसम्बन्धः तत्र भवमिति ष्णं यौतकं युतयो- 
बधृवरयोरिदमिति वा कणि यौतकं यौतुक- 
सुकारमध्यमपि । यौतकं यौतुकश्च तत् इति 
वाचस्तिः। दौयते दायः, कश्चि घञ् सुष्टु 
दोखते दायः इति पाठः इत्यने । कियते 
इरण कश्मणि भनट्। इति भरतः ॥ *॥ 



हरिः 

भुजः । हतिः । इति मेदिनो ॥ (यथा, भाग- 
वते! १०।५०।९। 
एतदर्थोऽवतारोऽयं भभारहरणाय मे। 

सेरक्षणाय साधनां कतोऽन्येषां वकाय च 1”) 

शुक्रम्) खणम्। कपकम् । उष्णोदकम्) 
इति केचित् \ भाज्याङ्ात् भाजकाङ्दारा- 
भागग्रहणम् । इति लोनलादलौ ॥ 

इरतंजः, [स] क्तो, ¦ इरस्य तेजः ) पार्टम्। 
दति राजनिर्घण्टः ॥ भिववोञ्ध॥ 

रमेतं, क्तो, ( दरस्य नेंचम् । ) अभिवचक्चः। 
संव्यात्रयम् । इति व्जोतिःगाख्रम् ॥ 

इरबौोजं, क्तो, ( हरस्य बोजम् )) पारदम्। 
इति भूरिप्रयोगः ॥ 

इरङ्ूपः, पु, (हरस्य रूपमिव रूपमस्य ! ) शिवः। 
इति शब्ट्रत्नावलो ॥ 

इरशेखेरा, स्तो, ( हरस्य खरं अ! व सत्वेना- 
खयस्या इति } अच् ।) गङ्गा । इति हेमचन्द्रः ॥ 

हर्रा, स्तो, हारह्रा । द्रा्ता । इति केचित् ॥ 

राद्धिः, पं, ( डरस्य अद्धि: । ) कलासपव्वतः 

इति केचित् ॥ (यथा, कथासरिक्रागरे । ११३। 
९€ । 

“विद्याधराः शृणुत यः कुरते ममात्र 
चघमयव्यतिक्रममितः प्रति प्रजासु) 
वध्यः समे नियतभमित्यमितो इराद्वि- 
सुद्ोषणाच्च स ततो भ्चमयाश्चकार \“ ) 

रिः, पं, (हरति पापानोति । ह + “हपिषिः 
सोति” उशा० ४। १२८) इति इन्!) 
विष्णुः 1 ( यथा, रघुः । १० ८६। 

हरिरिव युगदोैर्दभिरंभेस्तदोयै 
पतिरवनिपतोनां तेचकाथे चतुर्भिः ॥”) 

मिहः । (यथा, रचः) २।१५९। 
“स न्यस्तगस््नो हरये ख्वटेह- 
समुपानयत् पिष्छमिवामिषस्य ५") 

शुकपत्चो । सपः । वानरः । मैक: । इत्यमरः ॥ 
चन्द्रः। सूवयः। वायुः, अश्वः, (यथा, 
महाभारते । २। १६६।५। 
“ततः स दरिभियुक्तं जाम्बनद परिक््रतम्। 
मेघनादिनमारद्य चया परमया ज्वलन् ॥ ) 
यमः । शिवः । ब्रह्मा । किरणः । इन्द्रः) (यथा 

रघः। १२। १०२) 
“यन्ता इरेः सपदि संहृतकामकज्ब- 
माण्च्छा रावघमनुहितटेवक्षाखम् +” ) 

वर्षविथेषः । इति मेदिनी ५ मयरः । कोकिलः। 
दंसः । भग्नः इति शब्द्रत्रावलो ॥ भक्त 
रिः। शति चिक्षार्डश्चेषः॥ पिङ्गवणः। 
इरिदर्णः । इति हेमचन्द्रः ॥ * ॥ इरेरष्टोत्तर- 
शतनामानि यथा,-- 

ओोसदावि उवाच। 
ओोक्षष्णाष्टोत्तरथतं नामः मङ्गलदायकम् । 
ततृश्खुष्व महाभाग ! सब्ब कल्द्रषनायनम् ॥ 
ओोजजष्णः पुररो कातो का सुदेवो जनारेनः । 
नार।यणो इरिविविष्ु्प्धवः पुरुवोच्तमः ॥ 

५०५9 
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गोविन्दः कैशवोऽनन्तो वामनो मधुखटनः । 
दामोदरो इषोकेशः पद्मनाभस्तिविक्रमः ॥ 
वैकुण्ठश्चाच्युलो रामशक्रपाणिरधोचजः। 
पोताम्बरो जगन्नाथो सिंहो गरुडध्वजः ॥ 
राधिकापतिरानन्दखरूपो विश्वमोहनः । 
यशोटानन्दनः मत्य: योगो पोजनवन्ञभः ॥ 
गदाधरो इययौवो वराइश्च गवोऽखरः । 
गो वदेनधरो विश्वबोजं कमललोचनः ॥ 
सव्वं न्तर्ग्यामो जगदोशखानुर मदनः प्रभुः । 
विश्वम्भरो यज्ञभोक्ता वममालो सनातनः ॥ 
पराणपुरुषो नन्दात्मजः ओरोवत्सलाच्छनः। 
देवकोनन्दनः श्यामः ओोण्यामाधाणवनज्ञभः ॥ 
अनिरुद्धः परं ब्रह्म मुरारिः खोधरस्तथा । 
खोगोपोमोदनः ाङ्गधन्वा तु ब्राह्मणप्रियः ॥ | 
ब्रह्मण्यदेवः च्ेत्ज्ञस्तापत्रयविनाशनः । । 
केटभारिगणातोतो रुक्िणौरमणो विराट् ॥ 
सङ्षेणः शेषशायो देत्या रिव कभित्तथा ॥ 
सब्बे गास्त्रप्रणता च सुकुन्दो भक्तवत्सकः॥ 

घासुरन्नः प्रद॒स््ो हंसञ्चसुरलोधरः। 
कुवलयापोडघातो च पद्मधारो चतुभुजः ॥ 
भक्लोककशरणो गोपाला वष्णवग्रियः। 
वंशोपाण्िग्,.णसयः कोटिकन्दपमोहनः ॥ | 
वैणुवाद्यविनोदो च कंसारिर्यादवस्तथा। 
चतुब्वेदभयो नित्यः सचिदानन्दविग्रहः। 
दोनानाचैकशरणं भक्तानुग्रहकारक: \*॥ 
एतदष्टोत्तरथ्तं कश्णनाम दृमङ्गलम् । 
प्रत्यहं यः पठेत् प्रातस्तिसन््यां वा विङषतः \ | 
दिज्ञादिश्चे्ररो भक्रया खगोति जपति खमरेत् । 
दुःखभ्रनाथनं तस्व मनोमल बिना यनम् । 
सर्व्वा पराध ग्रमनं सब्ब पापच्चयो भवेत् । 
पावनं शान्तिदं पश्यं तापत्रयविनाशनम् ॥ 
अ1युष्यं खब्वंसुखदं स्वदुः खापद्ं सुने ! । 
व्रतयच्नतपोदानयागतोधंफलप्रदम् ॥ 
पुच्चदं चाशु बस्यानां ग्रहपोड़ादिनाशनम् । 
सर्व्वाभो टपरदं सव्व खय्ध दं विघ्ननाशनम् ॥ 
सर्व्वा पद्रवदारि श्यना थनं मानवस्य तु । 
सदृ धहिविद्याविज्नानयशोधसीग्रदं तथा ॥ 
सब्बभोतिदहरं भकतिमुकिधान्यधनप्रदम् । 
सब्वंरोगच्तयकरं बाश्नान्तःशुदिदं परम् ॥ 
फलकाभिनो वैष्णवस्य सव्व कामफलप्रदम् । 
सव्वं गव्यो याति हरिभक्तिखच जायते ॥ 
सरखतौ च वशगा कमलाविरतं भवेत् । 
च्ेव्रतों च मरणं गङ्गायां वा विशेषतः ५ 
मोचनं भवबन्धस्य यमभोतिविनाशनम् । 
निष्कामिनसत्बनन्धस्य प्रेमभक्चिसुखप्रदम् । 
भवेदडेतुकं ज्ञानं साच्ात् कष्ण: प्रसोदति ॥” 

इति याग्रोत्तरखण्डे १११ अध्यायः ॥५॥ 
खोहरिपादचिद्ाखि यथा,- 

आंखदाशिव उवाच । 
“सञ्िदानन्दरूपस्य 
खंस्परेत् षादचिड्कानि प्रातभक्छा नरोत्तमः ४ 
अतिगुद्यानि देवे ! यानि भक्िप्रदानि च। 
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सव्व॑सुखप्रदानो ह तव प्रोक्तानि वेधसा ॥ 
मयापि भुवनेष्ठर्ययै कथितानि प्रयब्नतः। 
पुरासौ तुष्टचित्ताभूत् श्रुता कष्णसुखप्रदा ॥ 

दिलोप उवाच । 
कानिकानि च चिह्णानि कष्यस्य पादयो- 

मयने । 
वशिष्ठ ! श्रोतुमिच्छामि कथयस्वानुपृल्वं कम् ॥ 

वजिष्ठ उवाच । 
यदू चिवान् खयं ब्रह्मा नारदाय नराधिप !। 
तत् शृणुष्व महत् पुष्वमतिगोप्यतसं वचः ॥ 
विधिदेव्िंणा षष्ट उपाख्यानमिदं पुरा 
महाभागवतं पुखमेकदा तसुवाच इ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
खण नारद वच्यामि पादयोिद्लक्तणम् । 
भगवत्क्रष्णरूपस्य छ्यानन्देकरसस्य च ॥ 
भ्रवताराः छ्यसंह्याश्च कथिता ये तवाग्रतः) 
परं सम्यक् प्रवच्यामि कष्णस्तु भगवान् खयम् \ 
देवानां कायसिद्ययंखृषोणां वा शां तथा । 
अआविभृतस्तु भगवान् खानां प्रियचिकोषेया ॥ 
केनेव ज्ञायेते देवो भगवान् भक्वस्छलः । 
तान्यडं वेद्धिनान्योऽस्ति सत्यमेतन्मयोदितम् ॥ 
ऊनविंशतिचिह्कानि मया दृष्टानि तत्दे । 
दत्तिणे दश चिद्कानि वामे च नव नारद् !॥ 
ध्वजातपतरं कमलं वज्ाख्यमङ्कशो यवः । 
खस्तिकं चोउरेखा चा्टकोणं चक्रमेव च १५४ 
नवान्धानि प्रवच्छामि साम्प्रतं वैष्णवोत्तम !। 
चिद्वानि वामचरणे गोविन्दस्यद्धतानिच॥ 
इन्द्रचापं त्रिकोण कलमञ्चाद्रन्द्रकम् । 
गङ्खोऽभ्बरं मद्य चिदं गोव्यदं जाम्बवं स्मतम् ॥ 
अङ्गान्यतानिमभो विप! दृश्यन्ते च थदा कदा । 
कष्याख्यन्तु परं ब्रह्म भुवि जातंन संथयः॥ 
इयं वाथ तयं वाथ चत्वारः पञ्चणएकव्वा। 
दृश्यन्ते ब्रह्मवित् ष्ठ छवताराः कथञ्चन ॥ 
मध्येष्वजातु विज्ञेया पद्यं हाङ्लमानतः। 
वच्चन्तु दकि पावे चाहथो वै तदयतः॥ 
यवौऽप्यङ्कमूले स्यत् खःस्तकं तवर कुत्र- 

चित् । 
भ्रातपत्रं चोहरेखा वामे चक्रञ्च दच्िणे ॥ 
भ्राद्यमङ्लिमारभ्य यावदं मध्यमा खिता। 
तावहं चोचरेखा च कथिता पञ्चसंञ्चके ॥ 

कोणं ततो बस ! समानाष्टाङ्कलेख तत् । 
निदिष्टं दक्चिणे पादे चेत्वाहश्डनयो इरेः, *॥ 
एवं पादस्य चिज्कानि नान्य वहति वेष्छवः । 
दक्िशेतरख्यानानि संवदामोह शंसपृरेत् ५ 
चतुरङ्कलमानेन इयाङ्कलिक्षमोपतः । 
इन्द्रचापं ततो विद्यादन्यव्र च न त कचित् ॥ 
विकोशं मध्यनिर्िष्टं कलसो यत्र कुत्रचित् । 
अष्टा लप्रमाखेन तदरेरइ चन्द्रकम् 
श्रहचन्द्रसमाकारं कलसो निरिंष्टं तस्व सुव्रत । 
इन्द्रं वे यच्च चिद्कन्तु द्यन्ते वें निरूपितम् ॥ 
चिकोखं ददिष भागे लम्बरं तदधो यवः) 
ज्म्बूफलं तिको णस्य वामपा निरूपितम् ४ 



इरिः 

गोष्यदं दिर ज्ञेयं तदा दाङ्लमानतः। | 
विकोणाधस्तु निदि्टमथवा कलसो यथा॥ | 

ओनारद उव।च । | 
नश्युतं नच दृश विद्कनेत्ममोदितम्। | 
खूपंवे सदृशं ब्रह्मन् वदलवंसाम््रतं मम॥ | 

ओोत्रह्मयोवाद। 
पताका च ध्वजः प्रोक्ता प्रान्त वेलोक्छकान्लयः।' 
पद्यं वे बाद्मपवरच्च ज्न,तव्यं खुतिनोदितम् । 
वचं खर्ड इति परोक्ता दृष्टं वे गो तरभित्करे । 
सडइसरारं सम ख्यातं क चिदेदविदो विदुः ॥ 
अङ्कगो नागथित्तास्तं निरतं यहि पुचक। 
तादशं तद्गबेचि हं विज्ञेयं बेषणवेनेरेः ॥ 
यवोऽप्यङ्ृष्ठमूलेषु कथितो सुनिभिभरंवम् । 
शतपत्रं च पच्छत्राकारं वत्म सुशोभनम् ॥ 
चक्रं सुदशंनाकारं यिं त्मनोदरम्। 
वासुदेवकरे यदत् मुनिभिः परिकौर्ितम् ॥ 
विवाहादौ च माद्भल्ये पुच्चं जाते तव्रैव च । 
स्तरोभिचैव सदा काय्यं खरस्तिकञ्च तदुच्यते ॥ 
रेखाञख्तसखः संख्यएतास्तिगृ ह यदोक्िताः । 
पज्ञवेन च भंयुक्तमरकोणं तदुच्यते ॥ 
दष्डाकारोद्धरेष्वा स्थात् न वक्रा हश्यते यदा। 
समध्यसाङ््ठमानेन कथिता सुनिभिः किल ॥ 
दशथभिचिह्कितैः पादं वन्यं पूज्यश्च सब्वंदा। | 
चिद्वान्येतानिभो विप्र दिके चरथे विभोः । | 
स योकष्ण इति न्नेयो द॒दिमद्धिनंरोत्तमैः ५५॥ 
यद्रूपाणि च चिद्ानि वामपादे च तत् शशु ॥ | 
इनद्रच(पं वनुष्यात् दः ड् लद्ध चतुर्गुणम् । | 
मौवी संयुक्षवक्रं चेत्तदा दमु नयो भ्रुवम् ॥ 
तिकोणन्तु तिरेषखाख्यं धकटाकारकं यदा) 
लदा बै तचिकोणाष्यं चिड्न्तु सुनिनोदितम् ॥ 
कलसो वत्तु लाकारो ग्रौवया सहितो यदा । 
हश्यते तां पुच्च चिद्ितं सकलाधिकम् ॥ 
दितोयायां यथा चन्द्रो दृश्यते चाम्बरे क्षचित्। 
तदं चन्द्रं विन्नेयं श्रुतौ च प्रतिपादितम् ॥ 
श्रम्वरं चिन्दूरिव्येवं दिरेखासुसमन्वितम् । 
वत्तु लञ्च सदा दृष्ट ओोक्ष्णे परमातनि । 
सख्याक्तारो भवेद्यत्र तञ्िङ्कं मत्स्यसंन्नकम्। 
"जम्बुफल समा कारं जम्ब चिङ्क' विदुबेधाः ॥ 
एतिद समाख्यातसूनविं्तिमंख्य कम् । 
पादयो र्भयोराहः क्यस्य मुनयोऽनघाः ।€॥ 
एवं ठन्दावनेष्व्याः पादथोछुनिसत्तम ! । 
कनविंयतिविदःनि कथयामौड तत् अणु ॥ 
दक्तिणे नव चिद्धानि राधाया देश वामतः) 
भेदोऽयं कथितो विप्र क्ष्णस्यार्हाङ्गरूपिणो ॥ 
एतानि पदचङ्कानि दृष्टानि च शतानि) 
त्वदग्रे कथितान्येव पुनः किं कथयाम्यहम् ॥ 

नारद वाच । 
चिड्वान्येतानि भो ब्रह्मन् किं कर्तव्यानि वैष्णवैः 
कथयस््र हि सव्वन्न गुगयोः पादयोगीम ॥ 

ब्रह्मोवाच । , 
सौवणं' राजतं वापि पाषाणं काष्ठलादिकम् । 
शुगलं युगलं पादं त्वा चिषे ख चिड्धितम् ॥ 
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स्व गाते विभरयात्तानि पदचिद्कानि वैष्णवः । 
नाभेरू मुनिः खात्वा वत्स वृन्दावनेशयोः ॥ | 
अथव! चिद्कितं पादं क्रत्वा भागवतोत्तम ! । 
पूजामारभते तावत् यावञ्जोवति नारद ! ॥ 
पूजितो देवटेबेशः फलं भवति देहिनाम् । 
तथा तच्चिङ्कितं पादं अर्चनं कुरूते यदि ॥ 
राजस्याश्वसेधादिफलं भवति सर्व्वथा । 
तदनन्तगुणं प्रोक्तं यद्येकं पूजयेत् सुधौः +” 
इति पाद्मोत्तरखण्ड ओओकष्णपद् चिद्छमादाससपर । 
नाम ११२ भध्यायः1#1 तन्नाममादयात्मय यथा, | 

ओओोसटाव्वि उवाच 
णु नारद ! भद्रं ते कथयिष्यामि चानघ । 
पाव्वत्ये यदं षष्टः प्रावोचन्तु यथातथम् ॥ 
वेदस्याध्ययनं यज्ञ तणो योगः गमो दमः। 
छशणनामसदस) गदे वे ! नहि तुल्य कम् ॥ 
ज्ञान देवार्चनं ध्यानं धारणा नियमो यमः। 
प्रत्याहारः समाधिश्च हरिनामसमेनच॥ 
मोविन्दनामसटशं न त्यागो नत्रतं मुने!) 
न सङ्कल्पो नापि शौचं न पुख्य' न फलं तथा ॥ 
व।नप्रस्यं त्र ह्च गाहस्थय' कन्यन्यासक्रम् 
धम एव सदाचारो न इरेर्नामतुल्यकः ॥ 
न इरेर्नामसटटशं कम्प किञ्चित् तपस्तथ । 
सब्वंतोर्थाटनङेव चतुरी मुक्तिरेव च ॥ 
छष्णनाम "परा सुरि: कष्यनाम परा मलिः। 
छष्णनाम परं पुण्यं छष्नाम चरं फलम् ए 

कश्णनःम परो ध्यः कछष्यनाम परं तपः । 
छष्णनाम परा णान्तिः छष्णनाम परा स्तुतिः ४ 
छष्णनाम परा भक्तिः कष्णनाम परा स्मरतिः । 
छष्णानाम परं यज्ञं क्लष्णनाम परा मतिः॥ 
कषणनाम परं ज्नानं छष्णनाम परा खितिः। 
कष्णनाम परं दानं छष्णनाभ जगज्ियम् ॥ 
छष्णनाम परं च।हं पितृणां तते खदा । 
क्षष्यनाम पर प्रोतिः क्ष्णनाम परः प्रभुः \॥ 
कछणःन।म जगत् सत्यं कारण परम् । 
जवनं शरण" छथ्णनासैव विपुलं घनम् ॥ 
कष्णनाम जगदन्धुञ्जंगद्ोजं गुणः परः । 
विश्व धारं कश्णनाम जगतां पावनं परम् ।। 
छष्णनाम जगज्जन्म यत् किद्धित् ुचराचरम् । 
धायधते प स्यते विशं कष्णन। ख । प्रलोयते ॥ 
यत् किड्डित् क्रियत कम लष्णन।म परायः । 
तत् कण कसम एव स्यात् साचाद्ग्टन्नाति 

केशवः ॥ 
ओौहर्नाम ग्रहणं प्रणस्तख्च युगे युगे । 
कुत्रापि न भवेत् सिदिरहिंत्वा तजराम कमी च} 
विशेषतः कलियुगे छष्णना सेव केवलम् । 
त्यक्ता न।ख्येव देवं ! लोकस्य गतिरन्धथ। ॥ 
इरिनामप्ररः शन्तः चमाभौोलो जितेन्द्रियः । 
नोत्व कुलसहस््ाणि छष्णं प्राप्रोति खानि च। 
ओोक्षष्ण हरिगो विन्ददासने।म) दिक्तोा जनः । 
यः कश्चिद्याति कलुषं सब्वै' तब्राम कौ त्तनात् ॥ 

इत्यायुतं पानसहखसुभ्ं 
गव्वंङ्गनाकोाटिनिषेवशश्च । 

१ 
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स्तेयान्यनेकानि इरेः प्रिरेण 
गोविन्दन)स््ा निद्धतानि सद्यः ॥ 

अनृच्छयापि दहति स्णृष्टो इतवद्धो यथा । 
हरिनाम ददेत् पापं तथाज्नमुखानगेतम् ॥ 
सकछलद्चारिलं येन इरे कृष्णति निञखयम् । 
यसाधिकारंनो याति कारेन विना सुने ॥ 
अन्नानादशव न्नानादस्यभाञेन का युनः। 
क्ञष्णनामेव यचिन्तास याति परमं पदम् ॥ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तयो ह्यन्नानाद्गुरुलल्यगः) 
भवाणेवं तरेदन्त कष्णनामपरयणः + 
पिदा पदा गोत्रः स्तोदन्ता पाप्नोऽपरे। 
गोविन्दनामोचारेण पश्चात्ते एदिमाघ्युः ॥ 
यदत पापमन्नानादत्तमानच्च नारद । 
यद्ववि्वति तत् सव्वं क्षष्णनाम दरेद्धुवम् ॥ 
जोवानान्तु सद द्रोहो चातमहा निन्द्यकमीक्त् । 
स पूतो जायते धन्यो नामकोत्तनतो रः ॥ 
चेच्रतोधंतपोदानव्रतानं फलं तथा । 
अकति सव्वेयन्नानां मुज्ञेरध्यात्मवस्तुनः ॥ 
च्नानश् देवमहतां सर्व्वसिद्धिप्रदं फलम् । 
नेमित्तिकानां नित्यानां तथा च काम्यकर्म 

खाम् ॥ 
वर्ण चमानां योगानां ख।पितं येषु नामसु । 
भक्ष्य सर्व्वां पुरा ऊष्टोन नारद ॥ 
वैलोक्ये यानि पण्यानि धमकश्फलानि च । 
तुल्यतां तानि नो यान्ति हरिनामानुकोत्तन ॥ 
नाखोऽस्य यावतो शक्तिः पापनिदरणे इरेः । 
तावत् कन्त न शक्रोति पातकं पातक जनः। 
श्वपचो जिनं कन्तु नदि शक्रोति यब्नतः॥ 
लावहन्तु' सुने यावत् कष्णन मानुकोत्तनम् । 
मानस कजं वाग्जं लोक तन्नास्ति कल्मषम् । 
खरबाशुभध्रं शिवदं यडरेर्नाम कोत्तनम् । 
चान्द्रायरादिभिः कच्छः शिन स्य! तथा- 

कणम् ॥ 
कोत्तनेन इरेनासरः सकछ्षदेव भवेद्यथा । 
सकछदाख्या ततं येन क्षष्णनाम सुमङ्गलम् । 
तच्जि्ठा वेष्णवो नान्धं वचो वक्यप्यकारणम् # 
ऋग्वेदो हि यजुर्व्वदः सामवेदोऽप्यथरव्व णम् । 
अधोतास्तेन येनोक्तं इरिरित्यचरदयम् ॥ 
पापिनोऽपि हरर्नाम कोत्तथन्ति यथा वथा । 
सर्व्वं भस्मसात् कत्वा छष्णभक्तिस्तथा तथा ॥ 
सषछछब्रारायशेत्युक्घा पुमान् कल्पशतत्रयम् । 
गङ्गादि सव्वंतोर्थेषु ज्ञातो भवति नारद ! ॥ 

पुराणशास््नागमवेदपाठ- 
लौर्थावगाहादिफलं यथेष्टम् । 
गोविन्दाना्नोऽपि कलाशतांशे- 
स्तुल्यं भवेतैव मुने कदाचित् ॥ : 

माऋ्चो मा यजुर्विप्रन साम ण्ठ किश्चन। 
छ्षष्णगो विन्दनामादि गयं गायस निन्यथः + 

शोकोरिदाने रहे खगस्य 
प्रयागगङ्गाम्बुनि कलर्पवासः । 
थत्वायुतं मेशशवण्दानं 
गोविन्दनाको म समं थतां: ॥ 



हरिः 

करचरण विं तस्य किं काश्या पुष्करेण च । 
जिष्वाग्र वर्तते यस्य हइरिरित्यक्तरदयम् ॥ 
विश्चुतानि बहन्येव तोर्धानि वदधानच। 
कोख्ेेनापि तुल्यानि नामकौत्तनतो हरः ॥ 
इष्टापूर्तानि कम््ाणि सुवह्ृनि कतान्यपि । 
भवदेतूनि तान्येव इरेनाम त॒ मुक्तिदम् ॥ 
परिहामेऽपि इहासादेिष्णोगंह्ृन्ति नाम ये। 
कछषता्थास्तेऽपि मनुजास्तेभ्योऽपोद् नमो नमः 
सलौ शृद्रः पुरुषो वापि ये चान्ये पापयोनयः । 
कौत्तयन्ति हरिं भक्तया तेभ्योऽपोड नमो नमः। 
म देशनियमस्तच्र न कालनियमस्तथा। 
मोच्छि्टादौ निषेधश्च नामलुखस्य यो हरेः ॥ 
चक्रायुघस्य नामानि सदा सव्व कौत्तेत् । 
नाभौचं कौत्तने तस्व स पवि्रकरौ यतः॥ 
न कालभौचनियमा न देशाभौ चनिषंयः। 
इरेः सं कोत्तनादेव नास्रो नारद मुखते ॥ 
खाने कालोऽस्ति दाने च कालोऽस्ति जप- 

; यज्योः । 
छषष्ण सङ्ोततने कालो नास्त्यत्र पृथिवोतले ॥ 
किं सांल्ययोगेः किं यन्नेस्तपोभिः किं करिष्यति | 
चेग्मुक्तिमिच्छद्क्तिञ्च कुाद्गोविन्दकोत्तनम् ॥ 
परदाररतः पापो परदहिंसापकारकः। 
सुक्िमायाति संशुद्धो इरर्नामानुकोत्तेनात् ॥ 
छष्णनामधनः छलणनामग्राहो सदा नरः। 
तत्वतः कशणमाप्रोति कछष्णनामजनप्ियः ॥ 

हित्वा गोविन्दनामानि सव्वकश् करोति यः। 
बन्धाय तस्य तत् कम्प्र न मोच्तायतु नारद !॥ 
सवयकमय परित्यज्य हरिनाम स्मरेत् सदा । 
यस्तस्य कमोसिदहिः स्यात् कष्णनामप्रसङ्गतः ॥ 
क मांसत्यक्घा म्नोभोगान् विषयांख चरन्ति यै। 
तेषां दद्यात् परां भक्तिं इरिनामपरायणः॥ 
इरिनामरतो भूत्वा सव्वकम्प परित्यजेत् । 
स सव्वपापान् मुन्नो यः पद्म हित्वोटकं यथा । 
जछष्णनासैव यिन्त देवं तस्य कम्य च। 
स लोकान् सकलान् जित्वा तच्छतः कष्ण- 

साभ्रुयान् ॥ 
हरिनाम सदा मोत्वा विचरन्ति महोतले। 
न प्राप्रवन्ति तद्भाश्य देवा इन्द्रादयोऽपरे ॥ 
खथ हेलया येतु इरिनाम सुमङ्गलम् । 
गायन्त्ये कान्तिनिखित्तेऽच्युतस्तिष्ठति सन्ततम् ॥ 
एकान्तिनः क्रणनामाखयाये च इरेः प्रिया. । 

यदि स्यगन्यजा वैदवारगान त्था सुने! ॥ 
कछ णनामानिं गायन्ति तस्य सेवादिकम्प च। 
सदा कुव्वन्ति ये विध! तेभ्यो नित्यं नमोनमः! 
स्तप्रौ गुव्वङ्गनागामो ब्रह्मघ्नो मद्यपः खनलः। 
तलृपापेभ्वः स सुक्तोऽङ्गः गओ्रोहरेनाम यत्तपः 
पून्बंजन्प्र परित्यज्यो छ्यासक्तः कष्णनामसु । 
यथात्मा भौतिकादेददात् ख मुक्तः सव्व पातकात् + 
इरिनाम ब्रतं यस्य.इरिनाम च यत्तपः । 
स्वयं भवाणवात् त्राता गोविन्दो सुनिपुङ्गव !॥ 
हयाविरतं क्षष्णनामगानरतो जनः। 
कुर्यात् सदेव सव्वं च तचचिन्तां कपयाश्युतः ॥ 
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मास्षभ्लोभमोडेख्च कामक्रोधमदेयुतः 
सर्व्वापडारो तन्मक्तः छष्णनामेव यत्तपः ॥ 
सव्वटोषथुतो विप्र व्याप्तश्चाशेषपातकंः। 
मुक्तः स ठजिनादस्मात् क्ष्णनामेव यत्तपः ॥ 
स्व धर्मावज्निंतः पापो जोवद्रोडहो च हिकः 
स मुक्तः सव्वपापेभ्यः कष्णनामेव यत्तपः ॥ 
विप्रत्तत्रियविट्शृद्राः सङ्करान््यजजारजाः । 
कानोना मोलकाञचैव पितुर्जाताश्च चेवजाः॥ 
ब्रह्मचारो ग्ट्हस्यश्च वानप्रखो यतिस्तथा । 
यद्येते पापिनो विभर ! महापातकिनोऽपि वा॥ 
उप्पातक्रिनश्चातिपापिनो दछ्यनुपापिनः। 

भ्र्टाचाराख पाषण्डाः स्वधम विवव्निताः 
जो वद्त्यारता व्रात्या निन्दकाश्चाजितैन्द्रिया। 
पयाजन्नानसमुत्मन्ना गुरोः छष्णप्रसादतः॥ 
ततस्तु वावञ्नोवन्ति हरिनामपरायणाः । 
शुद्ध स्ते;खिलपापेभ्यः पून्बजेभ्यो हि नारद !॥ 
नामादेशे रटन्तस्तु रो हरेः स्प तिपून्य कम् । 
मदद्वयं यम्नं जित्वा परं गोविन्दमाग्नयुः ॥ 
ग्ट हान्धक् पपतिताः सव्वदोषंस्तु सं्चुताः 
संसारवासनालिप्ाः सव्वधमयबदिष्कताः 
मुक्तास्ते म्व्व॑तस्तस्मादु चरन्तो इरे हज । 
खत्योश्छंहद्धये नाम यान्ति गोविन्दमव्ययम् ॥ 
हरिनामानि तिष्ठन्ति सन्ति वक्घाणि प्राखिनाम्। 
भवन्ति कमौसम्बहा लोका नरकगामिनः ॥ 
विष्टज्य छलष्णनामानि कब्यमागरता नराः। 
पुनज पुनख्ैत्यं श्च मन्तः श्थुस्ततस्ततः 
कछष्णनामानि गायन्ति कुव्वेन्ति तस्य सेवनम् ! 
तै यान्ति वासुटेवस्य स्थानं परममव्ययम् ॥ 

वर्णाश्चमखिता विवर ! हरिनामपरायणाः 
तैषां वक्त म शक्रोमि मडिमानमद्ं यदि ॥ 
हित्वा मोविन्दनामानि कम्मारेषं करोतियः। 
पथमप्राप्य कष्णस्य भ्रमते कमरवत्सनि ॥ 
मायामोहितदवित्तेन पापिष्ठास्ते नराधमाः । 

त्यक्ता कछ्ञष्णस्य नामानि भ्वमन्ते सव्वयोनिषु ॥ 
यदटच्छयाण्या नाम शिन्तया यः सरेदरेः। 
सर्व्वाघमुक्तो देवं ! सततं कछ्ष्णनामतः ॥ 
येन तैन प्रकारेण मुकुन्दनामजल्यकः। 
घोराद्वव्य॑वात् पूतो सुक्तः ख कष्णानामतः। 
नामाद्धिकं जनं दृष्टा यस्य खद्ठा भवेदरेः ॥ 
सयातिबैणवं धाम परमं कछलष्णनामतः॥ 
दृष्टा प्रमाणं कुव्वं न्ति हरनौमा खयं जनम् । 
सकलादंदसो मुक्ता मानवाः साधुवन्ननाः 
क्ष्णानाम सद्ा नीत्वा विचरेत् कछ्ष्यघब्निघौ। 
ल्यं बदामि तै विप्र! क्रौतस्तस्य जनाहनः 
नीत्वा करोति नामानि ओोडरेः करतालिक्ाम्। 
विक्रीतोऽदष्धतं तस्य वदामि तव नारद ! ५ 
एकान्तो नाम नौत्वा तु स्रिधो न्तयेचरेः । 
सत्यं तस्य हरिः क्रतो देवतानाञ्च का कथा ॥ 
थे भावगह्गदा भूत्वा रदन्य खुतखनिधौ । 
तेषां छष्णः परिक्रोतो ब्रह्मादोनाच्च का कथा ॥ 
यै पतन्त्यवनौ गत्वा हरेर्नामानि गहदाः । 
भावेन तैषां गोविन्दः क्रीतो नारद ! नान्यथा ॥ 

हरिः 

जन्मनाये न रच्नन्ति छषणरोत्ां पतो गुते. 
तेषां न दर्शनं काय्य दूरतः परिवजंयेत् ॥ 
कदाचित् योन खह्वातिक्षणनाम भवाद्तम्। 
सतः ्वखरकोलानांसतु योनिषु जायते ४ 
देवे ! हरिनामानि भवनिस्तारहेतुनि) 
न ष्छज्नोयात्त् यो मो हान्मृते स्यात्तदधोगतिः ॥ 
गुणकर्माणि नामानि न खु्नातिचयो इरेः 
दश्चनस्मशने चव ध्रुवं तस्य दिवजंयेत् ॥ 
मनुष्यजखम संप्राप्यन नामग्रहणं इरेः) 

कु्यात् कदापि खप्रं वा ह्यद्य: स नराधमः॥ 
ध्यानं सत्ययुग विष्णोः चतायां यज्नसाधनम् । 
अच्चंनं द्वापरयुगे हरिनाम कलौ सुने ॥ 
ध्वानं तपः सत्ययुरी तरेतायां यज्नकम्य च। 
इापरे पूजनं दानं हरेर्नाम कञ्लौ युगे ॥ 
कलौ भवाणंवोत्तोर्णो मानवो मुनिपुङ्गव !। 
वत्तते यस्य जिच्चाग्रे हरिरित्यतच्चरदयम् ॥ 
सव्वलोको जितस्तेन छष्णः प्राप्तः सनातनः । 
सक्ञदुचचारितं चैन हरनाम चिदाककम् ॥ 
फलं नास्य त्तमो वक्तु सषखवदनो दिधि;। 
जितं तेन जिनं तेन जितं तेनेति निडितम् । 
वत्तंते यस्य जिद्धा्े हरि रित्यत्तरदयम् ॥ 
सत्यं कलियुगे विप्र ! ओहरैर्नाम मङ्गलम् । 
परं ख्श््ययनं नृणां नासख्येव गतिरन्यथा ॥* 
इति पाद्चोत्तरखष्डे अरो क्ल्णनाममादहात्मा €८ 
अध्यायः ॥५॥ कलौ दशस हस्व पय्यन्तं एिव्यां 
तस्यावद्ितियेथा, 
“शालग्रामो इरेमेत्ति्नगन्रायय्च भारतम् । 
कलेदेशसद्ख्नान्ते ययौ व्यक्ता इरेः पदम् ॥ 
वेष्णवाञ्च पुराणानि शङ्कानि श्राहतपणम् । 
वेदोक्तानि च कन्धाणि ययुस्तैः साद्ैमेव च ॥ 
हरिपूजा इरे्त्म तत्कौत्तिगुणकोत्तनम् । 
वेदाङ्गानि च शास्वाणि युस्ते: साइमेव च ॥ 
सत्वच्च धर्मः सत्यञ्च वेदाच ग्रामदेवताः । 
व्रतं तपञ्चानशनं ययुस्ते; ्ादरमेव च॥ 
वामाचाररताः सव्वं मिष्या कापख्यमेव च। 
तुलसोवल्निता पूजा भविष्यन्ति ततः परम् ५ 
इति ब्रह्मवेवत्ते प्रक्लतिखण्डे । ॐ । १२ १६॥ 
तस्यं खरूप यथा, 

गगं उवाच। 

“श्रये नन्द प्रवच्छामि वचनं ते सुखावहम् । 
प्रख्थापिलोऽडं वसुना यैन तत् श्रयतामिति॥ 
वसुना सूतिकागारे थिशुः प्रत्पणोक्नतः। 

पु्नोऽयं वसुदेवस्य ज्येष्ठस्य तस्य च ध्रुवम् ॥ 

कन्धा तेचयैननोता मथरां कंसभोरणा। 

अरस्य चप्राशनायाहं नामानुकरण्ाय च॥ 
प्रिषितस्तेन तस्य यागं कुर ब्रज 

पूणत्रह्मख्ररूपोऽयं चिस्ते मायया महीम् । 
श्गत्य भारहरणं कर्ता धात्रा च सेवितः ४ 

गोल्लोकनाथो भगवान् योक्ञणौ राधिकाप्तिः। 
नारायणो यो वेकुण्ठे कमलाकान्त एव च॥ 

श्वेतौ पनिवासौो य: पाता विष्णुञ्च सोऽप्यजः। 

कपिलोऽन्धं तदथा नरनारायणाहषो ॥ 



रिः 
पकोभूय च सर्व्वेषां तजसा राशिमूत्तिमान् । 
तं वभु दथंयित्वा च थिश्रूपो बभूव ह ॥ 
साम्प्रतं चतिकागारादाज्ञगाम तवालयम् । 
अ्रथोनिसम्भव्ावमाविभूलो मङोतले ॥ 
वायुपूकं माढगभे त्वा च मायया इरिः। 
अविभंय वशु मूत्तिं दशंयित्वा जगाम इ ॥ 

क 
युग युगि वश्मेदो नाममेदोऽस्य वज्ञव!। 
शक्तो रक्तस्तया पोत इदानों छष्णतां गतः ॥ 
शुक्तवर्णः सत्यवुगे सतोव्रतेजमा ठतः । 
वेतायां रक्ञवर्णोऽयं पोतोऽयं दापरे विभुः ॥ 
कणवणेः कलौ ओ्रोमांस्तेजसां राशिरेव च। 
परिपूणंतमं ब्रह्म तेन छ्य इति स्मृतः ॥** ॥ 
तस्य ज्ष्णनान्नो व्युत्पत्तियेधा,-- 
“ब्रह्मणो वाचकः कोऽयदकारोऽनन्तवाचकः। 
शिवस्य वाचकः षञ्च शकारो धर्बाणएवच॥ 
अकारो पिणोव्येचनं खतदोपनिवासिनः। 
नरतारायकोऽगस्य विभग वाचकः खुतः॥ 
मय्वे'षां तैजसा राभिः सरव्वमूत्तिखरूपकः। 
मव्वो धारः सव्वं बोजस्तेन कष्ण इति स्मृतः ॥ 
क्रथिनि्व्वखवचनो शकारो मोक्त एव च । 
अकारो दाढवचनस्तेन क्ष्ण इति स्मृतः ॥ 
कषिरनिंषेटवचनो शक्षारो भक्तिवाचकः। 
अकारो दाढवचनस्तेन कष्ण इति स्मृतः॥ 
कश्निम्भुं लयचनः क्षिर्णो दास्यवाचकः। 
अकारः प्रातिवचनस्तेन क्ष्ण इति स्मृताः ॥” 
इति ब्रह्मवैवत्ते यौकष्णजन्मखष्डे 1१२ 
तस्व नामान्तरं ब्युत्यत्तियधा,-- 
“राम नारायणानन्त सुङ्न्द मधुस्दन। 

कष्ण केशव कंसारे इरे वैकुरठ वामन॥ 
इत्येकादश नामानि पठेदा पाठयेद्यदि। 
जन्मकोटिसडइस्राणां पातकादवमुच्यते ॥ 
रः शब्दो विग्डवचनो मश्चापोश्वरवाचकः। 
विश्वानामौष्वरो यो हि तेन रामः प्रकौत्तिंतः॥ 
रमते रमया सादं तेन रामं विदुर्बुधाः । 
रमाया रमणख्यानं रामं रामविदो विदुः ॥ 
रा चेति लच््ोवचनो मञ्चापौश्वरवाचकः। 
लच्छो पतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनौषिणः॥ 
नान्नं सहस दिव्यानां स्मरणे यत् फलं भवेत् ॥ 
तत्फलं लभते नृनं रामोचारणमावरतः ॥ 
सारूष्यमुक्तिवचनो नारति च विदुर्बुधाः । 
यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणः; सखतः ॥ 
नाराच क्तपापाञ्चाप्ययनं ममनं स्मृतम् ह; 4 
यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणः स्मृतः ॥ 
सकछलन्रारायणेत्युक्ता पुमान् कल्पशतत्रयम् 1 
गङ्गादिववं तोधेवु खातो भवति निचितम् ॥ 
नारञ्च मोचणं पुखमयनं ज्ञानमौषठितम् । 
तयोजना नं भवेद्यस्मात् सोऽयं नारायणः प्रभुः ५ 
नाक्तयन्तो यस्य वेदेषु पुरारेषु चतुषु च । 
गास््ेष्वच्येषु योगेषु तैनानन्तं विद्व धाः 19 
मुकुमव्ययमान्तञ्च निर्व्वाशमो चव चकम् । 
तददानिच्यो देवो मुकुन्दस्तेन कौल्तिंनः ॥ 
सुकं भक्तिरसप्रेमवचनं वेदसन्पतम् । 

५१० 

रिः 

यस्तइदाति भक्तेभ्यो मुकुन्दस्तेन कोत्तितः ॥५॥ 
सदनं मधुदैत्यस्य यस्मात् स मधुसूनः। 
इति सन्ता वदन्तोशं वेदेभिन्रा्ंमोषितम् ॥ 
मध् क्तीवञ्च माध्वोके कषत कम्पशभा शमे । 
भक्तानां कमणा ञ्चैव सूदनं मधुषटनः॥ 
परिणामाशुभं कम श्चान्तानां मधुरं मधु) 
करोति खूदनेयो दिस णव मधुस्दनः॥*॥ 
क्षषिरुत्क्नष्टवचनो खज सद्धक्तिवाचकः । 
अथापि दाटवचनः कष्णं तेन विदुवेधाः॥ 
छषिश्च परमानन्दे शख तदास्य कर्मणि । 

तयोर्हाता च यो टेवस्तेन कष्ण: प्रको्तिलः ॥ 
कोटिजग्माज्जिते पापे क्षिः क्तेओे च वत्ते । 
भक्तानां ण निव्वाणे तेन कष्ण: प्रकोत्तितः ॥ 
नासर सहखं दिव्यानां चिराहत्ततातुयत् 

फलम् । 
एकाठत्ताा तु कष्णस्य तत् फलं लभते नरः ॥ 
छष्णनास््रः परं नाम न भृतं न भविष्यति, 
सर्वेभ्यश्च परं नाम छष्णेति वेदिका विदुः ॥ 
छष्ण छष्णेति डे गोपि यस्तं स्मरति नित्यशः। 
जलं भिचा यथा पद्मं नरकाददरत्ययम् ॥ 
कछष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवत्ततै। 
भस्मोभवन्ति मयस्तु महापातककोटयः ॥ 
अश्वमेध सद्भ्यः फलं छ णजपस्य च 
वरं सेभ्यः पुनज्जं ऋ नातो भक्तः पुनर्भवः ॥ 
सर्व्देषामपि यज्ञानां लक्षाणि च त्रतानिच। 
तोथ॑ख्रानानि सर्व्वाणि तपांस्यनशनानि च ॥ 
वेदपाठसहस्राणि प्र।दच्िख्छं भुवः 9तम् । 
कष्णनामजपस्यास्य कलां नाडन्ति घो डभोम् ॥ 
तेषां भोगाइवेत् खगं फल सुचिरं णाम् । 
स्वर्गादवश्यं पुंस जपकनत रः प्रदम् 1५ 
कै जले सव्वेदेदेऽपि शयनं यस्थ चात्मनः । 
वदन्ति वेदि काः सब्वे' तं देवं केशवं परम् ॥ 
कंसश्च पातके विन्नं रोगे शोके च दानवै। 
तेषामरिनिंडरत्ता यः स कंखारिः प्रकौत्तिंतः॥ 
रुटररूपेण सं हन्ता विश्वानामपि नित्यशः । 
भक्तानां पालको यो हि इरिस्तेन प्रकौत्तितः ॥ 
कुण्ठं जडश्च विश्वौघं विथिष्टच्च करोति या। 
विङ्ण्ठां प्रकतिं बेदाञ्चत्वारश्च वदन्ति ताम् ॥ 
गुणाश्चयेण भगवान् तस्यां जातः खष्ष्टये । 
परिपूशंतमं तेन वैकुण्ठञ् विदुबधाः ।५॥ 
वामो विपत्तौ नम्छेदे सा्तादेदेषु वतते ¦ 
सुराणां विपदां छेत्ता वामनस्तेन कौर्तितः ॥ 
एवं नाशाच्च सर्ववां व्युत्पत्तिश्च श्तौ चता । 
यथागमच्च कथितं स्वे जानाति माधवः ॥*॥ 

यशोदावाच। ` 
वासुदेवञ्च गोविन्दो सुरा रिर्माघवस्तथा । 
नान्नं चतुय व्युत्पत्तिं वद चान्यच्च तिष्ठतु ४ 

राधिकोवाच। 
वसुः सर्व्वनिवास्च विश्वानि यस्य लोमसु । 
सच देवः परंब्रह्म वासुदेव इति स्मृतः ॥१॥ 
गाश्च विखसमू इद्ध विन्दते योऽवलोलया । 
ज्रानसिन्धुसमू श्च गो विन्दस्तेन वौ तततः ॥२॥ 

` चक्रस्वरूपच्च मनो धत्ते विष्णुः करख्ितम् ॥ 

रिः 

मरः क्रे च सन्तापे कम्दभोगे च कम्पिणाम् । 
दैत्यमेदेऽप्यरिस्तेषां सुरारिस्तेन कोत्तितः ॥३॥ ` 
माचब्रह्मष्ठखूपा यः मृलप्रक्रतिरोष्वरो । 
नारायणोति विद्याता विष्णुमाया सनातनो ॥ 
मडालच््रोस्वरूप्रा च वेदमाता मरख्तो। 
राधा वसुन्धरा गङ्ग तासां स्वामौ च माधवः” 
इति ब्रह्मवेवत्तं खोकष्णजन्नखर्डे । १।१९। 
१९५२; ५५- ६० ॥ तस्व भूषषारूखसरूपं 
यथा,-- ॥ 

योमेतेय उवाच । 
“भूषणास्त्रस्वरूपेण धरै तद खिलं जगत् । 
विभक्तिं भगवान् विष्णुम्तन्ममाष्यातुम्ईनि ॥ 

श्ोपराशर उवाच । 
नमस्छत्वाप्रप्रयाय विष्णवे प्रभविष्णते । 
कथवामि यथाव्यातं वण्िषेन समाभवत् ॥ 
श्रात्मानमरस्य जगतो निर्लेपमगुखामनम् 1 
बिमरति कौस्तुभमणिखिरूपं भगवान् हरिः ॥ 
ओवक्रसंसथानधरमनन्ते च समाचितम् । 
प्रानं बुद्िरप्यास्ते गदारूपैर माधवे ॥ 
भूतादिसिन्दियादों च दिधाचङ्ारमोष्ठरः । 
विभक्तिं शद्धरूपेण गाङ्गरूपेण च स्थितम् ॥ 
बन्स रूपमत्यन्तजबैनान्त रितानिलम् । 

परञ्चरुपा तु या माला वैजयन्तो गदाशतः + 
स। भूतहेतुसंचातो भूतमाला च वै दिज ॥ 
यानोन्दरियाख्छशेषाणि बुहिकग्ालकानि बै। 
शररूपारखगेषाणि तानि धत्ते जनाईनः ॥ 
विभति यश्चासिरल्नमच्य॒तोऽत्यन्तनिम्प्लम् । 
विद्याम्रयन्तु तज्ज्ञानम विद्याचम्यसंखितम् ॥ 
दलः पुमान् प्रधानञ्च व॒द्धाहडगारमेव च । 
भूतानि च दषोकेशे मनः सव्व'न्द्रियाणि च। 
विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत् समाचितम् ॥ ` 
अस्नभूषणसंस्यानखरूपं रूपवव्िंतः । 
विभक्तिं मायारूपोऽसौ यसे प्राणिनां हरि; ॥ ` 
सविकारं प्रधानं यत् पुमांदैवाखिलं जगत्। ` 
बिभत्तिं पुण्डरौकाक्तस्तदेवं परमेश्वरः ॥ 
या विद्या वा तथाविद्या यत् यच्चासदव्य- 

यम् । ` 
तत् संव्वं' सव्व भूततेगे सेचेय मधुसूदने ॥ 
कलाकाष्ठानिमेषादि दिनत्वयनहायनैः । 
कालस्वरूपो भगवानपरो इरिरव्ययः ॥ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः खर्लोको मुनिसत्तम ! । 
महजनस्तपः सत्यः सप्त लोका इमे विभुः ॥ ` 
लोकाकमू त्तिः सब्बे'षां पू्न्वेवामपि पृन्बजः। 
आधारः सव्व विद्यानां खयमेव हरिः खितः ॥ ̀  
देव भानुषपश्वादि खरूपैन्ब हभिर्विभुः । 
खितः सर्ववेन्बरोऽनन्तो भूतमूर्तिरमूत्तिं मान् । ` 
कऋह्वो यजंषि सामानि तथैवाधव्वंणनिच। ` 
इतिहासोपवेदाश्च वेदान्ेषु तथोक्तयः ॥ 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्वादिगदितानि च। 
शास्त्राखगेषाण्छाख्यानान्यनुवादाच ये । 

कचित् ॥ ` 
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काव्यालापाश्च ये केचित् गोतकान्यखिलानि च) 
सव्वसूत्तिधरस्येते वपुरविष्णोमंहात्मनः ॥ 
यान्धसूर्तानि सूरत्तानि यान्धव्रान्धत्र वा कषचित्। 
सन्ति वं वस्तुजातानि तानि सर्व्वाणि तपुः ॥” 

इति विष्युपुाशे १ अंशे २२ अध्यायः॥*॥ 
इरि साबिष्यखागः;नि यथा,-- 

भरद्ाज उवाच । । 
“केषु केषु विभो नित्यं खानेषु पुरुषोत्तम ! । 
सान्निध्यं भवतो ब्रू च्नातुमिच्छामि तत्वतः ॥ 

वामन उवाच) 

खयतां कथमिष्यामि येषु येषु गुरो दहम् । 
निवसामि सुपुरयेषु थानेषु बहुरूपवान् ॥ 

ममावतारेडन्व॑धा नभःखलं 
पातालमम्भोनिचयं दिवञ्च) 

दिशः समस्ता गिरयोऽग्बुद्ाञख्च 
व्याप्ता भरदा ममानुरूपैः ॥ 

थे दिव्यायै च भौमा जलगगनचरा खावरा 
येऽच विश्वे 

सेन्द्रा; सार्काः सचन्द्रा यमवसुवस्णाः साग्नयः 
सव्व पालाः । , 

ब्रह्माद्याः खावरान्ता दिजखगसदिता मूर्ति 
मन्तो छसूत्ती 

स्ते सब्वे' मग्मसूता बडुविविधगुखाः पूरणाय 
पृथिव्याः ॥ 

एते हि मुख्याः सुरसिद् दानवः 
पूज्यास्तथा सत्रिहिता महोतले। 
येद्टमातेः सहेव नाशं 
प्रयाति पापं दिजवश्र कौत्तितैः + 

इति वामने ८५ भरध्यायः॥ *॥ 
भ्रपित्त। 

ओखोभगवानुवाच। 

रद्य मच्छ मद्रूपं संस्थितं मानसे छदे । 
गव्वे पापक्षयकरं कौत्तनस्पशनादिभिः 
कौ्मन्यत् सत्रिधानं कौशिक्यां पाप्नाशनेम् । 
इयग्रोवश्च कष्णाङ्गे गो विन्दं इा स्तिने पुरे ॥ 
त्रिविक्रमञ्च कालिन्द्यां लिङ्गमेदे भवं विभुम् । 
कटारे माधवं शौचं कुजाम्ब्रं कष्णम् रजम् ॥ 
नारायणं वदर्य्याच्च वाराहे गर्डासनम्। 
जयेशं सद्रकर्णे च विपाशायां दिजप्रियम् ॥ 
छतभौचे सिंहश्च गोकणं' विश्वकर्पिणम् । 
प्राचोने कामपालच्च पुष्डरोकं महाख्सि ॥ 
विशाखये च दछ्यजितं इषं हसपदे तथा । 
पयोष्णाच्च तमः खर्डं वितस्तया खरूविलम्॥ 
मणिमत्पव्व ते ब्रह्मन् ! ब्रह्मा च प्रजापतिम् । 

 मधुनद्यां चक्रधरं शूलबा इं हिमाचले ॥ 
विदि विष्णु मुनिरेष्ठ खितमौषधसश्जनि । 
भृगुतुङ्ग सुवर्थाख्य नैषधे पोतवाससम् ॥ 
गयायां गोपतिं देवं गदापाणणिनमोश्वरम् । 
व्रैलोक्यनाथं वरदं गो प्रभावे केयम् ॥ 
अदंनारो्वरं पुण्यं सन्दर दशे गरौ । 
गो पालसुत्तरे नित्य मन्दरे सोम पिख्छिनम् ॥ 

३९६ 

५१९ 
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बेद्ण्ठसपि सद्याद्रौ एारिपात्रे पराजितम्। 
कथेरुदेशे देवेशं विश्वरूपं तपोधन ! ॥ 
मलयादरौ च सौगन्धिं बिन्ध्य पादे सदाशिवम् । 
अवन्ति विषये विष्णु निषेधेष्वमरेष्वरम् ॥ 
पाञ्ालिकच्च ब्रह्मते पञ्चालेषु व्यवसितम् । 
मद्ोदये इयद्नोवं प्रयागे योगशायिनम् ॥ 
स्वयन्भवं मश्ुवने भ्रयोगन्धिञ्च पुष्करे । 
तथेव विप्रप्रवर वार।णस्याञ्च केशवम् ॥ 
अविसुक्रकमवैव लोलखात्रैव गोयते । 
पक्लायां पद्मकिरणं समुद्रे वडवामुखम् ॥ 
कुमारवने वान्नं का्तिञेयञ्च बहिंणम् । 
यन्ञेशं शम्धमनचं सथाण्च कुरुजाङ्गले ॥ 
वनमालिनमा हमं किष्किन्धावाभिनो जनाः। 
वोरं कुवलयारूढं श ङ्च कगदाधरम् ॥ 
खो वत्साङ्गसुदाराङ्ग नश्पदायां शियः पतिम्। 
मादिष्मत्यां चिनयनं तव्रेव च हुताशनम् ॥ 
अव्वदेषु चिसौपणे चछाधरं शूकराचते ¦ 
चिाचिकेतं ब्रह्मं प्रभासेषु कपरददिंनम् ॥ 
तथेवाव्रापि विख्यातं ढतोयं शशिशेखरम् । 
दये अशिनं सव्ये ध्रवद्च चितयं खितम्॥ 
मन्दरे यज्नपुङषं स्कन्द शरवणे खितम् । 
महालये स्मतं सद्र चत्वरेषु कुरेष्ठथ॥ 
पद्मनाभं सुनिचेषठ सर्व्वसौख्यप्रदाय कम् । 
सप्तगोदःवरे ज्रद्मन् विख्यातं इाटकेण्वरम् ॥ 
तत्रैव च मद्ावासं प्रयारीऽपि वरेश्वरम् ¦ 
भन्ञीवने महायोगं मद्रेषु पुरुषोत्तमम् ॥ 
श्रक्ञाबतरणे चौमत्ग्रोनिवामं दिजोत्तमम् । 
सर्पारके चतरन्बाह' मगधायां सुघापतिम् ॥ 
गिरिव्रजे पशपतिं ओोकण्ठं यमुनातटे। 
वनख्तिं समाख्यातं दण्ड कार खव सिना ॥ 
क।लच््ररे नौलकच्ठ' शरयां शग्धरसुत्तमम्। 
हंसयुक्तं महा कौश्यां रुब्वपापप्रणाशनम् ॥ 
मोक दचिणे सव्व वासुदेवं प्रज।सुखे । 
बिन््यगङ्गे महासौरिं कथायां मधुखदनम् ॥ 
चिक्ूुटभिखरे ब्रह्म खक्रमाणिनमोण्वरम् । 
सौहद ण्डे हषोकेशं कौशलायां मनोहरम् ॥ 

. महाबा इरां च नवरा यशोधरम्। 
भूधरं देविकानद्यां महोद।यां कुशप्रियम् ॥ 
गोमत्यां छादितगदं शङ्कोदारे च शङ्धिनम्। 
सुनेत्र सेन्धवारश्छे शूरं शूरपुरे शितम् ।॥ 
भद्राचचच्च हिरण्डत्ां वोरभद्र त्रिपिष्टपे। 
शङ् कंच भोमायां भौमं लवने विदुः ॥ ` 
विश्वामिब्रच्च गदितं केलासे हषभष्वजम् । 
महेशं मदिलाशेले कामरूपे शशिप्रभम् ॥ 
वड्भ्यामपि गोमिव्र परदे पङ्कजप्रियम् । 
उपेन्द्रं सिंइलद्चोपे शक्राख्ये कुन्दमालिगम् ॥ 
रसातले च विख्यातं सडख्शिरसं सुने ! । 
कालाग्निरुद्रं तचरं व तथान्यं कौत्तिवाससम् ॥ 
सुतले कूम्पमचलं वितले पङ्कजासनम् । 
महातले गुरो ख्यातं देवेशं छागलेश्वरम् ॥ 
तने ससचर ण' स हस्भुजमोश्वरम् । 
महस्रं परिख्य।तं मुषलाक्षटदानवम् ॥ 
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पाताक्ले योगिनामोशं खितञ्च इरि शङ्रम् । 
धरातले कोकनदं मेदिन्याश्चक्रपाणिनम् ५ 
भुवर्लोके च गसड' स्र्लो$ विष्छुमव्यद्म् । 
मत्तालोके तथागसू्य कपिलञ्च जले खितम् ॥ 
तपोलोके खितं ब्रह्मन् ! वाञ्जयं सत्यसंयुतम् । 
ब्रह्माणं ब्रह्मलोके तु सपमे वे प्रतिष्ठितम् ॥ 
सनातनं तथा शवे परं ब्रह्म च वैष्णवे । 

अप्रतक्यें निरालम्बे निराकाथे तपोमयम् ॥ 
जम्बहोपे चतुर्नां कुशदोपे कुभे शयम् । 
श्रच्दोपे सुनिशरेष्ठ ख्यातं गरुडवाहनम् ॥ 
पञ्चनाभं तथा क्रौञ्चे भात्मले ठषभध्वजम् । 
सहसरं; खितः शाके घनराट् पुष्करे शितः ॥ 
तथा पृथिव्यां ब्रह्मघं ! णालग्रामे खितोऽस्मा- 

षम् । 
सज्लस्यलपय्न्तं चरेषु स्थावरेषु च ॥ 

एतानि पुखयानि ममालयानि 
ब्रह्मन् प्राणानि सनातनानि। 
धंप्रधानानि मदौजसानि 
संकोत्तेनोयान्यघनायनानि ॥ 
सङ्ोत्तनात् स्मरणादर्थनाच् 
संस्शनादेव च देवताद्याः । 
धर््राथंकामान्यपवग॑नैव 
लभन्ति दैत्या मनुजाः ससाध्याः । 
एतानि तुभ्यं विनिबेदितानि 
ममालयानोह खनिदितानि ॥” 

इति वामनपुराणे खस्थानोज्जिर्राम ८६ भ्रः ॥ 
इरिहरयोरभेदो यथा,-- 
यारो: सा गिरिजाप्रोक्ञायोषरिःख 

एवं सर्व्वेषु शास्त्रषु युराशेषु च पव्धते ॥ 
एतस्मादन्यथा यस्तु ब्रूते शास्र एथक् तया । 
तं नास्तिकं विजानोयात् सव्वधमोबदिष्कृतम्। 

इति वाराहे सौभाग्यत्रतन।माध्ययः ॥ * ॥ 
ब्रह्मविष्छुमहेश्वरणामेकलत्वं सत््वादिरूपञ्च 
यथा,-- 

महेश्वर उवाच । 
*नारायणः परो देवः सत्वरूपो जनादंनः । 
बिधामानं स भगवान् ससजं परमेश्वरः ॥ 
रजस्तमोभ्यां युक्तोऽभूद्रजःस वाधिकं विभुः । 
ससजं नाभिकमलात् ब्रह्माणं कमलासनम् ॥ 
रजसा तमसा युक्तं सोऽपि मां लद्जत् प्रभुः । 
यत् सत्व स हरिर्देवो यो हरिस्तत् परं पटम्॥ 
यै सत्लरजसो सोऽपि ब्रह्मा कमलसग्भवः। 
यो ब्रह्मा सैव देवस्तु यो देवः स चतुग्ख. 
यद्रजस्तम सोपेतं सोऽयं नासूयत्र संशयः । 
सत्त्व रजस्तमद्ैव तोयं चे तदुच्यते ॥ 
सत्त्वेन मुच्यते जन्तुः सत्वं नारायणातकम् । 
न तस्मात् परतो देवो भविता न भविष्यति ॥ 
यो विष्ुः ख खयं ब्रह्मायो ब्रह्मा सोह 

मेव च। 

बेदबयेऽपि यज्ञेऽस्मिन् पण्छितेष्वेष नियः ॥ 
यो मेदं कुइतेऽस्ा कं ब्रयाणां दिजसत्तम । 
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स पापकारी दुष्टाला दुर्गतिं समवाप्रयात् ॥ 
इति तेव सद्रगोतानामाध्यायः ।*५ 

तद्गुणा धथा,-- 
गब्रह्मादयः सुराः सब्बे ये चान्ये देवदानवाः । 

मनुष्याः पक्ति्ठच्ताद्याः सव्वं तदत्र ह्यसंभवा । 

तवर योऽसौ परो देवो व्यापदो मुनिसत्तम ¦ 

निरस्तो हचलः सृच्छः कारमोः परिवर्जितः ॥ 

अनौ पम्यस्त्वनि्देश्डो द्यक्तरादत्तरं परम् । 
निष्यृषञ्चो निरानम्बो विषयातोतमो चरः 

सर्व्व न्नः सव्वं कत्ता च प्रत्यज्नं सव्वेदा्षरम् । 

अनामा नामकोटो ननं गोयते तदने कधा ॥ 
अगम्यमयवा गम्बमदृश्यं दृश्यमेव च । 

अस्रं खरसंयुक्तमघोषं घोषरूपकम् ॥ 

सकलं निष्कले चेव निमले मलसंगुतम् । 

इरिमेतद्गुेयुक्तं मथा तै परिकोत्तितम् ॥*॥ 
मरोचिरुवाच । 

अर्यं चाव्ययं चैव यददो ते प्रकौत्तितम् 1 
कथं तस्य विनाशोऽस्ति सव्वेन्नः कैन हेतुना ॥ 

अगम्यं कोत्तिंतं व्क गम्य चैव कथं भवेत् । 
अवणंच्च सप्राख्यातं वणंयुक्गं हि कारणम् ॥ 
अस्रं स्वरसंयुक्तं कथं तद्म्यते हरिः । 
श्रप्रमाणं त्वया प्रोक्तं प्रमाणञ्च कथं भवेत् ॥ 
अनादेस्तु कथं चादिलंभ्यते किं विभावसो । 
कथयसखविशेषेण येन सम्पद्यते सुखम् ॥*1 

वङ्किरवाच। 
स्थावरं जङ्गमञ्चैव ्रण्डजं खेदजं तथा 
विनश्यन्तोह भूतानि विनाफौ तैन कथ्यते ॥ 
अगम्यमप्रवद्ानां कामाद्यासक्तचेतसाम् । 

स कम विनिहत्तानां गम्यं तच्छभकम्पणा ॥ 
क्ञानवचत्त्विंद्ोनानामदृश्यं सव्व जन्तुषु । 
ज्ञानचक्षःसमायुक्ताः खियितं पश्यन्ति नित्यशः ॥ 
अन्धकारे यथा दौपो दशेत् गटहमेधिनाम् । 
जिद्याचच्ुस्तथा विभो दयेत् परमं पटम् ॥ 
चै नरा वेद सिदान्तैर््वोधिता गुरुणाचयै। 
अनेकरूप संयुक्तं पश्यन्ति परमेश्वरम् ॥ 
चे सखकर्मतपोदहौनविषयासक्तचेतसः । 
व्थरूपं न जानन्ति वेदसिद्ान्तवजिंताः । 
भ्नान्तिं पश्यन्ति सव्व त्र सविकल्पा् मानवाः॥ 
जोवाख्यं वण्निमक्तं शून्य संज्ञन्तु कथ्यते ॥ 
यदा वशंसमायुक्तस्तदा वणस्तु जायते ॥ 
स्वरं तु ग्टह्नते यावत्तावद्वाषस्तु कोत्तयते। 
बिन्दु होनस्तु निर्घोषो निराकारः सण्वतु॥ 
यदा जति भूतानि प्रकतिखो हरिः खयम् । 
तावत् कर्तासवै ज्ञेयः कर्ता प्रकतिवजितः॥ 
नासारन्धण निर्याति अङ्गलानि दशदइयम् ॥ 
निग्भलः स विभुर्नयः समलो देहवदितः ॥ 
श्मप्रमाणं भवेत्तावत् यावत् शास्रं न विन्दति । 
शास्तज्ञानसधोते यः प्रमाणं तस्य लभ्बते॥ 
तैन सव्बमिदं विश्वं व्यापितं सचराचरम् । 
सृच्छः सव्व गतस्तपो लक्तणोपायवज्जितः॥ 
इत्याद्य वद्धिपुर!णे सग कथनना मःध्यायः ।*॥ 

पूजितविष्णुदशंनादिफलं वह्िपुराणे शदित्रत- 

४५१२ 
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नामाध्याये क्रियायोगनामाध्याये च द्रष्टव्यम् 
तस्य यमाष्टकस्तोतरं छसिंदपुराणे < अध्याये 

तत्पूजायां द्व्यविशेषदानफलञ्च तत्रैव ३२ 
अध्याये द्रष्टव्यम् ॥ #॥ शिवस्य हरेराराधन- 
प्रमाण यथा,-- 

ब्रह्मोवाच । 
“श्रं गतोऽद्वि' कोला समिन्द्राखैदैवतेः सह । 
तवर दृष्ट महारुद्रो ध्यायमानः परं पदम् ॥ 
षृष्टो नमस्कलो देवः किं तवं ध्यायसि शङ्कर । 
त्वत्तो नान्धं परं देवं जानामि ब्रूहि मां ततः। 
सारात् सारतरं तच्छं खोतुकामः सुरैः सड ॥ 

रद्र उवाच । 
अहं ध्यायामि तं विष्णु परशत्ानमोश्वरम् । 
सव्वगं मव्वंदं सब्बे सव्वेप्राणिद्दि स्थितम् ॥ 
भस्मोदुनितदेहस्तु जटामर्डनलमषण्डितः । 
विष्णोराराधनां मे व्रतचव्य पिलामदह॥ 
तमेव गत्वा एृच्छामः सारं यचिन्तयास्यहम् । 
विष्णुः जिष्णु पद्मनाभं हरिं देहविवज्जिंतम् ॥ 
शचिं शुचिपदं हंसं तत्परं परमेष्वरम् । 
युक्ता सर्व्वात्नात्नानं तं देवं चिन्तयाम्यहम् । 
यस्मिन् विग्बानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति 

च। 
गुणभूतानि भूतश सवरं मणिगशा इव॥ 
सहसखात्तं सदखराङ्प्रि' सहस्रो कराननम् । 
अणोयसामणोयांमं स्थविरच्च स्थवीयसाम् ॥ 
गरोयसां गरिषठञ्च येष्ठञ्च खेयस्ामपि । 
यं वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सू पनिषत्सु च ॥ 
ग्टणन्ति सत्यकन्प्रणं सत्यं मल्येषु सामसु । 
पराणे पुरुषः प्रोक्तो ब्रह्म प्रोक्तो दिजादिष॥ 
तथे महषर प्रोक्तस्तसुपास्यम् पास्मडे। 
यस्मिन् लोकाः स्फूरन्तोमे जले शकुनयो यथा 
ऋ तमेकात्तरं ब्रह्म यत्तत् सदसतः परम्| 
श्र्चयन्तिच यं देवा यत्तरात्तसकित्रराः ॥ 
यस्याग्निरास्यं ौमूं द खं नाभिश्चरणौ 

ल्ितिः। 
चन्द्रादित्यौ च नयने तं देवं चिन्तयाम्यहम् ! 
यस्य तरिलोकौ जठरे यस्य काष्टाः सुवाहवः। 
यस्योच्छासश्च पवनस्तं टेवं चिन्तयाम्यहम् ॥ 
यस्य कुशेषु जोम्ूता नद्यः सर्व्वाङ्सन्धिषु । 
कुत्तो समुद्राश्चल्वारस्तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ 
परः कालात् परो यज्ञात् परः सदमदटख यः। 
अनादिरादिर्विश्वस्य तं देवं चिन्तय म्यहम् ॥ 
मनसशन्द्रमा यस्य चन्तुषश्च दिवाकरः । 
मुखादग्निश्च संजज्ञे तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ 
पद्भयां यस्य चिति्जाता ओोत्भ्याञ्च तथा 

दिशः। 
मूदभागादिवं यस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ 
सग प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं यस्मात् तं देवं चिन्तयाम्यहम् ॥ 
यं तं ध्यायाम्यहं यस्मादत्रजामः सार- 

मोचितुम् ॥" 
इति गारुड । २) <--२७॥ 

रिः 

तडक्तिर्यथा,-- 
सूत उवाच । 

“विष्णुभक्तिं प्रवच्यामि यय। सव्वमवाप्ये । 
यथा भक्त्य, इरिस्तुष्येत्तधा नान्धेन केन चित् ॥ 
महतः चेयसो मूलं प्रसवः पुर्सन्ततैः । 
जञोवितस्य फलं स्वादु ददाति स्मरणं इरः । 
भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकोन्तितः । 
तस्मात् सेवा बधे प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ॥ 
तै भक्ता लोकनाथस्य नामकग्यादिकौत्तने। 
सुञ्न्तय खरि संइर्षात् ये च हृष्टतनूरुहा ॥ 
जगद्ातुमेहेशस्य दिव्यान्नाचरणाव्यया; 
इह नित्यक्रियाः कुग्युः िग्धा ये वैष्णवास्तुते॥ 
प्रणामपृन्बकंक्तानत्यायो वदेत् वेणवो हि सः। 
त्क्षजनवात्सल्यं पूजायाच्चानुमोदनम् ॥ 
तत्कथा खवके प्रोतिः खरनेवाङ्गवक्रिया । 
येन सव्वीत्मना विष्णौ भक्तया भावो निबैशितः॥ 
वितरष्वोष्वरटष्टि्च महाभागवतो दधिसः 
विष्णोश्च कारणं नित्यं तदत्र दभ्भवच्निंतम् ॥ 
खयमभ्यच्चनञ्चेव यो विश्णु बोपजोवति । 
भक्तिरष्टविधा दछ्येषा यस्मिन् म्तेच्छेऽपि वत्ते ॥ 
स्विग्रन््रो सुनि; गोमान् सजातःसच 

पण्डितः) 
त्ते देयं ततो ग्राह्य स च पूज्यो यथ। दरिः ॥ 
स्मरतः संभाषितो वापि पूजितो वा दिजोत्तमः। 
पुनाति भगवद्भक्त चण्डालोऽपि यदृच्छया ॥ 
प्रणताय प्रपन्नाय तवास्मोति चयो वदेत् 1 
श्रभयं सव्व भूतेभ्यो दद्यादेतदूत्रतं इरेः ॥ 
मन्त्रयाजिसदस्वेभ्यः सव्व बेदान्तपारगाः ! 
सव्वं वेद न्तवित्कोख्या विष्णुभक्तो विशिष्यते ॥ 
रेक न्तकाञ्च पुरुषाः गच्छन्ति परमं पदम्| 
एेकान्तिना समो विष्णुयस्मादेषां परायणः । 
तस्मादेकान्तिनिः प्रोक्रास्तद्भागवतचेतसः । 
प्रियाणामपि सर्व्वेषां देवदेवस्य स प्रियः। 
्रापत्खपि सदा यस्य भक्तिरव्यभिचारिणो । 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेव्वनपायिनो । 
विष्णु संस्मरतः सामे हदयान्रोपस्पतु॥ 
अन्तगतोऽप देदानां सव्व शास्तरार्यवेद्यपि। 
यौन स्वेश्वरे भक्गस्तं विद्यात् पुरुषाधमम् ॥ 
नाधोतवेदशास्त्रोऽपि न छतं चापसव्यवत्। 
यो भक्ति वहते विष्णौ तेन सव्वं छतं भवेत् ॥ 
यज्ञानां क्रतुमुख्यानां सव्वं षां पारगा अपि। 
न तांयान्ति गतिं भक्तया यांयान्ति मुनिसत्तम ॥ 
यः कञ्चित् वेष्णवो लोके मिध्याचारोऽप्यना- ` 

अमी) 
पुनाति सकलान् लोकान् सहसा एरिवोदितः ॥ 
ये दशसा दुरात्मानः पापाचाररतास्तथा। 
तेऽपि यान्ति परं ख्थानं नारायणप्ररायणाः ॥ 
द्द् जनाइने भक्ञयदैवाव्यभिचारिणौ। 
तदा कियत् खगं सुखं सेव नि्व्वाणदेतुकौ ॥ 
श्वाम्यतां तव्र संसारे नराणां कामीदुगमे। 
इस्तावलम्बनो ह्येको भक्तितुष्टो जनाहंनः ॥ 
न खृणोति गुणान् दिव्यान् देवदेवस्य चक्रिणः; ` 



रिः 
खनरो वधिरो चेयः सव्वंधरमीबदष्कुतः ॥ 
माजि संकीत्तिते वशोयस्य पुंसो न जायते । 
रौरं पुलकोडासि तद्भवेत् कुण्पोपसम् 1 
यच्छन् स्मृते दिजग्रेष्ठ ! मुक्तिरप्यचिराद्भदेत् । 
विश्यो निविष्टमनसां किं पुनवुंजिनच्यः ॥ 

खलपुरखषमभिवोच्छ पाशहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कणंमूले। 
परिहर मधुखदनप्रपत्रान् 
परभुरहमन्यकृणशां न वैष्णवानाम् ॥ 

खपिचेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यगवावसितो हि सखः॥ 

निपरं भवति धम्पात्मा शश्वच्छान्तिं नियच्छति। 

विन्द्र! प्रतिजानोदहि विष्णुभक्तो न नश्यति ५ 
धमार्थ कासेः किन्तस्य सुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः सिरा हरौ ॥ 
दैवो द्ेषा गुणमयो इरेनाया दुरत्यया । 
लनेव चै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
कियदाराधने पुंसां शिष्यते हरिमेधसः 
भत्येवाराभ्यते विष्णुनौन्धं तत्रो पकारकम् ॥ 
न दानेवविविषेदंतेनं पुष्येनौनुलेपनैः। ` 
लोषतति महाकासौ यथा भक्तया जनादन: ॥ 

संसारविषटच्चस्य हे फले छ्रूतोपमे । 

कदाचित् केशवे भविस्तडजञेव्वा समागमः ४ 
पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु सत्सु 
लोधैषु लभ्येषु सदेव खत्सु । 
भक्तं कलभ्ये पुरुषे पुराणे 
भुक्तये कथं नु क्रियते प्रयत्नः ॥ 

श्रास्फोटयन्ति पितरः प्रदृत्यन्ति पितामडाः । 

वैष्णवोऽसख्मत् मङ्गले जातः ख नः सन्तारयिष्यति । 

अन्नानिनः सुरवरं खमधिच्िपन्ति 
चै पापिनोऽपि भिश्पालदयोधनाद्याः । 

सक्तिं गताः आरणमाचविधृतपापः 
कः संशयः परमभक्तिमतां जनानाम् ॥ 

अरकं तं प्रपचचा ये ध्यानयोगविवच्निताः । 
केऽपि खल्युम तक्रम्य यान्ति तदेष्णवं पदम् ॥ 

भवोद्वङ्गे शताइतस्तथा 
चरिश्रमचिन्दरियवन्धकेः पधे । 
नियम्यतां माधव ! मे मनोदय- 

शत्वदङत्निशष्ठौ टद भलिवन्धने ॥ 

विष्णुरेव परं ब्रह्म भेद इद पच्यते । 

केदखिदान्तमार्गेषु तं न जानन्ति मोदिताः ॥ 

वति छदि खनातने च तस्मिन् 

भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्यरूपः । 

च्ितिपश्चुमतिरम्यमामनोऽन्तः 
कययति चार्तयैवमालपते ॥” 

दति माङ्ड़े भगवद्भक्ति; २३१ अध्यायः \*) 

लख्य नमस्कारादिकं तवेव २३२ । २३२ । २३४ 

अध्यायेषु द्रष्टव्यम् ॥*॥ तख दादशमासक्लत्यं 

अधा 

नमाखक्त्यं प्रवच्छामि विष्णोः प्रोतिकरं परम् । 

च्चेषठे त् खापनं कुयात् चविष्णोः खानवासरे ॥ 

देनन्दिनन्तु दुरितं पचचम्नासादवप्रजम् । 

ध, 129 

४१३ 

हृरिः 

ब्रह्महत्याघडस्राणि न्नानाज्नानक्ततानि च ॥ 
स्वणस्तेयसुरापामगुरतल्पायुतानि च। 

कोटिकोटिसदख्ाणि द्युपपापानि यानिच॥ 
सव्वीण्यपि प्रणश्यन्ति पौषंमास्यान्तु वासरे । 
अभिषिखेच तन्मि तदेतत् कलसोद कम् ॥ 
पुरषषक्ोन मन्तेख पाव मानो ऋचा तथा । 
नारिकेलोदकेनाय तथा तालफलास्वुना # 
रब्रोदकेन गन्धेन तथा पुष्पोदकेन च) 
पञ्चोपचारेराराध्य यधाविभव विस्तरैः ॥ 
घं घण्टायै नम इति घण्टावादं निवेदयेत् ४ 
पाटे तस्य महाध्वानं ध्वस्तपातकपश्चके । 
पाडिमां पापिनं घोरं संसाराणंवपातितम् ॥ 
य एवं कुरते विदान् ब्राह्मणः श्रोवियः शुचिः । 
सर्व्वं पापैः प्रमुच्येत विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १॥ 
अाषादृशक्तं कादश्यां कुब्धात् खापमहोकवम्। 
अआषादेच रथं कुत् चावे खवणा- 

विधिम् ॥२॥३॥ 

भाद्रे च जम्म्दिवते उपवासपरो भवेत् । ४। 

प्रसुषश्च पा रिवत्तमाश्िने मासि कारयेत् ॥ 
उलानच्च इरेः कुर्व्यादन्धथा विष्णुद्रो हत् । 
शमे चैवाश्िने मासि महामायां प्रपूजयेत् ॥४॥ 
कार्तिके मासि यत् छत्यं णु देवि वरानने | 
सवर्य: प्रमाचेन दौ पः स्या्चतुरङ्लः ॥ 
पच्चान्ते च प्रकर्तव्या दौपमालावलिः शभा ॥६॥ 
मार्गौ सिते पचे ष्टा सितवस््रकैः । 
पूजयेव्नगदौ शश्च तूलवय्त्रं विंभेषतः ५७ ॥ 
पौषे पुष्याभिषेकञ्च वल्नंयेचन्दनं यथा ॥८॥ 
संक्रान्त्यां माघमासे च साधिवासिततश्डलान् । 

निषद्य विष्णवे भक्तया इमं मन्त मुदौरयैत् ॥ 

लौवनं सर्व्वभूतानां लनकसूव' जगद्गुरो ! । 

लन््ायालोनतां प्राप्ता त्वयैव जनिता प्रभो ! ॥ 

कपू राक्ञतिद्रव्याणि तालान निवेदयेत् । 
ज्राद्मणान् भोजयेद्जक्धा देवदेव पुरस्तान् ॥ 
सभ्य ग भगवद्धकवा दिजांच भगवविया । 

ए हस्मिन् भोजिते मन्ते कोटिर्भवति भक्तितः । 

विप्रभोजनमातेण व्यङ्ग साङ्गं भवेत् ध्रवम् ॥ 

पच्चम्यां शक्रपचे तु खापयित्वा च केशवम् । 
पूनयेद्गवड़लथा चुतपन्ञवसब्धितेः ॥ १ 
फल्गुचरंय विविधेर््वासितेः ६। 

काननं रमणोयच्च प्रदौषदौपदौपितम् ॥ 
द्वादेशुरम्भाजम्बीरना गरङ्गकपूगकम् । 
नारिकंलच् धातो च वंशलालदरोतको ॥ 
अन्ये ठचतषण्डेय सव्वं तकुसुमाचितम् । 
पषवेय विविधैव फलपुष्यसमन्वितम् ॥ 
वितानैः कुखमोश्वानैव्वौरिपू वंघटेस्तथा । 
चूतथाखोपगाख्डाभिः शोभितं छत्रचामरैः ५ 

विशेषतः कलियुगे दोलोत्सवो विधोयते । 
फाल्गुने च चतुश्यामष्टमे यामं के ॥ 

अथवा पौयमास्यानतु प्रतिणत्सन्धिसन्धितौ । 
पूजयेदिधिवद्क्या फल्गुचूशेबतुष्विधेः ॥ 
चितरजञर्गौरिपोतेः कपू रादिविमिचितेः। 
इरिद्रा्ारयोगाष्च रङ्रम्यमीनो इरेः ॥ 

हरिः 

अन्येव्वां रङ्गरम्येख प्रोणयेत् परमेश्वरम् 
एकादश्यां समारभ्य पञ्चम्यन्तं समापरयेव् + 
पश्चाहानि वराहाणि स्युदोलोत्सवो विधौयते । 
दच्चिणाभिसुखं ष्णं दोलयानं सकछ्लज्रराः ॥ 
दृष्टावराधनिचयेसुक्ास्तु नाच संशयः ॥ १० ॥ 
निःचिप्य जलमाव्रे तु माके माधवसंज्जिते। 
सौवणंपात्रे तास्ते वा रौप्ये वा खरमयैऽपि वा ॥ 
तोययस्थं योऽवेहेवं यालग्रामससुद्वम् । 
प्रत्यहं मां महाभाग तस्य पुण्यं न गच्छते ॥ 
दमनारोपणं क्त्वा गरो विष्णौ च समर्पयेत् । 
वैशाच्यां रावणे भाद्रे कन्तव्यञ्च तदप॑णम् ५१११ 
वैगाखे च ढतौयायां जलमध्ये विशेषतः । 
अथवा मश्छपे कुवयात् मर्डले व! ठडदुजे ॥ 
सुगन्धचन्दनेनाङ्गं सुयुष्टाङ्गो दिने दिने। 
यथा प्रयन्रतः कायः छथाङ्गो नेव पूजितः ॥ 
चन्दनागुसकस्तृरो कुष्टं कुदुमरो चना । 
जटामांसो वचा चैव विष्णोगंन्धा्टकं तथा । 
एतेगन्धयुतेखापि भङ्गानि च विलेपयेत् ॥ 
ष्टश्च तुलसौ काष्टं कपू रागुरुयो गतः 1 
अथवा केयरैरयोज्यं इरि चन्दनमथ्युते ॥ 
अस्थिन् काले कछ्ष्णभक्तया ये प्रपश्यन्ति मानवाः) 
न तेषां पुनराहत्तिः कल्प कीटिशथतेरपि ॥ 
सुगन्धिमिशितेस्तोयेः खापयित्वा जगद्- 

गुङम् । 
अथवा पुष्यमध्यं च स्थापयेव्नगदौष्वरम् ॥ 
न्दावनं तत्र क्त्वा उपस्छतफलानि च । 

विष्छुभक्तेन योग्येन भोजयेन्तदशेषतः ॥ 
मारिकेलं फलं नरं कोषश्चोदुत्य दापयेत् । 
कण्टाफलश्च पनसं कोषमुत्य दौयते # 
यथा पचेत्तथा दद्याद्यथाश्क्धिनियोगतः । 

दश्ना विभिथितच्चानं छतेनाश्चत्य दापयेत् । 
पाचितं पिष्टकं धातुरष्टादथ तैन च । 
तिले तिलसंमिगैः फलं शदञ्च दापयेत् । 
यद्यदेवाकनः चेयस्तत्तदौश)य कव्ययेत् । 
दका नेबेदयवस््रत्तादोच्राददौत कथश्चन ॥ 
त्यक्घव्यं विष्णुसुदिश्य तद्धक्केभ्यो विगेवतः । 
दूति तै कथितं किञ्चित् समासेन महश् रि ! । 
गोब्यस् प्रयत्नेन खयोनिरिव पाव्वंति ! ५१२॥ 

ओरोक्ञष्रूपगुखवणोनशस्तवर्गे 
बोधाधिकार इह चेदलमन्यपारेः । 
लतुप्रेमभाववलभक्तिविलासनाम- 
सेषु चेद्यदि रतिः किमु कामिनोभिः॥ 
तच्चेतसा विभजतां व्रजबालकेन्द्र 
छन्दावनं चितितलं यसुनाजलञ्ख ) 

तज्ञोकनाधपद पङ्जध्लिभिखे- 
जितं वपुः किल इथागुशचन्दनाद्यः ४" 

इति चाद्ये पातालखच्छे १२ अध्ययः ॥ 

रिः, चि, { इरति नेनदुःखमिति । छ + उन् । ) 

पिक्गलवकं; । उरि; । इति मेदिनो ॥ (यथ 
रघुः ।९। ४३। 

“श तेस्तमच्यामनिमेषहत्तिभि- 
द रिं विदित्वा दरिभिख वाजिभिः। 



रिच 

अवोचदेनं गगनस्यणा रचः 
स्वरेण घोरेण निवत्तंयन्निव ॥*) 

पौतवणः । इत्यने का्थंकोषः ॥ 
रिकः, पुं, ( इरिरेव इरि+खधयें संन्नायां 
वा कन्, ) पोतहरितवर्णाश्वः। तत्पथ्थायः। 
इालकः२) इति हेमचन्द्रः ॥ चौरः अक्त 
क्रोडकः। इति केचित् ॥ 

इरिकेलोयः, पुं, ( इरिकेलिमहतोति । इरि कलि 
+कः । ) वङ्कदेशः। इति हेमचन्द्रः । तदहे 

शस्ये, वि ॥ 
इरिकेशः, पुं, (हरिः पिङ्गलः केभो यस्य ।) 
शिवः। इति केचित् ॥ (बथा, महाभारते, 
१३। १७ ४४। 
"दोषश्च हरिकेशश्च सुतोधः कष्ण एवच ॥ 
विष्णुः । यथा, महाभारते । ६ । ६२। ५०। 
“महोरग वरादाद्य हरिकेश विभो ! जय ५) 
शिवभक्तयक्षविगेषः। सतु शिवप्रसादात् दष्ड- 
पारित्वं सेचपालत्वादिकच्च प्राप्तवान् । यथा, 
"एवमुक्ता ततो देवः सड देव्या जगत्पतिः । 
जगाम यत्तो यत्रास्ते क्रथो धमनिखन्ततः । 
तं दृष्टा प्रतं भक्तया हरिकेशं ठषष्वजः । 
दिव्यं च्तुरदात्तष्मे यै ना पश्यत् स शङ्करम् ॥ 

सूत उवाच । 
अथ यत्चस्तदा तत्र थने सम्मोल्य चक्त॒घो । 
अपश्यत् स शिवं देवं हषं खेतसुपाञ्चितम् ॥ 

देव उवाच । 

जरामरणनिमक्तः सव्वशोकविवल्नितः। 
भविष्यसि गणाध्यच्ो वरदः सब्बपूजितः ॥ 
अरजेयश्चापि लोकाना योगेश्वव्धसमन्बितः। 
अन्नदश्चापि लोकेभ्वः चैत्रपालो भविष्यसि +. 
महाबलो महासत्वो ब्रह्मण्यो मम च प्रियः 
त्मच्खच दण्डपाणि महायोगो तथैव च॥ 
उद्ग्बमः सश्भूमचेव गणशो ते परिचारक । 
तवाज्ञया करिष्येते लोकस्योद्श्वमसश्भूमौ \ 
इति मात्ख्ये । १० । ८८--८ ° ; <६- ९९ ॥ 

इरिक्रान्ता खौ, ( हरिणा क्रान्ता । ) विष्णु 
क्रान्ता । इति राजनिघण्टः ॥ 

रिग, ज्ञौ, ( हरेगंहम् ।) इरेराश्यः। 
पुरोविशेषः । तत्पर्यायः । एकचक्रम् २ शुन्ध 
पुरौ ३) इति चिकाण्डगेषः ॥ 

इरिचन्दन, पुं, क्रो, (डरे रिन्दरस्य प्रियं चन्दनम्) 
देवतरविशेषः यथा,-- 
“पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 
सन्तानः कल्यठत्श्च पुंसि व। इरिचन्दनम् ॥'” 

द्{त खगंव्गं ्रमरः। १।१।५२॥ 
देवभूमाकेव सभ्भवात् देवतर्ः। चन्दयति 
श्राद्धादयति चन्दनं चदि ओआद्वादे दौ 
नन्द्ादित्वादनः) हरेरिन्द्रस्य चन्दनं हरि- 
चन्दनम् । इति तष्टो काथां भरतः॥ *॥ चन्दनः 
वितेषः । ततुषर््यायः । तेलपखिकम् २ गोभी 
षम् ३) इति मनुष्यवग अ्रमरः। २।६।१३१॥ 

चौखि हरिचन्दने, चन्दन विशेषाणां ष्रयक् 

५१४ 

उरिथः 

धकं नामानोत्यन्धे । तथा च तिलस्येव पथं 
मस्य तिलपर्णो हत्षभेदः लतो जातं तैलपर्थि 
कम् । धवलं सुशोतलं चन्दनं तेलपणिं कम् । 
गोः शोषे गोभोष तदाकारं मलयेकदेये जातं 
मोभोरष॑म् । कालतास्रव्यामिखबरसुत्पलगन्धि 
अतिसुरभि शोतललतया सदेव सर्धर्वेषट्तं गो- 
शोषम् । कपिलवणंत्वात् हरि च तच्न्दन- 
शेति हरिचन्दनम् । हरेरिन्द्रस्य चन्दनं वा। 
इरिमर्डकस्तदाकारे पव्बंतभागे जातत्वादा 
हरिचन्दनम् । इति भरतः ॥ तत्पर्ग्यायान्तरं 
शुराहम् २ हरिगन्धम्२ इन्द्रचन्दनम्४ दिव्यम् 
५ दिविजम् ६ मडहामन्धम् 9 नन्दनजम् ट 
लोहितजम् ९। इरिचन्दनं कोकणे प्रसि 
म् । भस्य गुणाः । 
इरिचन्दनन्तु दिव्यं हिमं तदि इ दुव॑ मनुजैः । 
पिहाटोपविलोपि वमथुभ्चमशोषमान्दभेदो 

त् ॥ 
इति राजनिघं ष्टः ॥*॥ 

( पौतचन्दनम् । कलम्ब इति लोक । 
कानलोयकन्तु कालोयं पौताभं इरिचन्दनम् । 

हरिरयं कालसारं तथा कालानुखायकम् ॥" 
इति भावप्रकाशस्य पून्बखण्डे प्रथमे भागी ।) 
पारिभाषिकदरिचन्दनं यथा, 
श्च तुलसोकाष्ठं कपृरागुरुयोगतः। 
अथवा केशरेर्योज्यं इरि चन्दनमु च्यते ॥ 

इति पाच्च पातालखख्डे १२ श्रष्यायः ॥ 
इरिचन्दनं, क्रो, (इरि चन्दनं तददर्णोऽखूयस्येति । 
अच् । ) ज्योत्ख्ा । कुङ्कमम् ! इति मेदिनो ॥ 
पद्मकेशरम् । इति इलायुधः ॥ कान्ताङ्गम् । 
इति शब्द्रल्ञावलो ॥ 

इरिणः, पुं, (इरति मनः छियते गोतादिना वा । 
छ + ^श्यारूयः हज विभ्य इनच् ।” उशा० २ । 
४९ । इति इन्च ।) खनामाख्यएतप शः ! तत्व- 
वय्याय: । गः २ कुरङ्गः २ वातायुः ४ अजिन 
योनिः ५) इत्यमरः! २।५।८॥ सारङ्गः ६ 
चलनः 9 एषत् ८ भो बह्ृदयः ९ मयुः १० । 
इति जटाधरः ॥ चाङ्लो चनः ११ जिनयोनिः 
१२ कुरङ्गमः १२ ऋष्यः १४ ऋश्यः १५ शिष्यः 
१६ र्श्यिः १७ एणः १८ एणकः १८ । इतिः 

शब्ट्रन्रावलो \ छष्णतारः २ सुलोचनः २१ 
एषतः २२ । अख मांसगुशाः। 

“रस्य मांसं लघु योतहष्य' 
विदोषद्ृत् षड्रसद च्च रुच्यम् । 
कुरङ्गमांसं मधुरञ्च यहत् 

कफा पदं पित्तहरं मरु्मदम् +” । 
इति राजनिर्घण्टः ॥५॥ 

अपिच) 
इरिथः शोललो बचविरमूचो दोपनो खधुः \ 

रवे पाके च मुरः इगन्धिः सं्निषातहा ॥ 
एः कायो मुरः पित्ताखकंकफनाश्यनः। ` 
संग्राहो रोचनो व्यो बललाच्वरनाशनः ४* 

इति राजवङ्ञभः ॥*॥ 

व 

हरिणौ 

अन्धच्च । 
“कुरङ्गो हंहणो बल्यः शोतलः पित्तदद्गुङः । 
मधुरो वातद्कद् भ्राहो किद्ित्कफकरो मतः ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
हरिणस्य पद्चमेदो ग्रधा, 
""इरिशश्चापि विज्ञेयः पञ्चभेदोऽव्र मैरव। 
ऋष्यः खद्धो ररुखव पृषतश्च ख्गस्तथा । 
एते बनिप्रदानेषु चर्ममदाने च कौर्तिताः ॥'” 

इति कालिकापुराशे ६६ अध्यायः ॥*॥ 
शक्तवणं, । विष्णुः । शिवः! ( यथा, महा- 
भारते १३। १७! ११९ । 
“अआषादखच सुषाट्ञ ध्रुवोऽथ इरिणो इरः ५") 
सव्यः इंसः। इति केचित् ॥ ( एेरावत- 
वंशोद्ूतनागविगेषः । यथा, महाभारते । १। 
५७। ११। 
“पारावतः पारिजातः पाण्डरो इरिशः 

कशः) 
विहङ्गः शरभो मेदः प्रमोदः संहतापनः । 
फेरावतङ्खलादेते प्रविष्टा इव्यकाहनम् ॥”) 
पाण्डवं: । तदुयुक्त, ति ॥ इत्यम रः ।१।५।१२॥ 
( थथा, महाभारते, । १। १।१३५। 
“स भोगान् विविधान् भुच्छन् रन्नानि विवि- 

धानि च। 
कथितो तराषटस्य विवर्णो हरिणः क्षशः ॥") 

इरिणनत्तं कः, पुं, (हरिण इव ठृत्यतोति । त् + 
वुल् । ) किन्नरः । इति शब्दरब्नावलो ॥ 

इरिणड्ृदयः, वि, ( इरिर्स्येव भौतं दयं 
यस्य ¦ ) भौर: । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

इरिणान्नौ, स्तो, हह्विलासिनोनाम गन्धद्रव्यम् । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ ( हरिणस्य अक्षिणोव 
अचि यस्याः! समासेषः। छप् । खग 
लोचना रमणो ॥) 

रि्शाद्कः, पुं, ( हरिणः भद्खि यस्व । ) 
चन्द्रः, इति शब्दरन्नावलौ 

इरि, खलो, ( इरिण + खनेष ,) खगो । (यथा, 
रघः । २।११। 

धनुभेतोऽप्यस्य दयाद्रभाव- 
माख्यातभन्तःकरणं विशङ्कः । 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरच्ां 
प्रकामविस्तारफलं हरि ख्यः ॥” ) ॥ 

खध्रतिमा । इत्यमरः । ३।४।५० ॥ ( इरित + ` 
ङेष । तस्य न: ।) हरिता । नारौभेदः । इत्त- 
मेदः । इति मेदिनो ॥ ( तन्नक्ण यथा,- 
नसमरला गः षडबेदे दयेहंरिणो मता ॥ | 

विस्तागस्तु छन्दःगब्दे द्षटव्यः॥) मच्िष्टा। ` 
1 इति राजनिर्घष्टः ॥ तस्क) 

वरस्तो ! इति शब्दरन्नावलो ॥ (राङ्गनाभेदः । 
यथा, रघु: । ८ । ७६ । 

चरतः किल दुरं तष- 
परिशङ्कितः पुरा । 

म 
रिरे हरिणीं सुराङ्गनाम् \”) 



हरिता 

हरित्, पु. (इरति नयनपरनांसोतिं । दं + “द्र 
डियुषिभ्य इतिः” उणा० १८८) इति 

1) नौलपोतमिितवणं;। सवजरङः इति 
भाषा ॥ तत्पर्व्यायः। पालाशः २ इरितः १। 
इत्यमरः । १।१५।९४॥ श्यामः ४। 
शब्द्रत्नावनो ॥ भ्रष्वविगेषः। इति मेदिनी! 
सूर््याश्बः। इति विकाष्डयेषः॥ यथा, कु मारे । 
२।४३। 
उत्पाख्य मेरुश्ङ्ाणि षश (नि इरितां खुरः । 

श्राक्रोडपव्बतास्तेन कल्यिताः खेषु वेश्मसु ॥”) 
सुदः। इति डेमचन्द्रः॥ सिंहः खयः) 
विष्णुः । इति केचित् ५ इरिणं विशिष्टे, वि ॥ 

हरित्, सनो, (ह + इतिः!) दिक् इत्यमरः \।३।१॥ 
( यथा, रघ: । २ ।३० 

“ततार विद्या; पवनातिषातिभि- 

दिशो इरिद्धिहरितामिवेशखरः !)") 
इरिद्रा। इति राजनिघण्टः ॥ 

रित्, पु, करौ, ( इ +इतिः।) ठणम्। इति 
मेदिनो ॥ 

हरितं, क्रो, ( छ + इतन् ! ) सौयेयकम् । इति 
राजनिघण्टः॥ 

इरितः, पु, (इरति नयनमनां सौति । इ + "दृश्या 
भ्यामितन् । “उणा० २९३ दति इतन् । ) 
हरिणः । इत्यमरः ! १।५। १४ ॥ सिंहः । 
इति केचित् ॥ मन्यानकटठणम्। इति राज 
निष्ट: ॥ हारो इति लोकं । तदर्थे पर्व्यायो 
यथा, 
छारौतो रक्तपित्त: स्यादरितोऽपि स कथ्यसे ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पूव्वखष्डे हितौये भागे 1) 
इरिदण्युक्ते, वि। इति मेदिनो ॥ (यथा, 
किराते। ५।३८। 

“परिसर विषयेषु लोदमुक्ताः 
इरितटणोदमशङ््या खगोभिः +" } 

इरितकं, क्गौ, ( इरितो वर्योऽसत्यस्येति । भच । 
ततः कन् ।) शाकम् । इत्यमरः । २।९ ! ३४ ॥ 
( यथा, माघे । ५।५८। 

“श्रशखावि भूमिपतिभिः चणवोतनिद्र 
रश्नन् पुरो इरितकं मुदमादधानः ॥* ) 

इरितपचिका, स्त्रो, ( हरितानि पत्राणि यस्या; । 
ततः खां कन् । टापि ्रत इत्वम् । ) पाचौ । 
इति राजनिषण्डः ॥ 

इरितशाकः, पुं, ( हरितः इरिदशः शाकः!) 
शियः) इति राजनिघष्डः॥ ( गिग्रशब्देऽस्य 
गुणादयो ज्ञातव्याः ॥) 

इरिता, स्तौ, (हरितो वर्णोऽसूयस्या इति । भच । 
टाप् । ) दूर्वा । इति मेदिनौ ॥ जयन्तौ । 
इरिद्रा । कपिलद्राक्ता । पाचो । नोलदूर्व्वा । 
इति राजनिघण्टः ॥ 

इरितालं, कौ, ( हरितं तदं आलातीति। 
भा+ला+कः।) पौतवं घातुविशचेषः। सतु 
इरेर्व्वयिम् । यथा,-- हरेर्व 
“इरितालं दरेरव्वीथ्यै लच्छौवोग्ये मनःशिला । 

इति, 

५१५ 

इरिता 

पारदं शिववीय्यं स्थात् गन्धकं पान्वतीरनः 
इति वेखकम् ॥ 

तत्यर्ग्यायः । पिष्ञरम् २ पौतकम् ३ तालम् ४ 
भालम् ५ हरितालकम् ६ } इत्यमरः ।२।८।१०३॥ 
गोदन्तम् ७ पौतलम् ८ नटमण्डनम् < इरि- 
बोजम् १० सिदधातुः ११। इति जटाधरः 
वश्कम् १२ नटभूषणम् १२) इति रत्नमाला 
पोतम् १४ गोरोचम् १५ चिवाङ्गम् १५ पिच्- 
रकम् १७ वेदनम् १८ तालकम् १६ कनक- 
रसः २० काञ्चनकम् २१ विड़ालकम् २२ चित्र 
गन्धम् २२ पिङ्गम् २४ पिङ्कसारम् २१ गौरी 
ललितम् २६ । श्रस्य गुणाः । कटुत्वम् । उष्ण 
त्वम् । ज्िग्धत्वम् । त्वग्दोषभ्रूलभो तिविषयवात- 
रुजा नाशित्वञ्च। इति राजनि; ॥ #॥ 
अपिच। 
हरितालं हिधा प्रोक्तं पत्राख्यं पिष्डसं त्रकम् । 

तयोराद्यं गुशेः ष्ठं ततो होनगुणं परम् ॥ 
खयवणं गुर िग्ध सपत्रं चाश्चपत्रवत् | 
पत्राख्यं तालकं विद्यात् गुणाव्चं तद्र्षायनम् ॥ 
निष्पत्रं पिश्डसदटगं खल्यसत्तं तथा गुर् । 
खनौ पुष्य हारकं खल्पगुश' तत्पिण्डतालकम् ॥ 
हरितालं कटु ज्चिण्ध' कषायोष्ण ̀  हरेद्विषम् । 
कण्डुकुष्ठास्य रोगास कफपित्तकचत्रणान् ॥ 

इरति च हरितालं चासतां देहजातां 
जति च बडइतापानङ्गसङ्गोचपो डाः । 
वितरति कफवातौ कुष्ठरोगं विदध्या 
दिदमसितमण्द' मारितं चाप्यसम्यक् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ * ॥ 
भ्रध तालस्याशुद्वस्य दोषमाइ । 
“अशुद्ध तालमायुद्ंत् कफम रुतमेदछ्त् 
तापर्छोटाङ्गसंकोचान् कुरुते तेन शोधयेत् ॥” 
अथ तालकस्व शोधनविधिः। 
तातकं कणशः छत्वा तच्ुणं ` काच्िके चिपैत्। 

दोलायन्त्रेण यामेकं ततः कुष्माण्डजे द्रवे ॥ 
तिललेल्ते पचेद्यामं यामच्च विफलारसे । 
दोलायन्त्रे चतुर्यामं पक्तं शुध्यति तालकम् ॥** 
भर तालकस्य मारणविधिः । 
सदलं तालकं शुद्धं पौननवरसेन तु । 

खले विमदयेदेकं दिनं पञ्चादिशोधयैत् ॥ 
सं शोध्व गोलकं तस्य कुर्व्यात्तच विणोधयेत् । 
ततः पुननंवाच्तारे; स्थास्याम प्रपूरयेत् ॥ 
तत्र तद्गोलकं त्वा पुनस्तेनेव पूरयेत् । 
भाकण्ठं पिठरं तस्य पिधानं धारयेन्मुखे ॥ 
स्थालीं चुल्थां समारोप्य क्रमादि विवर्दयेत्। 
दिनान्यन्तर शून्यानि पञ्चवद्कि' प्रदौपयेत् ॥ 
एवं तज्भरियते तालं मातरा तस्ये करत्तिका । 
अनुषानान्यने कानि यथायोग्य प्रयोजयेत् ॥ 
एवं शोधितस्य मारितस्य त।लकस्य गुणाः । 
“इरितालं कटु लिग्धं कषायो णं डरेदिषम् । 
काण्डकुष्टास्वरागास्लकफपित्तकचत्रणान् ॥* 
अन्ध । 
“तालकं हरते रोगान् कुष्टल्युज्वरापहम् । 

हरिता 

शोधितं कुरते कान्तिं वोयहदि' तथायुषः ॥” 
इति च भावप्रकाशः ॥ 

इरितालः, पुं, पौत्वणं पञिविगेषः । शहरियाल 
इति भाषा । तस्य मांसगुशाः। 
इरितालोऽव्विट्कः स्यात् कषायो मधुरौ 

लघः । 
# "1 

रक्ञपित्तप्रथमनस्तृषाप्नो वातकोपनः ॥" 
इति राजवल्लभः ॥ 

इरितालकं, क्री, ( इरितालमेव । खाये कन् । ) 
इरितालम् । इत्यमरः । २।९ । १०३॥ 

हरितालिका, स्न, दूर्व्वां । इति चिकाण्डगेषः ॥ 
सौरभाद्रशक्नचतुर्धीं हरितालिका । सीरभाद्र- 
कष्ण चतुर्ष्या सुदि तचन्द्रस्य नष्टचन्द्र इति संश्रा । 
इति पच््िकायां प्रखि्ठा । तच चन्द्रद्थंननिषेधो 
यथा । भोजदेवः । 
“शक्त पके चतुर्ध्यान्तु सिंहे चन्द्रस्य दशेनम् । 
भिष्याभिशापं कुरुते न पश्येत्ततर तन्ततः ॥“ 
चतुष्यां दभंननिषेधात् तवोदितस्य चन्द्रस्य 
पञ्चम्यां दशने तु न दोषः । अतः) 
“पञ्चाननगते भानौ परच्यो सभयोरपि । 
चतुर्थ्या भुदितशन्द्रो नेक्तितव्यः कदाचन ॥” 
चतुर्वां नेच्तितव्य इति सुनिभिसदित उक्त 
इत्यर्थः । श्रथवा चतुरध्यामित्यस्य प्रधानक्रियः- 
न्वयाभ्यहिंतत्वादौकितव्य इत्यनेनान्वयो न 
तूदित इत्यनेन । तथा च अव्यक्तं प्रधानगामि 
इति सत्रे व्यक्तस्य शब्दस्य प्रधानेन सह सम्बन्ध 
इति भहनारायणव्याख्यानं इति । उदि तस्त्वरो 
दितव्याहत्तिपरः स्ररूपाख्यानपरो वा । 
ब्रह्मणो तु शुना दष्टा जम्बकोट्रेण वा गवा, 

उदितं सोमनक्तवं दृष्टा सद्यः शचि भवेत् ॥ 
इति परा्रोक्तोदित् इतिवत् ॥ * ॥ 
नन्वेकपदस्य कथमनेकार्थता इति चेत्र यावन्तो- 
ऽर्थास्तावन्ति पदानीति । तथा चोक्तम् । 
यावतानेव धातूनां लिङ्ग रूद्गतं भवेत् । 

श्रथञ्चवाभिधेयस्तु तावद्धिगृणविग्रहः ॥ 
शिङ्गं समाथम्। रूढ्गतं प्रसिदम्। न 
त्वप्रमिदम्। इन हिंसागव्योरित्यादौ गमना- 
दिकम्। श्रभिधेयां वाच्यः) तावद्धिर्घातुभि- 
गंणविग्रहो गुरीगणनाभिविग्रहो ग्रहण यत्नार्थे 
स तथा। एतेन धातुसमसंख्याधत्वं पदस्य ¦ 
ब्रह्मपुराणे सिंहा कधिकारे। 
ननारायणोऽभिशपरस्तु निशाकरमरोचिषु । 
खितचतुरथ्यभद्यापि मनुष्याय पतेच सः ॥ 
अत्तुष्य चन्द्रन्तु प्रमादादोच्य मानव. । 
पठेडाचेयिकावाक्व प्राङ्मुखो नाप्यदङमुखः॥ 
अभियप्तः परोवाद विषयोभूतः! सोऽभियाषः। 
धाेयिकावाक्यं विष्णुपुराणे | 

“सिंहः प्रसेनमवधोत् निहो जाम्बवता हतः । 

सुकुमारक मा रोरौस्तव देष स्यमन्तकः ५“ 
अनेन मन्तेणाभिमन्तितं जलं पेयं श्राचारात् 
स्यमन्तकोपाख्यामच्च श्रोतव्यम् इति तिष्वादि- 

ततम् ॥ 



इरिद्रा 

उरितालौ, स्तो, ( इरिताल + ङेष् । ) दूर्वा । 
आकाथरेष्ठा । इति मेदिनो ५ खड्गलता । 
इति विष्डः॥ सौरभाद्रोयनन्लव्रविभेषयु्ल- 
चतुर्थो । यथा, 
भाद्रे मासि सिते पचे बश्देवतसंयुता । 

इरितालो चतुर्थी स्यात् सव्बाणोप्रोतिदा 
सदा॥ 

भाद्रे मालि सिते पके चतु्याख्याभियोगतः । 
ददाति किखिषं घोरं दृष्टबन्द्रो न संशयः ॥ 
करचिवतरानलर्सेषु हरौ स्यं चतुधिंका । 
इरितालो समाख्याता ङद्राणोप्रो तिदा खदा ॥* 

शति दराजमात्तष्डः ॥ 

इरिताश्म, [न्] क्तो, ( इरितं भर्म । ) तुल्यम् । 
पेरोजम् । इति राजनिघ र्टः ॥ 

इरित्यशे, जौ, ( इरित् पणमस्य । ) मूलकम् । 
इति राजनिषण्टः ॥ इरिदणं पत्रयुलले, त्रि ॥ 

उरिदण्डः, पु, ( उरित् अण्डो यस्व |) स॒ब्धः। 
( यथा, श्चुः । ३५२२। 

“पुपोष दिं इरिदष्वदोधिते- 
रनुप्रवैथादिव' बालचन्द्रमाः ॥”) 

परवह; । इत्यमरः । १।३। २९ ॥ 
इरिदेवः, षु, ( शरिद वोऽधिष्टाव्रोदेवता यस्य ।) 
अवणानसचम् । इति हेमचन्द्रः ॥ हरिर्देवो 
यस्य इति बडन्नोहो, चि। इरिशासो देव 
सखेति कमीधारथै इरिमाव्रबोधकः ॥ 

इरि, पुं, ( इरिदर्णा गर्भो यस्य । ) हरिणं 
कुथः । इरिद्म इति च पाठः । तत्पर्यायः । 
ष्डरपतरः २ वृषच्छदः २ अव्र प्ुच्छदोऽपि 
पाठः। भरौ ४ रूकदभः ५ दौषेपचः ६ 
पविज्रकः ® ! भरस्य गुणः । 

"दर्भौ डौ च गुथे तुल्यौ तथापि च हिता- 
चिकषः। 

वदि श्लेतङुथाभावै त्वपरं योजयद्धिषक् ४" 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

पिच । 
“दभदइयं चिदोषन्नं मघरं तुवरं हिमम् । 
मूत्रन्नच्राश्मरोदव्णावस्तिश्काप्रदराख्लजित् ४ 

दति भावप्रकाशः + 
तच्छूलगुखाः । 

कुशमूलं हिमं श्च्यं मधुरं पित्तनाशनम् । 
रल्षज्वरदठषाग्ता सकामलादोषमोचक्षत् ॥ 

इति राजनिघेण्टः ॥ 
इरिद्रवः, पु, ( इरिषणंः पिङ्कलवणेः द्रव व । ) 

|. 

इरिद्रा, शो, ( हरितं पौतवं रातोति । इरित् 
+दा+कः। टाप् । ) ओषधिविशेषः इलुद 
इति भाषा । तत्पर्य्यायः । निथाद्ना २ काञ्चनो 
श्पौता४ वरवर्यिनो ५। इत्यमरः ।२।९।४१॥ 
कावेरो ६ उमा ७ वण्वती ८ मौरौ< पौच्ना 
१०} इति जटाधरः ॥ पौतवालुका ११९ ईम- 
नाथा १२ भङ्वासा १२ घिंशो १४। इति 
शब्दरन्नावक्ौ\ पोतिका १५ श्जनो १६ 

४५१६ 

रिद्रा 

निधा १७ मेष्न्नो १८ बहला १९ विनो २० 
राजिनाभिका २९२) इति रब्रमाला॥ हरित् 

२२ र्नो २२ स्णंव्णा २४ सुवर्णा २५ 
धिवा २६ दौ्ष॑रागा २७ इलो २८ वराष्खो 
२९ जनेष्टा ३० वरा ३१ वणंदा्ौ 8२ पवित्रा 
१३ इरिता ३४ विषनप्नो १५ पिङ्का ३६ मङ्गल्या 
2७ मङ्गला २८ लच्छोः ३९८ भद्रा ४० चिफा 
४१ शोभा ४२ शोभना ४३ सुभगाद्वया ४४ 
श्यामा ४५ जयन्तिका ४६) भस्य गुणाः| 
कटुस्वम् । तिक्त्वम् । उष्णत्वम् । कफवाताञ्- 
कुष्ठमेरकण्डव्रणनाशित्वम् । देवश विधायि 
त्व्ल। इति राजनिघण्टः ॥*+ अन्धश्च । 
“हरिद्रा कफपित्ताख्नशोथकण्ड व्रणा पदा । 

इति राजवल्लभः ५ 

अपिच 
“(हरिद्रा काच्डनो पोता निशाख्या वर- 

वणन । 
कछषमिन्ना इलदौ योषिग्मिया इरिविलासिनो ॥ 
इरिद्रा कटुका तिक्ता रूक्ोष्णा कफपित्तनुत्। 
वर्या त्वग्दोषमेहास्लगोयपार्डव्रणापडा ॥"५॥ 

अथ वनडरिद्रा। 
“श्ररण्यहलदोकन्दः कुष्टवाता खनाशनः ।'*५। 

रथ कपू रहरिद्रा। 
“'टार्व्वी मैदास्रगन्धा च सुरभिथाङ दार च। 
कपू रा पश्मपव्रा स्यात् सुरभिः सुरनायिका ॥ 
आम्बरगश्धिषरिद्राया सा योता वातला 

मता। 
पित्तद्धग्मधरा तिक्ता सव्वकण्डविनाशिनो ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
इरिद्रागचेशः, पुं, ( इरिद्रावर्णो गणेशः) 

गणेथविग्येषः । तन्नो यथा,- 
पथ इरिद्रागचेशः। 

“"पङ्कान्तको धरासंख्थो विन्दुभूषितमस्तकः । 
एकाच्चरो महामन््रः सव्वकामफलप्रदः ॥ 
पथ वथिष्ठ ऋरथिर्गायत्चौ च्छन्दो रदरिद्रागण- 
पतिदेवता गकारो बोजं लकारः शक्तिर्बीजि- 
नैव षडङ्गकम् । ध्यानन्तु । 
““इरिद्राभं चतुर्बौ इारिद्रावसनं विभुम् । 
पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥” 
रवं ध्यात्वा मानसेः संपूज्य शङ्कख्थापनादिः 
पौठमन्वन्तां पौटपूजां विधाय पुनध्यात्वा गण- 
पतिं पूजधैत्। भावरणपूजाविनियोगादिकं 
एकात्तरगण्पतिवत् । भरस्य पुरखरणश चतु- 
लंच्तजपः। विमधुरयुक्षषरिद्राचणंमिचिते- 
्तण्डलेरयुतषोमः। इत्यादि तन्त्रसार: ॥ 

इरिद्राङ्गः, पु, ( इरिद्राया इव श्रङ्ग यस्य ।) 
इरितालपत्नौ , इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

इरिद्राभः, पुं, ( इरिद्राया भाभा इव भाभा 
यश्य.। ) पोतशानलः। कपू रकः इति शब्दः 
चन्द्रिका ॥ पोतवशंः। तद्युक्ते, चि॥ इत्य 
मरः) १।५।१४॥ ( यथा, तन्बमारे। 
“इरिद्राभं चतुर्वादं हारिद्रावसनं विभुम् ॥*) 

इरिना 

इरिद्रारागः, वि, (रिद्राया राग इव रामो 
यस्य भ्रचिरखथायित्वाटेवाख तथालम् ।) 
अख्थिरसोद्रदः । इति हेमचन्द्रः ॥ तत्पर्यायः । 
्थमाव्रानुरांगो २) इरिद्राराग इव रागो- 
शस्येति इरिद्रारागः। इरिद्रारागस्याचिद- 
श्थायिलात् तथेति यावत् । यथा,-- 
“चणमाव्रानुरागो च हरिद्राराग उच्यते+ 

इति हलायुधः ॥ 
इरिदरः, पुं, ( इरिवण : दुवः । ) इचः । इति 

हेमचन्द्रः ॥ दादहरिद्रा । इत्यमरः ।२।४।१०१॥ 
तथा चोक्तम् । । 
दार्व्वश्दार दरिद्रा च पल्नंन्या पच्जंनोति च। 

कटङ्कटेरौ पौता च भवेत् सैव च पञ्चधा ॥ 
सेव कालोयकः प्रोक्तस्तथा कालेयकोऽपि च । 
पोतदुख इरिदुश्च पोतदार कपोतकम् । 
दाब्वीं निथागुखा किन्तु नेबकणंस्य रोगनुत् \“ 

इति भावप्रकाशः \*॥ 
हक्तविशेषः। इलदौवा इति न्दौ भाषा । ` 
तत्पर्य्यायः । पौतदाङ ५ पौतकषाष्टः ३ पौतकः ४ 
कदम्बकः ५ सुपुष्यः ९ सुरान्न; ऽ पौतकहुमः८। 
श्रस्य गुणाः, शौोतलत्वम् । तिक्त्वम् । 
स्त्वम् । पित्तवातनानात्वग्दोषनाशित्वम् । 
अङ्कान्तिकरत्वम् । वख्यत्वच्च । इति राज- 
निघण्टः ॥ 

इरिदहार, क्त, (हरेस्तत्प्रापेरदारमिव ।) खनाम- 
ख्यातनगरम् । तत्तु तौ विगेषः । यथा,- 
“अणु टेवि महामाये पठेच ण्डं खणोत्यपि । 
गयायद्धेव यत् पुण्यं काश्यां विश्वेश्वराग्रतः ॥ 
प्रयाग सुष्डनाञ्चेव इरिदारे इग । 
तस्यं पुण्यं भवेहेवि सत्यं दुर्गे भिवे रमे ॥ 
दूति रद्रयामले हरगौरो संवादे शद्रचण्डो ।*॥ 
तच गङ्गावतरणात् गङ्गादारमिति ख्यातम् । 
तब्र ख्रानादिफलं यथा.- 

ततो गच्छेत धम्ञ्च नमस्त्य महाभिरिम् । 
सलग दारेण तत्तस्थं गङ्ाहारं न सशयः ॥ 
तवाभिषेकं कुर्व्वीत कोटितौरथे समाहितः । 
लभते पुर्डरोकन्तु कुलच्येव समुददरेत् ॥ 
ततेकराविवासेन गोखदख्रफलं लमेत् ४” 

इति पाञ्च भूभिखण्डे १२ खध्यायः ॥ 
पिच। 
“सव्वेच सुलभा गङ्गा विषु स्थानेषु दुलेभा । 
गङ्खदयरे प्रयाग च गक्रासागरसङ्खमे ॥ 
सवासवाः सुराः सव्व गङ्गाहारं मनोरमम् । 
समागत्य प्रकुव्वन्ति खानदानादिकं मुने] ॥ 
देवयोगाश्छने तत यै त्थजन्ति कलेवरम् 
मनुष्यपक्षिकोटाद्यास्ते लभन्ते प्रं पदम् ॥* 

इति ततव क्रियायोगसारं १ अध्यायः ४१॥ 
पुस्तकान्तरे गङ्गादारस्याने ररिद्वारभिति 
पाठः ॥ 

इरिनाम, [म्] क्तौ, ( इरर्नाम।) शहर | 
राख्यानम् । तस्माहासव यघा,- 
“न् कारनियमस्तत्र न देशनियमस्तथा । 



इरिना 

नोच्छिश्टादौ निषेवोऽस्ति इरेर्नामनि लुब्धक ॥ 
न्नानं देवानं ध्यानं धारणा नियमो यमः। 
प्रत्याहारः समाधिश्च इरिनामसमंनच॥ 

इति पाद्मोत्तरखण्डे ९८ श्रध्यायः ॥ 
अपिच। 
“हरेनाम हरनाम हरेनौमैव केवलम् । 
कलौ नासत्यं व नासय व नासत्येव गतिरन्यथा ॥” 
इति योहरिभक्तिविलासस्य ११ विलासे वह 
्रारदौयपुराणवचनम् ॥ * ॥ वैष्णवानां जप्य 
हरिनामानि यथा,-- 

“हरे छष्ण इरे कष्ण छलष्ण कष्ण हरे इरे । 
रे राम इरे रामराम राम दरे इरे॥ 
श्रस्य प्रमाणादि यथा,-- 

विपुरोवाच। 
“वासुदेव महावाहो ! खृखुष्व परमं वचः । 
त्वं हि देव सुरश्रेष्ठः किमथे तप्यते तपः ॥ 
कुलाचारं विना पुच्च } नहि सिदिः प्रजायते । 
शक्तिहोनस्य ते सिद्दिः कथं भवति रे सुत! ॥ 
ममांशसम्भवां लच्छं त्यक्ता किं तप्यते तपः। 
वथा मं उथा पूजां जपच्च विफलं सुत ! ॥ 
संयोगं कुरु थन्नेन शक्वा सड तपोधन!) 
सुखं विना सुतश्रेष्ठ ! विद्यासिद्िन्नं जायते ॥ 
साधके क्षोभमापन्रं देवता चोभमाप्रयात् । 
लस््ाद्धोगयुतो भूत्वा जपकर्म समार मेत् ॥ 
भोगे विन। सुतबेष्ठ ! नहि भोचः प्रजायते । 
शृणु पुच्च सुतश्रेठ दौक्ताया भ्रानुपून्विकौम् ॥ 
दशवे तु संप्रा इादशाभ्यन्तरे सुत ! | 
शृणुयांदरिनामानि षोडशानि एथक् पथक् । 
हरिनाम विना पच्च ! कण शुदधन्न जायत ॥ 

ओषासुदटेव उवाच । 
श्रृणु मात्म हामाये विश्वबोजस्वरूपिणि ! । 
हरिनाम महामाये क्रमात्तव मतं वद ॥*॥ 

विपुरोवाच । 
इरे क्ष्ण हरे छण क्ष्ण कष्ण इरे इरे । 
रे राम इरे राम रामराम इरे इरे॥ 
हइाविंयदच्राण्येवं कलानामडखतं सदा । 
अणु च्छन्दः सुतश्रेष्ठ ! हरिनाखस्तु चैव दि ॥ 
छन्दो हि परमं गुद्यं महत् पद मनव्ययम् । 
सव्वशक्तिमथं तन्तं हरिनाम तपोघम ! ॥*१॥ 
श्मस्य योहरिनाममन्स्य वासुदेव ऋषिर्गायच्चो 
च्छन्दः ओोविपुरा देवता मम महाविद्या 
सिद्धार्थे विनियोगः ॥ * ॥ 
^ठतच्न्तं सुतश्रष्ठ ! प्रथमं खृणयाव्ररः । 
श्रुत्वा दिजमुखात् पुचच दच्षक्णे तपोधन ! ॥ 
श्रादौ छन्दस्ततो मन्त्र खुत्वा शदो भवेन्नरः । 
दादशाभ्यन्तरे खुत्वा कणं शुहिमवाश्ुयास् ॥ 
कंगुं विना पुतच् मडाविद्यासुपालमेत्। 
नारौ वा पुरुषो वापि तत्च्षणान्नारकौो भवेत् 
ततस्तु षोड़गे वषे संप्राप्ते ुरवन्दित ¡1 
महाविद्यां ततः शां नित्बां ब्रह्मखरूपिणोम्। 
शरुत्वा कुलमुष्ठादिप्रात् साचात् ब्रह्ममयो भवेत्। 

कुादेबद्रहस्यं यः धिवोक्ञच्च तपोधन ! । 
श्र, 150 
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हरिन्द्म 
तस्य सिहिभवेदिद्या भषटेयमवाग्रयात् ॥ 
रहस्यं हि विना पच्च ! रम एव हि केवलम् । 
भतणएव सुतश्रेष्ठ ! रदस्यरहितस्तव । 
रहस्यरहितां विद्यां न जपेत्त कदाचन ॥ *॥ 
इकारस्तु सुतश्रष्ठ ! चिवः साक्तान्र संशयः। 
रेफस्तु चिपुरादेवो मम मूत्तिमयौ सदा ॥ 
एकारञ्च भगं विद्यात् साच्ताद्योनिं तपो- 

धन !। 
एकारः शृन्यरूपो च रेफो विग्रहश्रारिणः । 
इरेतु त्रिपुरा सात्ताश्मम सूर्तितरं संगयः॥ 
ककारः कामदा कामरूपिणौ स्फुरदव्ययम् । 
ऋटकारञ्च सुतच्रेष्ठ ! ज्येष्टा शक्तिरिंतोरिता ॥ 
ककारश्च कारश्च कामिनो वैष्णवो कला॥ 
षकारखन्द्रमा देवः कलाषोडशसंयुतः ॥ 
णकार सुतवर ! सा्तात्निवृतिरूपिणो । 
दयोरक्वं तपःखेष्ठ ! महामाया जगन्मयो ॥ 
छष्ण छष्ण सुतथरेह ! महामाया जगन्नयो । 
इरे इरे ततो देवि ! शिवशक्तिखखररूपिणौ ॥ 
इरे रामेति च पदं शिवशक्तिमयं सुत ! । 
इरे हरे इति पदं शक्तिदय समन्वितम् ॥ 
भ्रादयन्ते प्रणवं दत्वा यो जपेदशधा दिजः 
स भवेत् सृतवर ! श्रेष्ठो महा विद्यासु सुन्दरः ॥ 
इरिनाम सुतश्रेष्ठ ! ज्येष्ठं तु वेष्णवं मतम् ॥ 
एवं षोड़श नामानि दाचिंशदकच्तराणि च। 
भाद्यन्ते प्रणवं दत्वा चतुच्तियदनुत्तम ! ॥ 
इरिनाम विना पुच्च ! दोक्ता च विफला सदा। 
कुलदेवसुखाच्छ्त्वा हरिनाम पराचचरम् ॥ 
ब्राह्मणचतच्चवैश्याख्च शूद्रः ्ुत्वा- परा चरम् । 
दोक कुयात् सुतग्रेष्ठ ! मडाविद्यासु सुन्दर ! ॥ 
दक्षां वापि इरे्रम यदि शूद्रसुखात् प्रिये !। 
भन्नानाद्यदि ग्डह्ञोयात् तस्य पापफलं खण ॥ 
शूद्रः शृद्रमुखात् खुत्वा विद्यां वा मन्बरसुत्तमम्। 
कोटिवंश्ान् समादाय रौरवं प्रति गच्छति । 
अपि दाढब्टहोत्रोर्वा दयोरपि समं फलम् ॥ 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति भक्तर अ्रच्रं प्रति। 
शण पुच्च ! वासुदेवप्रसङ्गा इचनं मम ॥ 
इति शओ्रौवासुदेवमादहातेय राधातन्वे विपुरा- 
वासुदेवसंवादे दितौयण्टलः॥ 

इरिनामा, [न् ] पु, ( हरनाम नाम यस्य!) 
मुदः । इति तिकाण्डगेषः ॥ 

इरिनेवं, क्तौ, ( इरनेतमिव।) श्वेतप्द्मम्। 
इति राजनिर्घण्टः ॥ ओोहरेर्लोचनम् । यथा,-- 
“विबोधनार्थाय इरे रिनेचक्तालयाम्। 
विष्वेष्वरी जगदात्री खितिसंहारकारिणोम् ॥* 

इति मार्कष्डेयपुराणे देवोमाहइापम् ॥ 
इरिष्टण चत्तुख ॥ 

इरिनैवः, पु, ( हरेमंकंटस्येव नेत्रमस्य ) पेचकः । 
इति विकाण्डयेषः ॥ 

खरिन्मखिः, पुं, (हरिदर्णो मणिः) मरकतमणिः। 
इत्यमरः । २।९।९२ ॥ ( यथा, माघे । १।४९ । 

"इरिकऋ्मणिश्यामढणषभिरामे- 
गृहाखि नोप्रिव यज रेजुः ५") 

हरिले 

हरिग्यहः, पुं, ( हरिदर्णो मुहः । ) शारदमुहः। 
ति राजनिघर्टः ॥ 

हरिपणे, क्तो, ( इरि हरिण पणं यस्य ।) मूल- 
कम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

इरिप्रियं, क्ल, ( इरेः प्रियम् । ) कछष्णचन्दनम् । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ तत्त् कालोयकम् कालिया- 
काष्ठमिति ०४.५२ इति रन्रमाला ॥ (यथा 
कालोयकन्तु कालोयं पौताभं हरिचन्दनम् 

हरिप्रियं कालसारं तधाकालानुसाथकम् ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखष्डे प्रयत्ने भागी) 

उशोरम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
हरिप्रियः, पु, (हरेः प्रियः 1) कदम्बहक्षः । इति 
शब्दचन्दरिकामरौ ! २।४।४२॥ पौतशङ्ग- 
राजः) विष्णुकन्दः। करवीरः शङ्खः । 
बन्धूकः । इति राजनि ष्टः ॥ चिवः ! वातुल: । 
कञ्चकः। इति कचित् ॥ 

इरिप्रिथा, स्लौ( इरः प्रिया । ) लच्छौः । इत्य- 
मरः। १।१।२८॥ तुन्तसौ । दादभौतिधिः । 
एथिवो । इति केचित् ॥ 

इरिवालुकं, कौ, { इरिप्रिया बालुका यत्र) 
एलवालुकम् । इत्यमरः । २।४।१२१ 

हरिभक्तः, पु, ( इरेभेक्षः । ) इरिसैवकः । तस्य 
ल्तेणं यथा,-- 
सव्वेजोवेषु यो विष्णु भावयेत् समताधिया । 

हरौ करोति भक्ति हरिभक्तः स च स्मृतः १" 
इति ब्रह्मवेवक्ते गणपति खण्डे ३५ अध्यायः ॥ 

हरिभद्र, कौ, ( दरभद्रं ठतियख्मात् । ) इरि 
बालुकम्। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

हरिभावषौ, स्तनौ, हरिं भावयितु' भौलं यस्याः 
सा। ( इरि+भू+शिनि। ङोप्!) इरि 
भावनाभौोला। इति सुग्धवोधव्याकरणम् ॥ 

इरिभुक्, [ज] पु" (हरि मेकं भुङक्ते इति। भुज + 
क्षिप ।) सैः! इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

इरिमन्धः, पुं, गणिकारिका! इति शब्दरब्ना- 
वली ॥ चणकः । इति राजनिषघेख्टः ॥ ( भस्य 
पयायो यथा, 
“चणको इरिमन्यः स्यात् सकलप्रिय इत्यपि ५ 
इति भावप्रकाशग्य पून्वं खण्डे प्रथमे भागी 1) 
देथविगेषः। इति इरिमन्यजदब्दटौकायां 
भरतः ॥ 

हरिमन्यकः, पु, ( इरिमन्थ एव । खाथं कन् । ) 
चणकंः। इत्यमरः । २।९। १८॥ 

इरिमन्यजः, पुं, चणकः । इत्यमरः । २। ९. । १८॥ 

इरिमन्धं देशे प्राचु्यंण जातवान् इरिमन्यजः । 
हनजनादिति डः । इति भरतः ॥ ( क्ौषैऽपि 
श्यते । यथा, सुशुते सचसयाने ४६ अध्याये । 
खञादुपाकरसं शावा दुललंरं हरिमन्यजम् ॥*) 

छष्णमुहः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
इरियः, पुं, ( हरिं पोतवणै याति प्राप्रोतोति । 
था+कः।) पोतवर्णचोटकः । इति हेम चन्द्रः॥ 

हरिके, च्य, नाचोक्ौ चेटोसम्बोधनम् । इति 
केचित् ॥ 



इरिषा 

इरिलोचनः, पुं, (हरेरिव लोचनमस्य ।) कुलोरः। 
दति विकाण्डगेषः ॥ पेचकः । इति केचित् ॥ 
इरि ण चश्ुयुक्ते, वरि ॥ 

रिव, क्तो, ( हरिप्रियं वर्षम् । ) जग्बुददौ पस्य 
नववर्षान्तगंतवषवि्चेषः । इति व्रि कार्डगरेषः॥ 
सतु निषधडेमकूटपव्वतयो ध्ये वत्तते। यधा 
एवं दक्षिणिनेलाहतं निषधो हेमकूटो हिमा- 
लय इति प्रागायता यथा नोलादयः। भ्रयुत- 
योजनोत्सेधा इरिवषकिंपुरषभारतानां यथा- 
रूख्यम् । इति ओोभागवते ५ स्के १६ भ्रध्यायः॥ 
किञ्च । इरिवघं चापि भगवान् नरइरिषरूपे 
णास्ते। तद्रूपग्रहणनिमित्तसुत्तरचाभिधास्ये 
तदयितं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभाग- 
वतो दैत्यदानवकुलतोर्धोकरण भोलाचरित 
प्राद्धादोऽव्यवधानानन्यभक्ियोगैेन सदह तदषं 
पुरषेश्पास्ते । इति च तत्रैव १८ अध्यायः ॥ 

हरिवंशः, पुं, ( इरेवेयः। ) ओोजष्णस्य सन्तानः । 
यद्ा- 

हरिवंशं प्रवच्धामि क्ष्णमाहाकप्रलक्षणम् । 
वसुदेवात्त देवक्वां वासुदेवो बलोऽभवत् ॥ 
सक्मिणोसत्यभामाद्या अष्टौ पल्धमो हरै; पुरा । 
षोडशस्तोखदस््ाणि भन्योन्धासन् महान; ॥ 
तासां पचा एौच्चाद्याः शतशोऽथ सहखशः । 
रुका ञव प्रदुस्नो न्ध वघोत् सम्बरख्च यः ॥ 
तस्य पुच्चोऽनिडदोऽभूत् उषाबाणमुतापतिः । 
अनिसदादभूद्यः स च राजा गते इरौ । 
खान्दोपनिं गु चक्र सपुच्च यादवाधिपः ॥” 

इति गारुडे १४८ । १; ५--८; ११॥ 
बिस्तारस्तु मडाभारतोयहइरिवंपव्वणि द्रष्टव्यः) 

इरिवज्ञभा, सो, (इरेवंज्ञभा ।) जया । तुलसो । 
इति राजनिषंष्टः ॥ लच्छोश ॥ 

हरिवान्, [त्] पुं, ( इरिरण्बोऽस्यस्वेति। 
मतुप् । “छन्द सोर; ।*८।२।११ । इति मस्य वः। 
इन्द्रः, इति इलायुधः ॥ इरिविश्िष्टे, ति ॥ 
( यथा, वाज्सभेयसंहितायाम् । २० । ३९ । 

जुषाणो बदिंरिवाच् इन्द्र 
प्राचोनं शलोदत्प्रदिशा एथिन्धाः;॥" ) 

इरिवासरं, क्रो, ( इरैर्वासरम्। ) योहरे हनम् 1 
तत्त् एकादभथोहादशोतिथिरूपम् । यथा, 
एकादयो हादभशो च प्रोक्षा ओोचक्रपाशिनः।॥ 
एकादथोमुपास्येव हादशीं समुपोषयेत् । 
न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोर्देवता इरि: ॥* 

इति च तिष्यादित्छम् + 
पिच 
“यानि कानिचपापानि ब्रह्महत्यादिकानिच। 
अन्रमायित्य सर्व्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे ॥ 
अघं स कैवलं भुङ्क्ष यो भुङ्कते हरिवासरे ५" 

इत्येकादशोतस्वम् ॥ * ॥ 
इादण्याः प्रथमपादः । यथा । विष्ुधर्मरोत्तरे । 
“इादश्याः पथमे: पादो इरिवासरसंन्नकः । 
मतिक्रम्य कुर्व्वीत पारथं विष्णुतत्परः ॥” 

इति तिथ्यादितच्वम् ॥ + 4 

४१८ 

इरिवा 

प्रथ हरिवासरे जागरणादिविधिः। स्कान्दे 
खोनब्रह्मनारदसंवादे। 
“णु नारद् ! वच्ामि जागरस्य तु लच्तणम् | 

धेन विन्नांतमाव्रेण दुलैभो न जनादेनः ॥ 
गोतं वाद्यं च दृत्यं च पुराणपठनं तथा । 
धूपं दोपं च नेवेद्यं पुष्यगन्धानुलेपनम् ॥ 
फलमष्यञ्च शरदा च दानमिन्द्रियनिग्रहः। 
सत्यान्वितं विनिद्रञ्च मुदा युक्तं क्रियान्वितम् ॥ 
साशचय्ये चेव सोत्षाद्ं पापालस्यादिवन्नितम्। 
प्रदचिणाभिसंयुक्तां नमस्कारपुरःसरम् ॥ 
नोराजनसखमायुक्लमनिविखेन चेतसा । 
यामे यामे महाभाग! कुर्य्यादाराचिकं इरेः । 
एतेगुलः समायुक्तं कुयान्नागरणं इरेः ॥*५॥ 
किञ्च) 
“य एवं कु इते भक्तया वित्तगाव्यविवन्नेतः । 
ज्ञागरं वासरे वि्णोर्लोयते परमात्मनि ॥ 
धनवान् वित्तश्चाव्येन यः करोति प्रजागरम् । 
तेनात्ा हारितो नुनं कितवेन दुरात्मना ॥ 
तत्रैव खोमदुमामहेश्बरसंवादे। 

सशास्त्रं जागरं यच्च दत्वगान्धव्वंसंयुतम् । 
सवाद्यं तालसंयुकतं खदोपं साश्भियुतम् ॥ 
उपचारे संयुक्तं यथोक्ते भक्तिभावितः । 
मनसस्तु्टिजननं सुदं लो करच्नम् ॥ 
गु दादशभियुक्ं जागरं माधवप्रियम् । 
कत्तव्यं सत् प्रयत्नेन पत्तयोः शक्रक्लष्णयोः ॥५॥ 
किञ्च । 
“परापवादयुक्ञं तु मनः प्रयमवज्नितम् । 
शास््रहोनमगान्धन्वे तथा दौ पविवल्निंतम् ॥ 
शक्तयो पचाररहितमुदासौनं खनिदरकम्। 
कलियुक्तं विशेषेण जागरं नवधाधमम् ॥*५॥ 
किञ्च । तत्रेव | 
अभावे वाचकस्याय गोतं त्यच्च कारयेत् । 

वाचके सति देवेशि ! पुराणं प्रथमं पठेत् ॥**॥ 
अथ जागरणनित्यत्वम् । 

स्कान्दे ब्रह्मनारदसंवादे । 
“शअतोतानागतान् वापि पाठयिष्यन्ति पून्जान् । 
अङुर्व्वाणाः प्रपक्छन्ति पुचचध्वसु चयम् । 
जायते नरके वासः पिभिः सड कालशः ॥ 
न पुर्चरणात् पापं व्रतेर्दानेः समाधिभिः। 
विलयं याति विगरद्र ) विना इादभथोजागरम् ॥* 
तव्रेवोमामहेश्वरसंवादे । 
“संप्राप्तं जागरे विष्णोये न कुर्व्वन्ति जागरम् । 
अश्यते सुतं तेषां वैष्णवानाच्च निन्दया ॥ 
मतिनं जायते यस्व इादश्यां जागरं प्रति । 
न हि तस्याधिका रोऽस्ति पूजने केशवस्य हि ॥ 
भतणएवोकं ब्रह्मणा । तत्रैव । 
“दये वर्तते यस्य खदा योगेश्वरो इरिः। 
मतिरत्पद्यते तस्य दाद शोजागरोपरि ॥*॥ 
सामान्येन पुरालेख गोतद्धत्धादिनित्बता । 
अधुना लिख्यते सेयं जागरे च विशेषतः #“ 
भथ जागरे गोतादिनित्वत्वम् । स्कान्दे उमा- 
महेश्वरसंवादे। 

` मन्वन्तराणि वसते तन्तुसंख्यासमानि वे ॥ 

कुरते मोचमघ्नोति 

हरिव 

“सू कवत्तिष्ठते यो वै गानं पाठञ्च नाचरत्। 
सप्त जन्मानि मूकत्वं जायते जागरे इरेः ॥ 
योन दत्यति मूढात्मा पुरतो जागरे इरेः। 
पङ्कत्वं जायते तस्य सत जन्मादि पाव्वति !॥ 
पाश्च पक्तवहनोप्रभ ङ्घ । 
स्तुवन्ति न प्रशंसन्ति यै जना जागरं हरे) 

भोत्छवो भवते तेषां ग्टहे जन्मानि सप्त च॥ 
स्तुवन्ति ये प्रशंसन्ति जागरं चक्रपाणिनः। 
नित्योक्वो भवेत्तेषां जन्मानि दश पञ्चच ॥” 

अथ जागरणमाहातपम् । 
स्कान्दे ब्रह्मनारदसंवादे तथा योप्रह्णादसंडित 
याच्च । 
“न गयापिष्डदानेन न तोर्यै्हभिर्मखैः । 
पूव्वेजा मुक्तिमायान्ति विना दादभौजागरम् । 
सरव्वावखयोऽपि यः कुयादादणश्यां जागरं इरेः । 
यामेनैकेन दडते पापं जन्मसडसत्रजम् ॥४॥ 
यः कुब्धादो पदानन्तु राच्रौ जागरणे इरेः ॥ 
निमिषे निमिषे त्रिप्र ! लभते गोशतं फलम् ॥ 
यः कुर््याज्नागरे पूजां इादणभ्यां कुसुमै हरेः । 
पुष्पे पुष्येऽश्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 
यो दहेचागुर विष्णोः पूजां क्रत्वा तु जागरे। 
निभिषाद्धंन लभते तिलपाएवश्षतं फलम् ॥ 
निभेषच्च दडेदपं स्टतं गुगगुलु' इरेः । 
लभते जागरे विप्र ! पुख्खं माससमुङ्धवम् ॥ 
यो द दान्ना गरे विष्णोहं विषया ्रसमुद्धवम् ॥ 
नैवेद्यं लभते पुख्यं यालिगेलखसुद्धवम् ५ 
पक्काच्रानि चयो दद्यात् फलानि विविधानिच॥ 
जागरे पद्मनाभस्य लभते गोऽयुतं फलम् ॥ 
सकपुरञ्च ताम्बूलं थो ददाति हि जागरे । 
पञ्मनाभप्रसादेन श्वेतद्ोपे वसेच्चिरम् ॥ 
जागरे पद्मनाभस्य यः कुत् पुष्यमर्डपम् । 
ख युष्पकविमानेस्तु करोडते ब्रह्मसद्मनि ॥ 
जागरे पद्मनाभस्य सकपरं तथागुरुम् । 
इते द इते पापं जग्मल्तसमुद्धवम् ॥ 
खानं दटाति छष्णस्य दधिक्तोरष्टतादिभिः। 
राचौ जागरणे विप्रा ! सुक्तिभागौ भवेहिसः॥ 
दिव्वाम्बराणियो दद्याव्नागरे समुपस्धिते। 

दद्यादाभरणं विष्णोरमजं रब्रसन्भवम् । 
सपतक्षल्पानि वसते सोत्सङ्ग मग्परियो हि सः॥ 
ओोचन्दनं सकपेरं सागुङ तु सकेशरम् । 
उक्तं गमदेनापि यच्छते इरिजागरे ॥ 
एकेकं सुनिशादेल ! भग्डमेधाधिकं फलम् । 
कलौ भवेन्न सन्देहो वाशदेवप्रसादतः ॥ 
तेन दोपकं विष्णोगंब्येन च विशेषतः । 
छ्वालयेव्नामरे रात्रौ निमेषे गोऽयुतं फलम् ॥ 
जागरे वाखुदेवस्व कपुरर च दोपकम् । 
यो छ्वालयति कोटोनां कपिलानां लभेत् 

। फलम् । 
अआआराचिकं इरेयंस्तु सकापरन्तु जागरे । | 

कुलायुतसमन्वित ॥ 
विना डि योऽपि कर्पर कु्यीदाराजिकं दरेः॥ 



1), ~ नीं 

हरिर्वा 

निःखो$पि जागरे विष्णोर्दाता भूरिफलं लभेत् 
वारिजं वारिणा पूण शिरसि खापयेदरिम् । 
बिभत्तिं जिश्सा सोऽयं गङ्गाज्नानक्षतं फलम् ॥ 
जत्रा पूजां इरेयं स्तु जागरे पुरतः एचिः। 
प्ठेन्रामसखहखन्तु गोता नागविमो षणम् ॥ 
माङ्ल्यख्रपनं पुण्य ' स्तवराजमनुस्मृ तिम् । 
वैदिकानि व जप्यानि भक्तया रातौ मुहर्मुहः ॥ 
भवेत् प्रत्यत्तरं पुण्यं कपिलागो शतोद्धवम् । 
जागरे यन्नरूपस्य पुरतः पठतो इरेः ॥ 
यः पुनः कुरुते मोतं सन्रृत्य' वायसंयुतम्। 
न तत् क्रतुशतेः पष्य' ब्रतदानयतैरपि ॥ 
यः पुनः कुरते गोतं विलज्जो त्यते यदि । 
लभते निमिषादंन चतुरा यमजं फलम् ॥ 
जागरे पद्मनाभस्य कुर्य्यात् पुस्तकवाचनम् । 
श्लोकसंख्या वसेत् स्वगे युगानि दरिसन्निधौ ॥ 
कुर्य्यादन्दनमालां यो रग्भास्तस्मेः सुशोभनैः । 
चुतहक्तोद्वेः पत्रेजागरे चक्रपाणिनः ॥ 
युगानि पव्रसंख्यानां स्वर्गे तस्योत्वो भवेत् । 
पूज्यते वासवा दश क्रोडते चाष्ठरोहतः ॥ 
छत्यमानस्य मल्येस्य यै केचिनत्निरयं गताः । 
विसुक्ला धश्यराजेन मुक्ति यान्ति इरेः पदम् ॥ 
गोतध्वनिससन्तुषटो जागरे तु रमापतिः । 
वास्वस्याधिकं सौख्य' दवा अन्वन्तर शतम् ॥ 
छत्येन म्ये सौख्य' तु स्वर्गे टृत्येन जागरे । 
रसातले तथा सौख्यं सुक्तिनत्यादवाप्यते ॥ 
प्र्चणोयप्रदानेन यत् पु्ख' कथितं बपैः। 
न तत् कोटिमद्ेः पुख्ठ' योगै; सां ख्यैरवाप्यते ॥ 
दौपमालां इरेरग्रं य: करोति प्रजागर । 
विमानकोटितंयुक्तः कल्पान्तं वसते दिवि ॥*॥ 
चरितं रामचन्द्रस्य; यः खणोति हरेर्दिने । 
रातौ वाख्मोकिना प्रोक्त' तत्समो न हि वैष्णवः॥ 
यः पुनः पठते रात्रौ महाभारतसम्भवाम् । 
कथां जागरणे विष्णोः कुलकोरि नयैदिवम् ॥ 
श्रोत्तानपादेखरितं धरुवस्य च महात्मनः । 
छष्णस्य वालचरितं जागरे पठते हियः॥ 
युगकोरिखहस्स्य चयः पापस्य जायते । 
तस्माज्नागरणं काय्धं पत्तयो; शक्त्यो; ॥ 

` ओौमद्भागवतं भक्तया पठते विष्णुसब्रिधौ । 
जागरे तत्पदं याति कुल्न्दसमन्वितः ॥ 
अष्टादश पुराणानि पुराणपुश्षस्य च । 
दयितानि सदा विष्णोरविंगेषेण तु जागरे ॥ 
यो नौतां पठते रात्रौ विष्णोर्नामसडहस्रकम् । 
वैदोक्तानां पुराणानां जागरो पुष्यमाभ्यात् ॥ 
धेनुदानं तु यः कुरय्याज्जागरे चक्र पाणिनः। 
लभते नाच सन्देहः सपरदो पावनोफलम् ॥ 
जागरे पद्मनाभस्य यः कुर्व्याच्छभमण्डपम् । 
मण्डले धुवलो कस्य यावत्तिष्ठति पद्मभू; ॥ * ॥ 
सर्व्वं षामेव पुण्यानां महत् पुश्डं महो तले । 
इादश्यां जागरे विप्र ! प्रसि भुवनत्रये ॥ 
जागरं वे चिकोषन्ति कमणा मनसा गिरा । 
न सैषां षुनराहत्ति विष्णुलोकात् कथश्चन ॥ 
जागरे कृत्यमानन्तु दृष्टा वै दादभथोदिने । 

२३९ 

५१९ 

हरिश 
रात्रौ माजेयते शौरिः पापं तस्य युगा- 

न्नितम् ८ 
इति ओोहरिभक्तिविलासे ११ विलासः ॥ 

हरिवाहनः, पु, ( इरैर्वाहनः। ) गरुडः । इति 
इारावलो ॥ ( हरिर श्रवा वानं यस्येति । 
इन्द्रः । यथा, महाभारते । १।२६।१। 
एवं स्तुतस्तदा कदा भगवान् हरिवाहनः । 
नोलजोमूतसङ्घातैः स्वम म्बरमाठणोत् ॥* 
तथाच ततैव । ३। ४६ । ५२। 
“तत भ्रानाय्य तनयं विविक्ते इरिवाइनः । 
सान्त्यित्वा शमैर्व्वाकयैः सयमानोऽभ्यभा- 

षत ॥*) 

हरिवोजं, ज्ञी, (इरेर्वीजं वयम् ।) इरितालम्। 
इति जटाधरः ॥ 

रिषं, क्तो, हरिवर्षम् । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
इरि शयनं, ज्ञौ, (इरेः शयनम् । ) ओओहरर्निदरा । 
यथा ! उपनयने दोपि कायाम् । 
“जोवार्कन्दूड एकौ इरिशयनवहिभास्करे चोत्त- 

रस्ये 
स्वाध्याये वैदवर्णाधिप दह शुभदे चौरमे 

नादिती च । 
इत्यादि ज्योतिस्तच्छम् ॥*५ 

तदिधिर्यथा । वामनपुराणे । 
“एकादश्यां जगत्खामि शयनं परिकच्ययेत् । 
शओेषाहिभोगपय्यङ्गं क्त्वा संपूज्य केशवम् ॥ 
अनुज्ञां ब्राह्मणेभ्य इादश्यां प्रयतः शुचिः । 
लब्धा पोताम्बरधरं देवं निद्रां समानयेत् ॥* 
अलुन्नां लब्यु त्यन्वयः। एकादभोखमयै दिवा 
शयनं परिकल्पयेत् राच्ौ दादभोच्षथे 
निद्रेति ॥ *॥ व्यक्तं वारादे। 
“आषादृशक्तदादण्यां पौणंमास्यामथापि वा । 
चातुर्प्ौस्यव्रतारम्भरं कुर्यात् कक्षंटसंक्रभे ॥ 
श्रभावै तु तुलार्केऽपि मन्त्रेण नियमं ब्रती । 
कार्तिके श्ञदादण्यां विधिवत्तत् समापयेत् ॥ 
चतुर्धाीपि हि तच्चौणे चातुर्मास्यं व्रतं नरः । 

प शक्ञपचे तु दादश्यां तव्समापयैत् ॥“ 
माच्छे । 
“चतुरो वधिकान् मासान् देवस्योल्यापना- 

वधि। 
मश्ख्वरो भवेन्नित्यं नरो गुडविवर््जि नात् ॥ 
तैलस्य वव्नं नादेव सुन्दराङ्ग प्रजायते । 
कटु तेलपरित्यागात् थदनाशः प्रजायते ॥ 
लभते सन्ततिं दोघी खालोपाकम भयन् । 
खदा सुनि: सदा योगौ मधुमांसस्य वष् नात् ॥ 
निराधिर्मीरुगोजस्तो विष्णुभक्तख जायते ! 
एकान्तरोपवासेन विष्ुलोकमवाभ्रयात् ॥ 
धारणान्रद्ठलोनराश्च गङ्गखानं दिने दिने। 
ताम्बुलवच्छ नाङ्धोगो रक्लकण्ठञ् जायते ॥ 
तत्यागात् सुलावश्छं सव्ये स्जिग्धं वपुभवेत् । 
फलत्यागात्तु मतिमान् बहपुचच जायते ॥ 
नमो नारायणायेति जघ्ानशननं फलम् । 
पादाभिवन्दनादिष्णोलंमेद्नोदानजं फलम् । 

हरिश 
एवमादित्रतेः पाथं ! तुहठिमायाति केशवः ॥ * 
सनत्कुमारः। 

। व मया देव ! श्टह्ोतं पुरतस्तव । 
सिदिमाप्रोतु प्रसन्ने त्वयि कैश्रव ¦ ॥ 

षडहोतेऽस्मिन् ब्रते देव ! यदापूरे तहं स्दिये । 
तच्छे भवतु संपूण त्वमसादाव्जनान ! ॥" 
सखमापौ च। र 
“इद् व्रतं मया देव ! छतं प्रौत्ये तव प्रभो ! । 
न्धुनं संपूणंतां यातु तद्मसादाज्ननान ! 1" 
अच्ैव यतिमधिक्लत्य काठकग्टद्यम् । 
“एकरात्रं वसेद् ग्रामे नगरे पञ्चराचकम् । 
वर्षाभ्योऽन्धतवर वर्षासु मासांख्च चतुरो वसेत् ॥* 
एतदशक्तविषयम् । ऊर वाधिकाभ्यां मासाभ्यां 
नकस्थानवासोति शङ्कोक्ते; ॥ * ॥ माव्य ।: 
“ओते विष्णुः सदाषाद़ भाद्रे च परिवर्तते 
कात्तिंके परिवुध्येत शक्तपक्ते दरे्दिने ॥* 
भविष्यनारदौययोः। 

(व्रा द्यपादे खपितीह विष्णु- 
ैषणव्यमध्ये परिवत्तंते च । 
पौष्णावसाने च भुरारिदन्ता 
प्रवुध्यते मासचतुषटयैन ॥” 

मे्मनुराधः पेष्णव्यं वणा । पौष्णं रवतो५५॥ 
भविष्ये । 
“निशि खरापो दिवौलयानं खन्ध्यायां परिवत्त- 

नम् । 
न्त्र पादयोगऽपि दादश्यामेव कारयेत् ॥” 
भरन्धव्र खापादिविदहितरात्ादौतरकाले दथ- 
मोप्रदौपदोख । 
“किं सन्तेव्राद्यपादेन दशम्येगेन यो दिवा 
पौष्णओेषेण किन्तेन प्रतिपद्यथ यो निशि ॥" 
दशम्यंशेन दशम्या भर॑गो यत्र पादेषेनयः 
पादो दिवा प्राप्स्तेन वा किम्। अत्र 
दथमैौप्रतिपदोव्वेष्नं नात् तदितरेकादश्यादि- 
पञ्चतिथिषु मैत्रादिनत्तव्रपादविेषलामे 
दादश विनापि शयनादिरिति प्रतोयते ॥ * ॥ 

॥ 
““रवत्यन्तो यदा रात्रौ हादणश्या च सम्ायुतः। 
तदा विबुध्यते विष्णु्दिंनान्ते प्राप्य रेवतोम् ४" 
दिनान्तेव्रिधाविभक्षदिनटतोयभागे दिबो- ` 
लानभित्यनुरोधात् । विश्छुधर््मोत्तरे । 
“विष्छुदि वा न खपिति न च रात्रौ प्रुध्यते ¦ 
दादणश्याख्लस्योगे पादयोमो न कारणम् ॥ 
अप्राप्तं हादशोखधचे उन्धानशथयने इरेः । 
पादयोगेन कत्ते नाहीराव्रं विचिन्तयेत् ॥* 
वराहपुरारम् । 
"हाद्श्यां सन्धिसमये नचक्वाणाम स्मरे । 
सा-भा-का-सितपक्ेषु शयनःवन्त नादि कम् ४" 
अा-भा-कानां भ्राषादृभाद्रका्तिकानाम् ॥*॥ 
यतख् दादश्यां निशादौ नच्तवसाच्रयोगात् । 
इादग्याद्चाःभाकै तिष्वन्तरे निशाद्यनादैरेख 
पादविशेषयोगात्। तद्भाव दादश्यां सन्ध्याया- 
मेव शयनादिकम् । बोधनन्तु इादश्यं रात्र 



रिख 

रेवत्यन्तपादयोगे दिनढतीयभागे इति विशेषः ॥ 
शयने मन्तरमाइ वराहपुराणम् । 

*नमो नारायखाथत्यु इमं मन्वसुदोरयेत् । 
पश्यन्तु मेषान्यपि मेघश्यामं 
छ्यु पागतं चिच्यमानं महोभिमाम् । 
निद्रां भगवान् द्भतु लोकनाथ 
वर्षाखिमं पश्यतु मेघहन्दम् ॥ 
ज्रात्वा च पश्पैव च देवनाथ 

मासा्ल्वारि वैकुण्ठस्य तु पश्यनाथ ! # 
लत । 
“रुषे तयि जगन्नाथे जगत् सुषं भबेदिदम् ¦ 
विबुधे त्वयि बुध्येत जगत् स्वे, चराचरम् ॥ 
इत्यनेन पूजयेत् ॥५॥ पाश्वं परिवन्ेने तु । 
““वासुदेव जगन्नाथ प्रा्ेयं हादभो तव । 
पार््खन परिवत्तछ् सुखं खपिहि साधव ! ॥" 

इति पठेत् ॥ 
भत्वयि सुपे जगद्राये जगत् सु भवेदिदम् । 
विडुहे त्वयि दुष्येत जगत् सव्ये चराचरम् ॥* 

इत्यनेन पूजयेत् ॥ 
जैयतकालिककल्यदरौ ब्रह्म एराणम् । कात्तिक 
शुक्त प्मधिकछत्य । 
“उपवासः प्रकत्तव्य एकादश्यां प्रजागरः । 
इादश्यां वाद्देवेश्च पूजितव्यः प्रयन्रतः ॥*५॥ 
उग्थानमन्स्तु । 

मदन्द्रसदरेरभिनूयमानो 
भवाद्रषिबन्दितिवन्दनोयः। 
प्राप्रा तबैयं किल कौमुदाख्या 
जाग्डष्व जाग्डष्व च लोकनाथ ! ॥ 
मेघा गता निर्लपूणंचन्द्रः 
शारद्यपुष्याणि च लोकानाथ |) 
अहं ददानोति च पुणयहेतो- 
व्नाग्यव्व जाग्डष्व च लोकाना! ॥* 

ततः । 
“उ्िष्टठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यजं निद्रां जगत्पते! 
त्वया चोलौोयमानैन उयितं भुवनत्रयम् ॥* 

इति पठित्वा पूजयेव् ॥ 
इति तिध्यादित्वम् ॥ क 

रिथरः, पु, ( इरि; शरो यस्य । ) शिवः । इति 
केचित् वत्रिपुरदहनाथ चरिरेव यतस्तस्य 
शरोऽभूत्तस्मात् । यथा, पुष्पदन्तः । 
“ग्यः ्ौणो यन्ता शतष्टतिरगीन्द्रो धनुरथो, 
रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाथिः शर इति। 
निधन्तोस्ते कोऽयं त्िपुरढणमाङम्बरविचि 
विधेयः क्रीडन्तो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥* 

उरिचन्द्र, पं, कृपविशेषः। तु व्रेतायुगे खथ 
वंभौयः अष्टाविंथराजः। तत्पश्चायः! वि्- 
धज: २) इति ₹ेमघन्द्रः + अपि च । त्रिशक्ो- 
इरिशन्दरस्तच्माद्रोहिताश्स्ततय इरितः। इति | 
वि्छुपुराणे । ४।३।१५॥ 

दरिषन्द्रपरं, को, ( उरिबन्दरस्य परम् । ) ररि 
चन्द्रराजनगरम् । तत्पथधायः भौभपुरम् २। 
इति तविकारयेषः ॥ 

५२१ 

इरि 

इरिषः, पु, दषः । इति केचित् ॥ 
इरिषेशः, पु, जि नचक्रवत्तिविशेषः। तत्प्व्यायः । । 
इरितः २। ययथा,-- 
“इरिषेणो इरिसुतो जयो विज्ञयनन्दनः । 
ब्रद्मसलुर्न मदन्तः स्वं चेच्छा कुवं शजाः +” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
इरिषद्खोततन, ज्ञो, ( इरेः सहो सनम् । ) योर 
नामोच्ारणम् । यथा,- 
दानं व्रतं तपी यन्नः खां वा पिद तपंणम् । 
सकलं निष्फलं राजन् ! उरिसुङोत्तनं विना ॥* 

इति कमललोचनम् ॥ 
अपिच । 
“नरक पच्यमानानां नराणां पापकम्परणाम् । 
सुक्तिः संजायते तस्मात् नामसंकीत्तनाइरेः ॥” 
इति इरिभक्तिविलास्तं इति हा सोत्तमवच- 
नम्॥ 

इरिसुतः, पु, ( इरः सुत इव । ) इरिषेणराजा । 
इति ₹ईेमचन्दरः ॥ इरेः पुच्चथ ॥ 

रियः, पुं, ( हरिरेव चयो यस्य! ) इन्दरः। 
इत्यमरः । १।१। ४६ ॥ (वथा, महाभारते । 
१।६७।५०। । १ 

“हितोयस्तु ततोस्तेषां सोमान् इरिहयोपमः । 
अपराजित इत्येव स बभूव नराधिपः ॥" } 
सूथः । कार्तिकेयः । गणेय: । इति केचित् ॥ 

इरिहरः, पुं, (हरिणा सह इरः) संयुक्त 
इरिदरमूत्तिः । यथा, 

पुलस्त्य उवा च । 
“विमुक्तपापा देवैशं वासुदेवमथान्रुवन् । 
क्षासौ वद जगन्नाथ ! शश्ुस्ति्ठति केशव । 
य॑ ् तोराद्यभिषेण ख्नापयामो विधानतः ॥ 
अथोवाच सुरान् विष्णुरेष तिष्ठति शङ्करः । 
महेहे किन्न पश्यध्वं योगप्रायं प्रतिष्ठितम् ॥ 
तमू चनव पश्यामस््वत्तो वै विषुरान्तकम्। 
सत्यं वद सुरेणान ! महेशानः क्रं तिष्ठति ॥ 
ततोऽव्ययाता स इरिः खडृत्पङ्जशायिनम् । 
दर्भयामाख देवाना सुरारिलिङ्गमे खरम् ॥ 
ततः सुराः क्रमेर व च्ौरादिभिरनन्तरम् । 
ख्ापयाश्चक्रिरे लिङ्गं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम् ॥ 
गोरोचनया त्वालिप्य चन्दनेन सुगन्धिना । 
विल्व पच्राम्बुजैरहवं पूजयाम सुरच्नसा ॥ 
पूजयित्वा गुरुं भक्तया निवेद्य परमौषधौः। 
लघ्चाष्टशतनामानि प्रणामं चक्रिरे ततः ॥ 
इत्येवं चिन्तयन्तश्च देवा देवौ इराच्युतौ । 
कधं योगत्वमापन्नौ संराध्यतममातमनः ॥ 
सुराणां चिन्तितं ज्ञात्वा विश्वम ततिंरभूदिभुः। 
स््यल्तणसंयु कः सरव्वाशुधध रोऽव्ययः ॥ 

सादं त्रिनेत्रं कमलादिकुष्डलं 
लटामहाभारशिरोजमण्डितम् 

चक्रासिदस्तं घनुःथाङ्गपािं 

इरिदरच्ेतं, ज्ञी, ( हरिहरस्य केव्रम् । ) तीथ- 

प्रिनाकशूलाजगवान्बितच्च । 

इरित 

कन्दपं खटाङ्गकपालघण्ट1- 
सश चक्राजधरं महर्षे ! ॥ 
दृद्व देवा इरि शङ्कर तं 
नमोऽस्तु ते सव्वगताव्ययेति ॥* 

इति वामनपुराणे ५८ अध्यायः ॥ *॥ 
शिवविष्णोरमेदेना्चंकस्य रूपन्त्वे वम् । यथा,- 
“निरामया नाम मणा: समायाता जगद्- 

गरो. 
साचहिनेवाः पञ्चाः चोवत्माङ्धितवच्चसः ॥ 
समायाताः खगारूढ्ा हवभध्वजिनोऽव्ययाः । 
महापाशुपता नाम शूलचक्रधरास्तथा । 
भैरवो विष्णुना सार्दमभेदेना्चिंतो हि यैः ॥* 

इति त्रैव 8 भध्यायः॥ | 
अन्यच्च । 
“अथवा विष्णुरूपेण पू जयेचेश्वरं सदा । 
शङ्करं वामभागस्धं सव्वं काममवाघ्रुयात् +“ 

इति देवो पुराशे १२ अध्यायः + 

विशेषः। स तु पाटनिपुच्चनगरख्यभागोरथ्य- 
त्तरपारे वर्तते! तस्य नामान्तरं ददरिचेव 
लदेगोया वदन्ति। तत्र॒ गङ्गागण्डको सङ्गमे 
कात्तिकपौणंमास्यां खानाथै जनसम्ू हमेलनं 
भवति । तस्य नामकारण् यथा,- । 

“ततः स पञ्च रात्राणि श्थित्वा वै विधिपूञ्व॑कम् । 
गोधनान्यग्रतः क्त्वा हरिकतेतर जगाम इ । 
हरिशाधिष्ितं चेच इरिचेत्र ततः स्मृतम् ॥ 
ख्दानन्दो शूलपाणिर्गोधनेन पुरतः । 
खि तवास्त दिनादेव तत्क्तेव' इरिराम कम् । 
देवानामटनाञ्चैव देवाट इति संचितम् ॥* 
दति वाराहे भगवच्छास् सोमेश्वरादिलिङ्क- 
महिमाविमुक्ततेवविषैखादिमहिमानामा- 
ध्यायः ॥ 

इरिहराककः, पुं, ( हरिष्रौ भालानौ यस्य । 
कप् ।) गडः । शिवहषः। इति श्रब्दरज्ञावलो ॥ 
हरिद्रव, क्ली । (इरिइरासरूपे, त्रि। ` 
यथा, हरिवंशे । १८१ । ३०। । 
“अनादिमध्यनिधनमेतदत्तरमव्ययम् । 
तदेव तै प्रवच्यामि रूपं ४०) - व 

इरितकौ, स्तरो, (हरि पीतव फलमिता पराप्ता 
इति हरोता। ततः संज्ञायां कन् मोरादि- 
स्वात् ङेष् 1) खनामख्यातदन्चः। हरड़ा इति 
दन्दो भाषा) तत्पायः । अभया ३ अव्यथा ` 
पथ्या ४ वयःखा ५ पूतना & भख्ला % इमः 
वतौ र चेतकौ < खेयसौ १० शिवा ११।. 

इत्यमरः । २।४।५९.॥ सुधा १२ कायश्था १३. 
कन्धा १४ रसायनफला १५। इति शक्दगब्रा- ` 
वलो ॥ विजया १६। इति जटाधरः ५ लया ̀ 
१७ चेतनकौ १८ रोडिषौ १८ प्रपष्या २०. 
लोवप्रिया २१ जोवनिका २२ भिषम्बरा ररे 
षुखकान्तरे भिषकरिया इति प्राठः! नोषत्तौ ` 
२४ प्राणदा २५ जोच्छा २६ देवो २७ दिश्या ` 
२८। भद्रा गुशाः। { 



इरौत 
^इरोतको पञ्चरसा च रेचनो 
कोष्ठामयन्नौ लवणेन वल्निता। 
रसायनो नैत्ररुजापहारिणो 
त्वगामयन्नो किल योगवाहिनो ॥* 

अन्यच । 
"वोजाखितिक्तं मधुरा तदन्त- 
सत्वग्भागतः सा कटुरुशवोयधा । 
मांसांशतश्चान्नकषाययुक्ता 
इरोतको पञ्चरसा स्प्रतेयम् ॥ 

पथ्वामव्ना तु चक्ष्यो वातपित्तहरो गुखः ॥* 
तस्या भेदा यथा,-- 
“इरोतक्य खतोत्पन्रा सप्तमेदै रदौ रिता । 
तस्या नामानि वशो वच्याम्यथ यथाक्रमात् ॥ 
विजया रोहिणो चेव पूतना चा्ताभया । 
जोवन्तो चेतको चेति नाच्रा सप्तविधा स्मृता ॥ 
अलावुहत्ता विजया सुढत्ता रोहिणी मता । 
खच्यतवक् पूतना चेया ख्थूल्मांसाखता स्मृता ॥ 

` पञ्चासा चाभया ज्ञेया जौवन्ती खणंवणभ।क् । 
वाखा तु चेतक्तो विद्यादित्यासां रूपलद्णम् ॥ 
बिन्ध्यादौ विजया डिमाचलभवा स्याचेतकौ 

पूतना 
सिन्धौ स्यादथ रोहिणो तु विजया जाता 

प्रतिख्यानके । 
चभ्याधामदख्ताभया च जनिता देणे 

सुराष्ाद्वये 
जोवन्तोति इरोतकौ निगदिता सा सघमेदा 

बुधः॥ #॥ 

सर्ववप्रयोगे विजयाथ रोहिणो 
तेषु लेपेषु च पूतनोदिता । 
विरेचने स्यादख्ता गुणाधिका 
लोवन्तिका स्यादिह जोणंरोगजित् ॥ 
स्याचेतको सव्वेरूजापहारिका 
नेत्रामयन्नौ ममयां वदन्ति ताम् । 
इत्यं यथारोगमियं प्रयोजिता 
ज्ञेया गुणाब्या न कद्ाचिदन्धथा ॥ 

चेतको च छता इस्ते यावत्तिष्ठति देहिनः । 
तावदचिरिच्यते वेगात्तत्प्रभावान्र संथयः ४ 
सप्तानामपि जातोनां प्रधानं विजया स्मृता । 
सुखप्रयोगसुलभा सव्वंव्याधिषु शस्यते ॥ 
चिष्षापञ निमच्जति या साज्धेधा गुणवतो 

भिषम्बरैः । 
यस्या यस्या भूयो निमन्नने घा गुणाल्या | 

स्यात् ॥ 
हरते प्रसभं व्याधौन् भूयस्तकति यदपुः। 
इरोतको तु सा प्रोक्ता तकतिर्दीसिवाचिका ॥ 
इरीतको तु ठष्णायां इनुस्तम्मे गलग्रहे । 
शोषे नवज्वरे चौथे र्विख्ां नैव शस्यते ।* 

इति राजनिर्घण्टः ॥ * ॥ 
भ्रपिच। 
^दचचं प्रजापतिं खख श्रभ्विनौ वाक्यमूचतुः । 
क्तो इरोतको जाता तस्यास्तु कति जातयः ॥ 
शसाः कति समाख्याताः कति चोपरखाः स्मृताः 
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इरौत 
नामानि कति चोक्तानि कञ्च तासा्च लच्तशम् ॥ 
केचवर्थागुणाःकेच काच कुव प्रयुज्यते । | 
केन द्रव्येण संयुक्ता कां रोगान् व्यपौडहति ॥ | 
एच्छाम्येतद्यथा ष्टं भगवन् ! वक्तमहंसि । | 
अभ्विनोव्वंचनं चत्वा दलो वचनमन्रवोत् ५ | 
पपात जिन्दृन्मेदिन्धां शक्रस्य पिवतोऽखतम् । 
ततो. दिव्यात् समुत्यत्रा सप्तजातिदरोतकौ \ 
हरोतक्चभया पथ्या कायस्था पूतनाङ्ता । 
हेमवत्यव्यया चापि चेतकौ चेयसो शिवा। 
वयस्था विजया चापि जोवन्ती रोह्िणोति च। 
विजया रोहिणो चेव पूतना चाखताभया । 
जीवन्ती चेतकौ चेति पथ्यायाः सप्तजातयः॥*॥ 
अलावुहत्ता विजया हत्ता सा रोदिणो स्मृता। 
पूतनाखिमतो सच्छा कथितः मांसलाख्ता ॥ 
पञ्चरेखाभया परोक्ता जोवन्तौ सखणंवरिनो । 
त्रिरेखा चेतको ज्ञेया सानामियमाक्ततिः 
विजया सव्व॑रोगेषु रोहो त्रणरोदहिणो । 
प्रलेपे पूतना योज्यर शोधनार्थैऽख्ता हिता ॥ 
अर्चिरोगेऽभया शस्ता जोवन्तो सव्वेरोग- 

त् ॥ 
चुर्याथं चेतकौ शस्ता ययः युक प्रयोजयेत् ॥१॥| ` 
चेतकौ दिविध प्रोक्चा श्वेता छष्णा च वण॑तः। 
षड्ह्गलायता शक्ञा लष्णा चेकाङ्लायता ॥ 
काविदाखरादमाव्रेण काचिद्गन्धेन भेदयेत्। 
काचित् समर्गेन दष्टान्धा चतुद मेदयेच्छिवा । 
चेतकौोपादपच्छायासुपसपंन्ति यै नराः। 
भिद्यन्ते तत्च्षणादेव पशुपर्चिष्धगादयः ॥ 
चेतको तु छता इस्ते यावत्तिष्ठति देडिनः। 
तावद्धिद्येत वैगैस्तु प्रभावान्न संशयः ॥ 
पादिषुकुमाराणां क्षश्ानां मेषजदिषाम् । 
चेतकौ परमा शस्ता हिता सुखविरेचनो ॥ 
सप्तानामपि जातोनां प्रधाना विजया स्मृता । 
सुखप्रयोगा सुलभा सव्वरोगषु शस्यते ॥ 
इरोतको पञ्चरसालवणा तुवरा परम् । 
ङ्क्ोष्णा दोपनो मेष्या खादुपाका रसायनो । 
चच्ुष्या लघुरागु्या वृ हणो चानुलोमिनो । 
श्वासकासप्रनेदाशःकुष्टथोयोदरक्रिमोन् ॥ 
वैखयग्रहणोरोगविबन्ध विषमज्वरान् ॥ 
ग॒स्रा्यानत्रणच्छदिंडिकाकण्डहदामयान् ॥ 
ब्रणस्थाने ढषा इति कचित् पुस्तके पाटः । 
कामलां शूलमानाहं यक्त्तथा । 
भश्मरो सू वरह्च्छरख्च मूचाघातञ्च नाशयेत् ॥ 
खादुतिक्षकषायत्वात् पित्तह्त् कफह्त्तु सा । 
कटुतिक्तकष्रायत्वादन््त्वादातद्भच्छिवा ॥ 
पित्तक्नत् कटुकाख्तवात् वातद्कन्र कथं शिवा । 
प्रभावादोषडन्तृत्वं सिचं यत्तत् प्रकाश्यते ॥ 
हेतुभिः शिष्यबोधाय न पूर्वै क्रियतेऽधुना । 
कमीख्डत्वं गुरः साम्यं दृ्टमाश्चयमेदतः । 
यतस्ततो नेति चिन्त्यं धात्रोलकुचयोर्य॑था ॥ 
प्याया मब्ननि खदु; खायावस््ो व्यव- 

खितः 1 

हन्ते तिज्ञू्ववि कटुरखिख्स्तुवरो रखः \*॥ 

हरीषा 
नवा क्िग्धा घना हन्ना गुर्वी चिष्ठा च 

न याश्मसि। 
निमन्नेत् सा सुप्रथस्ता कथितातिगुणप्रदा ॥ 
नवादिगुखयुक्ञतवं तचे कत्र दिक्॑ता ; 
हरोतकाः फले यत्र इग्रं तच्छरहसुच्यते ॥ 
चव्विता वहंयत्यभ्निं पेषिता मलभोधिनो । 
खिता संग्राहिणौ पथ्या यष्टा प्रोक्ञा विदोब- 

॥ 
छन्भ्रोलिनौ बुदिवलैन्दरियाणां त 
निन्युलिनौ पित्तकफानिलानाम्। 
विल सिनो मूतशकलन्यलानीं 
इरोतकौ स्यःत् सह भोजनेन ॥ 

अन्नपानक्लतान् दोषान् वातपित्तकफोद्वान् ¦ 
हरोतको इरत्याश् भुक्षस्योपरियोजिता ॥ 
लवणेन कषां हन्ति पित्तं हन्ति सथकरा । 
छतेन वातजान् रोगान् सन्वंरोगान् गुडान्विता । 
सिन्धूयथकंराश्रट कणा मधुरुडैः कमात् । 
वषौदिष्वभया प्राष्या रसःयनगुकैषिखा ॥ 

अध्वातिखिन्नो वलवजिंतञ्च 
रूचः कथो लद्नकिंतञ्च । 
पित्ताधिको गभंवती च नारौ 
विसुक्षरक्षस्वभयां न खादेत् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥*॥ 
अन्यच्च । 
““ज्ञोवन्तो रोहिणो चैव विजया चाभयाश्ता । 
पूतना कालिका चेति सपजातिहंरौतकौ ॥ 
सुवणुव्णा जोवन्तो रोहिणो कपिलब्युतिः। 
भलावुहत्ता विजधा पच्चांथा चाभया स्मृता ॥* 
पश्चांया पञ्चशिरा । 
“खलम साखता ज्ञेया पूतनाश्िमतौ मता 1 
त्था च कालिकैत्येवं सप्तजातिहंरोतकौ ॥ 
खेहपानेषु सर्व्वेषु जोवन्तो तु प्रथस्यते । 
रोडिणौ चतरोगेषु विजया सवंकमयीश ॥ 
पूतना लेपने ज्ञेया अद्धृता तु विरेचने । 
अभया नेवररोगषु गन्धयुक्तौ तु कालिका ॥ 
इरस्य भवने जाता इरिता च खभावतः। 
इरते सब्वंरोगां ख तेन नाख््ा इरौ तको ५१४ 
पोयुषं पिबतस्तिपिष्टपपतरे बिन्दवो निगता- 
स्तभ्योऽभूदभया दिवाकर करेणोव दोषापडा ¦ 
कालिन्दोव दलप्रमोदजननो गौरौव शूलिप्रिया 
वद्धिद्योतकरो इताइतिरिव चौणौव नाना- 

रसा ॥ 
पण्या पञ्चरसायुष्या चच्ुष्यालवणा सरा । 
नेष्योष्णा दोपनो कुष्दोषभो यत्रणाप्रहा ॥** 
पश्चरसस्य विवरणम् । त्वक् कटुः । मांसं भन्न 

कषायम् । अखि तिक्तम् । तन्मध्ये मायम् ॥१॥ 
तग््स्लगणाः । 
““पष्यामव्ना तु चचुष्यो वातपित्तहरो गुरः ४” 

इति राजवन्नभः ॥ 
रोषा, स्मो, मांसव्यच्छनविशेषः। भाख इति 
दन्दो भाषा) यथा, 
“पाकपावे तु बृहति मांखखण्छानि निःचिपेत् ¦ 



र 

हय 

पानोयं प्रचुरं सर्पिः प्रभृतं डिङ्ग जोरकम् ॥ 
इरिद्रामाद्रकं श्छो लवणं मरिचानि च। 
त्डुलां चापि गोधुमान् जम्बोराणां रसाम् 

बहन् ॥ 
यथा सर्व्वाणि वस्तुनि सुप्तानि भवन्ति हि) 
लथा पचेत निपुणो वडमणर्डखितियथा ॥ 

एषा इरौधा वलज्ञदातपित्तापडा गुरः । 

शौलोष्णा शुकदा ज्िग्धा सरा सन्धान- 
कारिणो \* | 

इति भावप्रकाशः ॥ 
हरेणुः, स्तो, ( दियते इति । इ + "कछद्भ्या- 

नेणुः ।” उणा०२।१। इति एणः! ) रेण 
कानामगन्धद्रव्यम् । इत्यमरः । २। ४।१२०॥ 
कुलयोषित् \ इति भेदिनो ॥ 

रेणुः, पु, (दियते इति । छ + रणः ।) सतोलः । 
इति मेदिनो (गुणादथोऽस्य सतोलशग्दे 
ज्ञातव्याः ॥) 

रेणुकः, पुं, ( हरेणरिव । कन् । ) कलायः । 
इति राजनिघेर्टः ॥ (पय्धा योऽस्य यथा,- 
कलायो वत्तलः प्रोक्तः सतोलश्च रेणुकः ॥* 

इति भावप्रकाश्र्य पूञ्चेखर्डे प्रथमे भागे ॥) 

कत्ता, [क] पु, (हरति ध्वन्तमिति। ~+ ठच्) 
सशरः यथा,-- 
“नोक सान्नो चिलोकेथः कत्ता इत्ता तमिखहा । 
तपनस्तापनवैव शविः सप्ताश्ववाहनः ॥* 

इति शास्वपुराये सथ्यस्तवः॥ 
हरण कात्तरि, ति ४ (यया, भागवते ।४।२४।५। 
“अन्तर्धानो नभखत्वां हविधौनमविन्दत । 
य इन्द्रमण्वदत्तारं विदानपि न जच्चिवान् ॥*) 

इम, [न्] करो, ( दरति ग्लानिमिति। इ~ 

मनिन् । ) जम्पगम् । इति शब्दर नावल ॥ 
दर्भितं, ति, ( इम्य जातमस्येति। इतच । ) 

सिष्तम् । दग्धम् । इति मेदिनो ॥ जभ्मितम् । 
इति इ्गब्दाथेद शनात् ॥ 

न्पुट, पुं, खयः कच्छपः। इति केचित् ॥ 
डना, क्री, (इरति जनमनांसोति । इ + भ्रन्ना- 

दित्वात् यत् सुर् च। धनिनां वासः। इत्य- 
मरः।२।२।९॥ धनिनां व्यवहारिकादौनां 
वासः काडेष्टकादिना क्रतं धवलग्रदं इश्म्रपीदि- 
संन्नकं स्यात् । इरति मनो दन्य नाश्नोति 
दञोम्यः इति भरतः । अन्यच्च । हरति मनो 
म्पा श्रभ्नानित्वात् यत् सुट् च दन्यम् । 
श्रादिशब्देन स्वस्तिकाडालिकादेग्ं हणम् । 
धनिनां राजव्यतिरिक्तानां वासो ग्टहम्। एकं 
काषेटकादिक्लतस्य धनिग्डहस्य। इत्यमर- 
ठौकायां रायमुकुटः ॥ (यथा,- 
“हर्माय्चाक्तेदिभूमिनेभक्ति च शयनं भोकरोष्ण 

प्रहोणे ॥” 
इति बैद्यकपध्वा पध्यविधौ वर्षोपचारे ॥) 

दय, क्तमे । गलौ । इति कविकल्पदुम: ॥ भ्वा०- 
पर०-क्तमे अक०्-गतौ सक०-सेट्।) रेफोपधः। 
इयति । क्रमो म्लानिः । इति दुर्गादासः ॥ 

५२२ 
९, 

इष्ण 

इव्यत्तः, पुं, (हरि पिङ्गलं रत्ति यस्य \ षच् \ ) 
सिंहः । बृत्यमरः 1 २।५।१॥ कुवैरः। इति 
जटाधरः ॥ ( पिङ्गलनेते, वरि। यथा, महा- 
भारते, २) २०७।५। 

“तथैवाबद्कवचं कन कोच््वलकु ण्डलम् । 
ह्यन्तं हषभस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ।” ) 

इयतः, पुं, ( इयति गच्छतोति । इय + “भूख- 
इशियजोति।" उणशा० ६ । ११० इति 
अतच् ।) धोटकः। इति सिदान्तकौसुद्या- 
सुणादिहत्तिः ॥ अश्ठभेधोयाण्वः ! इत्युषादि- 
कोषः ॥ 

इथयण्वः, पुं, ( हरिनामा इरिवर्णो वा अश्वो 
यस्य । ) इन्द्रः । इति केचित् ॥ ( यथा, भाग- 
वते। ८। ११।२१। 
“इरोन् दयशतान्याजौ इ्थेश्वस्य बलः शरैः 
तावद्धिरदयामास युगपन्ञघ॒ हस्तवान् ॥ 
इरिनामा इरि वर्णो वा भ्रष्वः इति कम्यधारयेण 
इन्द्राश्वः । यथा, महाभारते । ३।२८९ । १३। 
अयं हयण्ठयुग् जेचो मघोनः स्यन्दनोत्तमः 

अरननेन शक्रः काकुस्थ: समरे देत्वदानवान् । 
शतशः पुरुषव्याघ्र ! रथोदारेण जक्निवान् ॥) 

इषः, पुं, ( हष तुष्टौ + घञ् । ) इ्टखचवणजन्य 
सुखम्! इति महाभारते मोच्तधर्ः॥ 
भाद्वादः। तत्प््ययः। सुत् रे प्रोत्तिः २ प्रमदः ४ 
प्रमोदः ५ आमोदः £ सन्द; 9 आनन्दः ८ 

इत्यमरः । १।४। २४ ॥ सुदा १३ मुदिता १४ 

केचित्त सुदादिसघकं प्रती आनन्दव्वादिपञ्चकं 
सुखे। प्रोतिच सुखजो विकारः इत्याहः । 
इति तदटौकायां भरतः ॥ तथा च । ति 
“सुत् प्रोतिः प्रमदामोदसस््ोद मोदसख्मदाः। 
प्रमोदो इषं इत्येव हर्षपर््याय ईरितः। 
भ्ानन्दो नन्दयनन्दः सुखमानन्दघस््दा । 
सौख्यं शर््रो पजोषः स्थादानन्दं जोषमित्यपि ॥ 
सुदादिजोषप्ओन्तमेकपयायः इत्यपि ॥ 

इति शब्द्रल्ञावलो ॥ *॥ 
इर्पस्य पुतः कन्दर्पः । यघा,-- 

पुलस्त्य उवाच । 
“कन्दर्पो इषंतनयो योऽसौ कामो निगद्यते । 
स शङ्रेण संदग्धो छयनङ्गत्वसुपागतः ॥' 

इति वामने ५ अध्यायः 
( रोमाच्ः । यथा। “्रष्येते इषयुक्तौ भवत 
इषंख रोमाच्चप्रायः।” इति रुग्विनिश्चयस्य 
वातव्याधिव्याख्याने विजवयर्तितः ॥) 

हषंकः, पुं, ( दषंयतौ ति । इष + खिच + गवल् ।) 
पव्वतविश्रेषः। इति शब्दमाला ॥ षकारक 
वि। इति शब्दरन्नावलो ॥ 

इ्षणं, क्ली, (दष + ल्युट् ।) दषः । इति धरणिः। 
( यथा, महाभारते । ऽ 1. १४४ । ११५ । 
“तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरवंम वादइयत् । 
दुुदामप्रदर्षाय सद्दां इषंणाय च ॥*) 

आनन्दः € श ९० शातम् ५१ सुखम् १२ 

अ्ानन्दिः १५ नन्दिः १६ सातम् १७ सौख्यम् १८। | 

लं 

षणः, पुं, ( इषयतोति । इष + णिच् + च्यः ।) 
विष्कश्मादिसप्रविंश्तियोगान्तगतचतुदअयोगः। 
तत्र जातफलम् । 

“सु चारगाचं स्फुट पद्मनेत्र 
शास्त्प्रयन्र विनयोपपन्नः। 
प्रसूतिकाले यदि ₹र्षणः स्वा- 
दमषणो नैव जनः कदाचित् ॥” 

इति कोहोप्रदौपः ॥५॥ 
चन्तूरोगविशेषः। अरादविथेषः । ओाददेवः 
इषकारके, वि । इति शब्दर ब्नावसौ ॥ (यथा, 
महाभारते! ऽ । ३१ ७६ । 
एवं सुकलिलं युमा सोत् क्रव्याद इर्षणम् । 

महद्विस्तेरभोतानां यमराद्रविवडनम् ॥*) 
षंमाणः, ति, ( इषं + ताच्छोले थानच् । ) 

इषंयुक्तः । तत्पर्यायः । वि ङव्वाणः'२ प्रमनाः ३ 
इृटमानषः ४ इत्यमरः । ३। १। ७ ॥ प्रीत- 
मानसः ५। इति शब्दरन्नावलो ॥ 

इषयिलः, पु, ( दर्षथतोति । दष तुष्टौ + शिच् + 
स्तनिद्भषिपुषोति ।“ उणशा० ३, २९८ । इति 

शेरितरुच् । ) पुत्चः । स्वे, ज्ञी । इति मेदिनो ॥ 
इषणशोले, चि ॥ 

इषस्वनः, पुं, ( इषखचकः सनः । ) आनन्दः 
ध्वनिः तत्पर्व्यायः। किलकिला) इति 
विकार्डगेषः ॥ 

दर्षिणो, स्रो, हषयतीति । । ष + शिच् + 
णिनिः 1 ङोप् ।) विजया । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इषितः, वि, श्राद्भादितः। इर्षोऽस्य लात इत्य- 
नेन इतप्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 

हषुलः, पु, (हृष तुटौ + “हषे रलच् ।) उणशा० 
१।९८1 इति उलच् । ) खगः। कामुकः 
इति सिद्दान्तकौसुद्यामु णादि्ठत्तिः ॥ इषेण- 
भोले, वि ॥ ( यथा, कथासरिस्ागरे। १२२ । 
२६। 

“प्रातं प्रत्युत र्मे सिदमद्येति हषलः ॥”) 
ल, भ विलेखे। इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 
पर०-सक०-सेट् । ) भ, हालः इलः । हलति 
भूमिं कषकः । इति दुर्गादासः ॥ 

इलं, क्ती, ( हलति भू[ममिति। इल + भच ।) 
लाङ्गलम् । इत्यमरः ।२।९।१३ ॥ तत्पव्थायः । 
“इलन्तु लाङ्गलं गोदारणच्च सोरकुन्तलौ ।” 

इति जटाधरः ॥ 
तवर गोयोजने टोषादोषौ । हारौतः 
अष्टौ गवं धम्पहलं षडगवं जो वितार्धिनाम् । 
चतुगवं दृशंसानां दिगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥ 
इति ढतोययामाचक्षत्ये आङ्किकतत्छम् ॥५॥ 

इलप्रवाहदिनादि यथा । दौपिकायाम् । 
^पूर्वाम्नियाम्यफणिपित्रमथिवान्यमेषु 
रिक्राष्टमोविगतचन्द्रतिधिं विहाय । 
दगङ्गालिगोसमुदये विकुजाक्रिवारे 
शस्तेन्दुयोग करणेषु इलप्रवा इः ॥५॥ 

जवपनस्य विधिः स्मृतः। 

चिच्रायाञ्च शमे केन्द्रे खिरत्तमनुजोदये ॥* 



क कका क अ, १९, रक 

इलः 

भौमपराक्रमे। 
“वामे क्ष्णं वलोवहं दच्िणे लोदितं न्धसेत् । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा कषकः छधि मारमेत् ॥ 
खलेतु योजिते यत्र चैत्रे ग्रासं करोति मीः। 

` तवर स्वादिगुणं श्यस्यमवग्यं गगभाषितम् ॥** 
कत्यचिन्तामणौ बलभद्रः । 
सुदा प्रतिपच्चैव हितौथा कायसाधिनो। 

आरोग्यदा ढतोया च चतुर्धी कोटकछत् सदा ॥ 
पञ्चमो ओप्रदा ननं षष्ठो च कलहप्रिया ॥ 
ख्तमो स्थानदा भोग्या इषं हन्ति तथाषटटमौ॥ 
नवमो शस्यनाशथाय दशमी भूतिदा सदा । 
एकादशो तथा कु््यीदनं धान्यं मनोरथम् ॥ 
दादथो प्राणसन्देहा सर्व्व सिद्ा चयोदभौ । 
चतुभो पतिं दन्ति पञ्चदश्येव निष्फला ॥ 
अमावस्याष्टमौोषष्टौ रिक्ता्च परिवन्नधेत् । 
सौरिभोमदिने चेव क्ष्यारन्धे धनच्तयः ॥ 
प्राजेशविष्णुतिष्येयु पि करोत्तरेषु च । 
अश्विनोवातपीणेषु सूलादितोन्दुमे तथा ॥ 
वारे भानुजशुक्रो च जौवे भोतकरे तथा । 
लग्ने स्त्रो गोमोनयुग्मे छष्यारग्भ शुभं विदुः ॥ 

` रेशान्यां पुष्यनैवेखेः खेत्रपालच्च पूजयेत् । 
सालङ्घारो हलधरः खग्भिख पूजितं खलम् । 

दध्याज्यमधुभिः खेष्ट फलाग्रञ्च प्रलेपितम् । 
कषे प्रावत्तयेत् प्राज्ञो नुतनेन इलेन च ॥*॥ 
इउस्ताज्डितिव्यचन्देषु ब्र वो नद्रविष्णुवा शे । 
व{यच्येन्द्रा गनिम चेव रोडि्ासुत्तरासु च॥ 
वारे जोवन्नशुक्रो च सोमे दिनकरे तथा। 
युग्मे युवतिगोमौने शस्तं स्यादोजवापनम् ॥ 
राजसा त्तंण्डे । 
“प्राजेश ० ०४५ 

पौष्णानुष्णमरोचयः शतभिषा खातो वियाखा 
तथा । 

जोवार्कन्दुसितेन्दुनन्दनदिने वारे खिरस्योदये 

शस्यानां वपने भवन्ति लवने शस्ते तिथौ 
रोपणे ॥” 

देवलः । 

गुरसोमसूय्धशक्राः चेम्ाः सम्पत्कराः 
शुभाः । 

जअधाकिभूमिपुच्चाश्च न भवन्ति फलप्रदाः 

न्ति मेषः पशून् सर्व्वान् स्वभावेनाध हचिकः। 

कक्कटेन भवेत् सौष्यं तुलायां न प्ररोहति ॥ 

केशरो शस्यघातो स्यात् पाथिवोपद्रव धतुः । 

मकरे चैव कुम च भवत्व विनिदिभेत्। 

गोश्चोमन्मथमोनेषु शस्यं सम्पद्यते महत् ॥*॥ 

प्रशस्ते चन्द्रतारे च शुचिः ङ्गनं वाससा । 

खात्वा गन्धे पुष्पैश्च पूजयित्वा विधानतः॥ 

पृष्योच्च ग्रहसंयुक्तां पूजयित्वा प्रजापतिम् । 

श्ग्निं प्रद्तिषोक्षत्य दौधते भूरिदचिणा ॥ 

कष्णौ ठौ नियोक्तव्यौ ननोतेषुतेन वा । 
सुखपाश्ं तयोलिंप्यात् फालाम्रं कनकः रेत् 

उत्तराभिमुखो भृत्या चोरेणाष्वं प्रदापयेत् । 

५२२ 
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ततः शएभकरः यौ मान् कषिकम समाचरेत् 
वच्जयेत् भग्नगङ्गख्च चुरभङ्गचच वन्जयेत् । 
विकलं हिब्रलाङ्गलं कपिलं ठषभं तथा ॥ 
हलप्रवाहशं काय्यं नोरगभिः कषिक्षमकैः। 
इलादिभिह ढ़; चेममट्दृने शभं भवेत् ॥ 
कषमा वदि सुद्यन्ति तस्य विन्नप्रदा भवेत् ॥* 
कषिरिति शेषः| 

तस्मात् सव्वंप्रयतेन निर्बिविश्रं ्रारथैत् सदा ॥ 
एका जयकरो रेखा ठतोया चार्थदायिका। 
पञ्चमी या भवैद्रेखा बडइशस्यफला हि सा ॥ 
अरत ऊद्ं म कत्तव्यं महादोषस्ततो भवेत् ॥ 
संपूज्याग्नि दिजं देवं कुर्व्यादलप्रवत्तनम् । 
हेमनि छट्फालाग्रं छिज्नरेषठां न कारयेत् ॥ 
स्मत्तव्या वसवयेन्द्रः एथ रामः सचन्द्रमाः । 
पराशरो बलभद्रः सव्वं विघ्नोपशान्तये ॥ *॥ 
इले प्रवाह्यमाथे तु कू उत्पद्यते यदि । 
ग्टडिणो भ्नियते तस्य ततोऽग्नेख भयं भवेत् ॥ 
लाङ्गलं भिद्यते चापि प्रभुस्तत्र विनश्यति) 
ईशाभङ्गो यदा कर्तः संशयो जीवितस्य च ॥ 
खुतनाभो युमभङ्गे समीनै च्ियतै सुतः। 
समने योक्तवन्धनकाष्टइये । 
“योक्तच्छेदे तु व्यासङ्ग शस्यदानिश्च जायते ॥ 
इले प्रबाद्यमाचे तु गौरेकः प्रपतैद्यदि । 
प्रपतेद्गुक्तमाच्नस्तु बन्धनं स प्रपद्यते, 
च्वरातिसाररोगेण कछषिभङ्ग-विनिडिशेत् ॥ 
प्रवदेत् युक्तमावरस्तु ततो गौः इवते यदि । 
वव्छालोटढेन नदन्ति ततः यस्यं चतुगणम् ॥ # ॥ 
हेमवारिविलिष्स्य बोजस्योन्रयतः शुचिः । 
इन्द्रं चित्ते विधायाथ खयं मुष्टित्रयं वपेत् ॥ 
कत्वा चान्योन्यप्रोव्छाहं कंको द्टमानसः । 
प्राङ्मुखः कलसं ग्टह्य इमं मन्तरमुदो रयेत् ॥ 
त्वं वे वसुन्धरे सोते बहपुष्यफलप्रदे । 
नमस्ते मे शुभे नित्यं क्षिं मेधां एमे कुर् ॥ 
रोहन्तु सव्वंशस्यानि काले देवः प्रवर्षतु । 
कष॑कास्तु भवन्त्यग्रा धान्येन च धनेन च 

स्वाहा ॥"#॥ 

छत्यरन्नाकरे ब्रह्मपुराणम् । 
चैत्रे च कष्णपञ्चम्यां काश्मोरा च रजखला । 

जिद्यं भवति तस्मात्तां क्त्वा यैलमयीं खयम् ॥ 
अभ्यङ्गवस्व्रनेवे द्यैः पूजयेच्च दिनचयम् । 
पुष्यालङ्गारधृपेश्च गोरसं वज्जयन्ति च॥ 
काश्मीरा पृथ्वी । 
अश्टम्याञ्च ततः; ज्ञाप्य ताभिरेव गहे ष्टे) 

सुखाताभिः प्रहृ्टाभिर्जीवपन्नोभिरेव च। 
श्रनन्तरं दिजः चाप्य सरव्वौषधियुतेल्न लेः । 
गन्धं ्बजेस्तया रलं; फले: सिदायंकंस्तजा ॥ 
खापयित्वा च तां देवीं गन्ध च्येश्च षूजबेत् । 
तन्निबेदितथिष्च्च प्राशितव्यं खटहे ग्ट ॥ 
अतः परख्तुख्ाता गभे खह्वाति मेदिनो ॥*५॥ 
तथा } 
ब्रह्मा विष्णु सुद्र काश्यपः सरभो तधा। 

इन्द्रः प्रचेताः पन्न न्यः गेषशनद्राक्षववङ्कयः 

इलं 

बलदेवो इलं भूमिहंषभो रामलच्छणौ । 
रक्षोघ्नी जानक सोता युगं गगनमेव च ॥ 
सोता लाङ्गलपदतिः । युगं युगकाष्ठम् । 
एते इाविंशतिः प्रोक्ताः प्रजानां पतयः शमाः 

गोमङ्गले तु संपूज्याः कष्यारण्भे महोतृखवै ॥ 
अरैः पुष्येख धुपैख माल्ये रतः एक् एधक् ! 
हलेन वादयद्ुमिं स्यं छातः सखलक्घुतः ॥ 
तथा । 
“उश्चा बोजन्तु तत्रेव भोक्तव्यं बान्धवैः सह ॥” 
बोजव पनं प्राजापत्यतोर्येन । यथा, इारौतः ॥ 
कनिष्ठायाः पञ्चात् प्राजापत्यमावपनं डोम- 
तपेच प्राजापत्येन कुर्य्यात् ! इति । होमतपंणे 
लाजदोमसनकादितपंणे। राजमात्त्े । 
“नित्यं दथहले लच्छो नित्यं पश्चडले धनम् । 
नित्यञ्च चिहले भशं नित्यमेकडसे ऋश्यम् ॥**॥ 
क्षषिपराशरः। 
“वैशाखे वपनं ओष्ठ मध्यमं रोहिणौरवौ । 
अतः परिख्िब्रधमं न जातु खावणे शभम् ॥* 
ज्योतिषे । 
पून्बंभाद्रपदा मूलं रोदिष्छुत्तरफलगुनो । 
विशाखा अतभिषा वाथ धान्धानां रोपे 

वराः 
सदीक्षा रजनीं नीलं एचविननरवि युज्यते । 
खयं जाते पुनस्ते दे पालयज्ञेव दुष्यति # 
श्ारामे श्टहमध्ये वा मोहात् सषपमावपन् ॥ 
चराभवं रिपो्याति ससाधनधनश्षयम् ॥ 
निशा नलो पलाशश्च चिञ्चा श्वेतापराजिता । 
कोविदारश्च सर्व्वत्र सव्वं निघ्नन्ति मङ्गलम् #" 
निशा हरिद्रा) कोविदारको रक्त काञ्चनः ॥* 
"हेमाश्सा ठत्तबोजं खातो मन्ते रोपयेत् ॥ 
वसुधेति सुशोलेति पुख्यदेति धरेति च । 
नमस्ते सुभगे नित्यं हुमोऽयं वदंतामिति॥ * 
लिखित्वालक्षकेनापि मन्तं थस्येषु बन्धयेत् । 
न व्थाधिकोटदिंखाणां भयं तच भवेत् कचित् ॥* 
सिहिः प्रबलतरतरङ्तरलितख्दूतरसमोरण- 
वनोहेओे चोमद्रामभद्रपादाः कुशलिनः ससुद्र- 
तटे नानाशतेखदस्लवानराणां मध्ये खरनखर- 
पञ्चोचलाङ्गलं पवनसुत वायुवैगं परचक्रप्रमथरनं 
ओमद्न्मन्त भान्ञापयन्ति ्रमुकस्य खंष्डचेते 
वाताभोश्मो गान्धोङतो पाण्डरमुष्डो धृलो- 
शङ्गारतल्या कषराङ्गता फडिङ्गा एला वानरा 
गर्ड़ा इमड़ का महिषादिरोगं खष्डयत चण 
मपि विलम्बं मा चरत यदि विलम्बं कारयत 
तदा युष्मान् शतखण्डं कारयामोति । ऊन्नां 
घ्नो प्रौ" योरामाय नमः। इति शस्येषु बन्ध. 
येत् ५ धान्यच्छेदनम् । दौ पिकायाम् । 

याम्याजपाद् हिघनानलतोयशक्र 
चिव्रोत्तरोडषु कुजावजवारवजम् | 
शस्तेन्दुयोगकरण्षु तिथौ विरिक्ते 
धान्यच्छिदिः स्विरमरददगोदयेषु ॥ 
बलभद्रः । 

"रेवतो हस्तमूलेषु अवणे नागयाम्ययो; 



इलं 

पिढदेषै तथा सौम्ये धान्यच्छेदं खगोदयै ।” 
अध धान्यच्छेदप्रकारः। 

““खपच्ौ माषसुङौ च यवधान्ये सकाण्डके ! 
छिन्यात्तिलख् निष्यत्रमेतत् पाराशरं मतम् ॥" 
पराशरः । 
“न सुरिग्रहणं कुर्य्यात् कदाचिष्ठटपौषयोः । 
ईशाने लवनं कुर्य्यात् साचंसुषटिदथं एचिः ॥ 
पौष्णे पुष्ये शएभाहे वा पूजयित्वेश्देव ताम् । 
शस्य विघ्नप्रशान्त्य थ तेते वाहकभोजनम् ॥* 
बौधायनः । 
“रथाश्बगजधान्धानां गवां चैव रजः शुभम् । 
अथधायस्तं सम्ूडहिन्धाः शाजाविखरवाय- 

साम् ॥” 
समूहिनो संमाव्जनो ॥ * ॥ कछत्यचिन्तामणौ 
भेधिरोप्णम् । 
वटञ्च सप्तपणंञ्च गग्धारो ारमलो तथा । 
सोडुग्बरो तथा धातौ या चान्या नोर 

धारिणौ 
श्नोनास्नो कर्षवोर्नित्यं मेधिः कार्य्या फलप्रदा ॥” 
बोजसश्चयदिनादि तच्छब्दे द्रव्यम् ॥ * ॥ * ॥ 

अथ प्रयोगः । 
पौ रमास्यन्तचैतोयक्षष्ण पच्चम्यां एुष्षी रजखला 
तां दिनचयमेकस्मिन् परव्व॑ताकारे उपदेशे 
सधवाः स्तियः प्रपूजयेयुरटम्यां तां ख्ञापयित्वा 
लाः पूजयेयुः । ततः शभदिने बोजवपनदिने 
वा सर्व्वौषधिगन्धवोजरनत्रफलण्वेतसर्षपैः एथवीं 
खापयित्वा गन्धादिभिः पूजयेत् । नेबेदयशेषश्च 
पञ्चाद़्ोकषव्यम् ॥*॥ रथ इलपवाइदिने बोज- 
वपनदिने च छतच्ञानादिराचान्तो गत्ते चेत्र 
क्षत्वा जलेनापूय्यं तत्र प्रजापतिं सरव्यादिनव- 
गडान् पृथ्वोच्च पूजयेत् । 
“डिरण्यगमें वसुधे शेषस्योपरिशायिनि 1 
वसाम्यहं तव शृ्े ग्टदाणाध्यं' धरिति मे ॥ 
इति मन्त्रेण च्ोरेणारघ्य' दद्यात्! रेथान्धां 
युष्पनेबेदयेः प्रणवादिनमोऽन्तेन ब्रह्मणे विष्णवे । 
नमस्ते बडरूपाय विष्णवे परामामने खाडा ॥ 
इत्यनेन चिः पूजयेत्। रुद्राय कश्यपाय सुरभ्यै 
इन्द्राय । तदरष्यमन्स्तु । 
“शक्रः सुरपतिः ओष्ठो वचडस्तो महावलः । 
शतयन्नाधिपो देव तुभ्यमिन्द्राय वै नमः ॥* 
प्रचेतसे पर्नं न्याय शेषाय चन्द्राय भर्काय वद्य 
बलदेवाय इलाय भ्रूमये षभाय रामाय लच्छ- 
शाय जानक्यै सोतायै युगाय गगनः; इति 
दाविंशतिं पूजयैत् चेव्रपालमग्निं दिजच्च पूज- 
येत् । अग्निं प्रदचचिणोक्लत्य ब्राह्मणाय दच्विणां 
दद्यात् । भआस््रपज्ञवौदनदषोनि गत्ते निःचिष्य 
षत्तिकाभिः पूरयेत् । कष्णौ ठौ नवनोते- 
घतेन वा मुखपार््वयोनिंलिम्येत् । इलप्रवाद- 
कान् गन्धादिना भूषयित्वा खलं माख्यादिभिः 
पूजयित्वा दधिष्टतमधुभिः फालाग्रं प्रलिप्य 
हेला फालाग्रं घषयित्वा क्षयेत् । वच्िन्द्र- 
एधुरानेम्द् पराग्रबलमद्रान् स्मरेत्। एका 

 इलभूतिः, स्तो, (हलखाध्या भूतिः ।) क्षिक । 

इलद्टतिः, पु, ( हलेन खतिभरणमस्य । ) सुनि- 

इलरात्त, ज्ञो, भाइल्यम् । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
खला, व्य, नाव्योक्लौ सखीं प्रतयाच्चानम् । इत्य. 
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तिसः पञ्च वा रेखा हलेन कार्य्याः । भग्नगङ्ग- 
षुरलाङ्गलाः कपिलाञ्च ठषा न योकव्याः । 
इलप्रवाहकाश्च समर्थः कत्तव्याः। दलानि 
नवानि दानि कत्तव्यानि । हषभयुद्ादिकं न 
मदं हषभाणां न्नेन चतुर्गुणं शस्य मूत- 
परोषोत् सगे तथा ॥ * ॥ बोजवथने विदमधि- 
कम्। सुवण्जलघयुक्तं बोजमुशटिवयं इन्दर 
ध्यायन् खयं प्राजापत्येन तोन वपेत् । उभय- 
बरैव प्राङ्मुखः जलपूथे कलसं ग्टहोत्वा । 
त्वं वे वसुन्धरे सोते बड़ पुष्यफलप्रदे । 
नमस्ते मे शुभं नित्यं छषिं मेधां शमे कुर ॥ 
रोदन्तु सव्वंशस्यानि काले देवः प्रवर्ष॑तु । 
काषकास्तु भवन्तग्या धान्येन च धनेन च 

खाहेति प्रार्थयेदिति ॥” 
इति ज्योतिस्तत्छम् ॥ * ॥ 

अपि च। 
“अमावस्यां पिढठश्राचे अम्बुवाचोदिने तथा । 
लाङ्गलेन चतं चेतरं एथिवो कम्यते खदा ॥” 

इति क्लो चनम् ॥ # ॥ 
ष्मृतिसागरसारे गोभिलः । 
“इलेव्वा शकटर्व्वापि वाहयेत् यो हषं खयम् । 
प्राजापत्यदइयं कुर्य्यात् दिगुणं योषितां गवाम् ॥ 
वषभन्तु ससुत्ख्ष्टं कपिलां वापि कामतः ॥ 
योजयिता इले कुर्य्यात् व्रतं चान्द्रायशदयम् 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
लद, स्म, हरिद्रा । इति राजनिधंग्टः ॥ 
हलधरः, पुं, ( धरतोति । छ + भच् । दलस्य 
धरः । ) बलदेवः । वथा,-- 
“नोलाम्बरो हलधरो हलश्चदाल्त् वलः ॥ 

इति शब्दरन्रावलो ॥ 
(यथा च महाभारते । १। २२०।७। 
“ततो इलधरः चीवो रेवतोसदहितः प्रभुः । 
भरनुगस्यमानो गन्धर्वरचरत्तवर भारत ! ॥*) 
हालिकः । यथा, ज्योतिस्त्वं । 
“सालङ्गारो रपरः खग्भिख पूजितं हलम् ॥* 

यथा,- 
“भथ सेवा लठत्तिः स्यात् स्वियां छ्ञषिश 

कषंणम् । 
कर्षोऽखतञ्च प्रकतं इलभूतिमेहा घनम् ॥” 

इति शब्दरत्र।वलौ ॥ 
इल्त्, पुं,(हलं विभर्तीति । ॐ + किप्। हलस्य 
श्दिति वा । बलदेवः । इति तरिकाण्डगेषः ॥ 
( यथा, मेघदूते 1 ६१। 
“भरंसन्धस्ते सति इलभ्तो मेचके वाससोव ॥*) 

विशेषः । तत्पर्य्यायः । उपवर्षः २ छतकोरिः ३ 
भरयाचितः ४ । इति चिकाण्डगेषः ॥ ( इलस्य 
इलेन वा तिः । ) क्षिक च ॥ 

सरः। १1 १५४॥ 

इलिनौ 

इला, खो, सखो, । इति जटाधरः ॥ मद्यम् । 
थिवो । जलम् । इत्यनेकाथंकोषः ॥ 1 

इलायुधः, पुं, ( इलमायुधं यस्य । ) बलदेवः । 
दूत्यमरः । १। १।२४ ॥ (यथा, महाभारते । ` 
१।२२१।३२। | 
“ततस्ते तदचः खुत्वा ग्राद्मरूपं इलायुधात् । 
तृ ष्णीभूत। स्ततः सू्वे साधु साध्विति चाल्रुवन् ॥*) 

इलाः, पुं, चित्रिताश्वः । इति हेमचन्द्रः ४ 
हलाहलः, पु, ( हलमिव श्रा समन्तात् सर्ग्वा्घेषु 
इलति कषतोति। भा + हल + अच् । ) विष- 
मेदः । यथा,-- २ 4 
“समौ कच्चकनिर्ोकौ च्छं डस्तु गरलं विषम् । 
पुंसि क्रावे च काकोलकालकूटहलाहइलाः ॥* 

त्यमरः । १।८।१०॥ 
इलमिव भ्रा समन्तात् इलति विलिखति 
हलाहलः । हलज विलेखे अन् खाये ष्ण 
इालाहलश्च । निपातनात् ललोप इाहइलख । 
“इालाइलं इालइलं इाइलच्च इलाइलम् ५“ 

इति रद्रः॥ 
एतै काकोलादयस्रय, पुंसि ल्लौवे चेत्यन्वयः । 
केचित्तु चच डभेदा इति पुंसतवं॒वच्चमणत्वात् 
पुंसि क्ञोषै चेत्यस्य विषमित्यनेन सम्बन्धः । 
इत्याहः । तन्ना तिद खम् । । 
“काकोलमुग्रतेजः स्यात् छष्णच्छवि महा- 

इति व्याघः॥ 
हालाहलं विषमिव प्रगुणं तदेव इति वामनः ॥ 
“मश्च तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हलाहलं 

- महदिषम् 
` श्रतएव निपोयतेऽघरो हदयं सुष्टिभिरेव 

ताद्यते ॥* 
इति कुलचरितेऽष्वघोषः। इति भरतः ॥ 

( सूलजविषभेदः । 
“खङ्ोचं मकंटं गङ्गिविषं हलाइलन्तथा । | 
एवमादोनि चान्यानि मूलजानि खिराणि च ॥* 

इति चरके विकिसाख्थाने २५ ्रध्याये॥) 
इलाइलः, पुं, ( इलाडलोऽस्वास्तोति । ) भच् । ). 

बदह्मसपेः । अच्नना । इति मेदिनो ॥ बुदविगेषः। ` 
इति जिकाण्डशेषः ॥ ; 

इलिः, पुं, (हलति कषेति भूमिमिति। इल-+ 
“सव्वेधातुभ्य इन् ।* उणा० ४। ११७। इति 
इन् । इति शब्द्रन्रावकलो ॥ तत्- ¦ 
प्यायः । जित्या २) इति हेमचन्द्रः ॥ 

इलिनो, स्तो, (हलमिव भा कारोऽखयस्या शति ¦ 
इनिः ङोप् ।) लाङ्गलिकोडत्तः । विषलाङ्गला 
इति भाषा इति रब्रमाला ॥ ( पथायोऽख्य ` 
यथा, भावगप्रकाशस्य पून्वं खष्डे प्रथमभागे, ` 
“कलिडारो तु इलिनो लाङ्गलो शक्रुष्यपि । ̀  
विषस्याभनिथिस्वानन्ता वद्धिवक्ता च गर्भनुत ॥* ` 



खलोम 
*लाङ्भ्लो हलिनो च स्यात्” इति गासडे २ 
अध्याये ॥ ) इलसमूदय ॥ 

इलिप्रियः, पुं, ( इलिनो बलदेवस्य प्रियः । ) 
कदम्बहच्चः । इत्यमरः ।२।४।४२ ॥ -( पायो 
यथा,-- 
“कदम्बः प्रियको नौपो रत्तपृष्यो इलिप्रियः ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूर्व॑ खर्डे प्रथमे भागे ॥ ) 

हलिप्रिया, स्त्रो, ( इलिनो बलदेवस्य प्रिया । ) 
मदिरा । इति राजनिर्घण्टः । अमरख । २। 
१० । ३९ ॥ (विवरण भस्या मदिराशब्टे ज्नात- 
व्यम् ॥ ) 

इलो, सनौ, (इल्यते इति । इल + इन् । डोष् । ) 
कलिकारो हन्तः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इलो, [न्] पु, (हलमस्यास्तोति । हल +- इनि ।) | 
बलदेवः । इत्यमरः । १।१।२४ ॥ ( यथा, 
उपदेशश्षतके । ६< । 
क्रदो इलो कुरूणां पुरमुल्याप्य चिपवरद्याम् । 
भरनुनोतस्तदमुख्चत् क्रो धाविष्टोऽनुनेतव्य ॥ ) 
कषिकन्कत्ता। तत्पथायः। कुटुम्बो २ 
कषकः २ चेचौ ४ छषिकः ५ कारिकः ६ 
छधोवलः 9 । इति हेमचन्द्रः ॥ 

इलोनः, पुं, ( इलाय हितः । हल + छः । ) 
शाकघ्ठच्तः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

इलोमकः, पु, रोगविगेष;। यथा पाण्डुरोगस्येव 
भेदं हलोमकच्चाह । 

भयदा तु पाष्डोर्वव॑णंः स्यादरितश्यावपौतकः। 
बलोत्साहः षय स्तन्द्रामन्दाग्नितं खदुज्वरः ॥ 
स्तोष्वहर्पोऽङ्मरंअ श्वाषटष्णा रुचिश्च माः । 
इलोमकं तदा तस्य विद्याद निलपित्ततः ॥* 
पाण्डोः पाण्डरोगिणः ॥तस्य चिकित्षा यथा, 
-नमारितस्यायसशुणे सुस्ताचुखेन संयुतम् । 
खदिरस्य कषायेण पिवेचन्तु इलोमकम् ॥ 
सिता तिक्ञा बला यष्टो जिफला रजनोयुगैः। 
लेहं लिद्यात् समध्वाज्यं हलोमकनिहत्तये ॥ 
अखतलतारसकल्कप्रसाधितं तुरग विदिषः सर्पिः 
चौरचतुगुणमेतदितरेच इलोमकारतेभ्यः ॥” 

इति भदख्ताष्टतम् ॥ #॥ 
न मधुरैरत्रपानेस्तं वातपित्तहरं हरेत् । 
कामलापाषख्डुरोगोक्ञक्रियाच्चात्रोपयोजयेत् ॥” 
भथ सामान्यतः पाण्डरोगकामलाइलोमकं- 
चिकिक्ा। 
फलति काखतावासातिक्ताभूनिम्बनिम्बजः । 
कायः च्ौद्रयुतो दन्धात् पाण्डरोगं सकामलम्॥१ 
व्र षणं विफला मुस्तं विडङ्ग चव्यचिव्रके । 
दार्वी त्वक चिको धातु्भन्धिको देवदारु च । 
एषां दिपलिकान् भागवान् छत्वा चूं एथक् 

एथक् । 
` भण्डूरं दिशं चर्यष्छुदम जनसचिभम् ५ 

मूषे चाष्टगुथे प्ता ४० ठ 
श्ौडब्बरसमान् वटकास्तान् य च। 

जोसं साका व ॥ 

मण्डूरवटका देते प्राणदाः पाण्ड. म्॥ 
श्र 182 
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इङ्लोष 
कष्टानि जठरं थोयमू रस्तन्धं कफामयान् । 
अशांसि कामलां मेड नोहानं शमयन्ति च ॥" 

इति चरूपषणादिमण्डुरवट कः ॥२॥ 
“किराततिक्नं सुरदारु दाव्वीं 
सस्ता गुड़ चौ कटुका पटोलम् । 
दुरालभा पपंटकं सनिम्ब' 
कटुविकं वङ्किफलवतिकञ्च ॥ 
फलं विडङ्कस्व समांशकानि 
सर्वः समं चुणुमथायसख । 
सपिमधुभ्यां वटिका विधेया 
तक्रानुपानात् भिषजा प्रयोज्या ॥ 
निदन्ति पाण्डुञ्च इलोमकश्च 
शोथं प्रमेहं ्रहण)रजच्च । 
श्वासश्च कासञ्च सरक्रपित्त- 
मोस्वथोरग्रहमामवातम् ॥ 
रणां गुस्मान् ककविद्रधिश्च 
श्िवरच्च कुष्ठञ्च ततः प्रयोगात् ५ 

इति ्रष्टादशाङ्गलोडम् ॥ २॥ 
“यवगोधुमशाख्यनत्रे रर्जाङ्लजेहिंतेः। 
सुद्रादकोमसराद्यैरेषु भोजनमिष्यते ॥” 
एषु पाण्डुरोगकामलाइलोमकेषु ॥ ४ ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
खलोशा, सो, ( इलस्य ईशा । शकन्धादित्वात् 
साधः । ) लाङ्गलदण्डः । इति सुग्धवोधव्याक- 
रणम् ॥ 

हस्यं, ति, (हलेन छष्टम् । हले + यत् । ) कर्षित- 
चेवरम् । इत्यमरः। २।९।८॥ भस्य पयायः 
छषटशब्दे द्रष्टव्यः ॥ ( इलस्येदमिति। ) इलः 
सम्बन्धि च ॥ ( पु, हलस्य कार्षः । इल + “मत- 
जनडहलात् करणजल्पकर्षेषु ।* 8! ४। ९७ ॥ 
इति यत् ॥ ) 

ल्यं, क्तो, ( हलस्येदमिति । यत् । ) वैरूप्यम् । 
इति केचित् ॥ 

ण्या, स्त्रो, ( इलस्य समूहः ! इल + “पाशा- 
दिभ्योयः।” ४।२।।४६। इतियः) 
इलसमू हः । इत्यमरः । ३1 २। ४१॥ 

इक्ञकं, क्तौ, रक्तकद्धारम्। हेला इति भाषा। 
.तत्पयथायः । रक्षसन्धकम् २। इत्यमरः । १। 
१० । ३६॥ रक्तसौगन्धिकम् २ रेचना४। 
इति जटाधरः ॥ भअल्यगन्धम् ५ सोमाख्यम् ६ 
रक्तकोरवम् 9 । इति रब्रमाला ॥ . 

ज्ञनं, चि, प्रचलायितम्। इति जटाधरः ॥ 
इज्ञोषं, कौ, स्तोणां सह नर्तनम् । इति 
विकाण्डगओेषः॥ ( पुं, उपरूपकविशेषः । तज्ञ 
णं यथा, साहित्यद पंशे ! ६ 1 ५५५। 
“इज्ञोव एव एकाङ्क: सप्ताष्टौ दश वा स्ियः। 
वागुदात्तेकपुरुषः केशिकोठत्तसदलः। 
सुखान्तिमौ तथा सन्धो बडइताललयखितिः ॥“) 

इज्ञोषकं, क्री, ( इल्लोषमेव। खाये कन्! ) 
स्तोणा मण्डलिकादत्वम् । इति जटाधरः ॥ 
“मण्डलेन तु यन्य स्तौणां इज्ञोषकन्तु तत्॥ 

इविष्य 

एकस्व पुंसो बड्भिः खोभिः क्रौड़नम् । तन्त 
रासक्रोडा । यथा,- 
“गोपोनां मष्डलोदरत्यवन्धे इङ्ञोषकं विदुः ॥" 

इति कोषात् ॥ 
तज्ञक्तणन्तु । 

“युं सुत्तं मखणं वितस्ति- 
माव्रोन्नतं कौ विनिखन्य शङ्कुकम् । 
अक्रम्य पद्धयामितरेतरन्तु 
इस्तेभ्वंमोऽयं खलु रासगोष्ठो ॥” 
इति इरिवंशटोकायां नौलकणठः ॥ 

इक्ञोकं दन्यसकारमध्यमपि ॥ 
इवः, पु. (इ लि होमे +भ्रप्) होमः । भाच्ना। 

(च्रं + “भाकेऽनुपसगस्य ।*“ ३। २। ७५ ¦ इति 
प् सम्प्रसारखञ्च।) भ्राद्भानम्। अध्वरः, 
इत्यमरः) १।२।८॥ 

व॒ क्घः, पु, कांस्यपात्रे दधिमिशिताच्रभक्षणम् । 
इति केचित् । 

हवनं, क्ती, (इ + स्यट् । ) होमः। इति शब्द- 
रत्रावलो॥ (यया, महाभारते । १। १६८1 
३४ । 
“याजस्तु इवनस्यान्ते देवोमाज्नापयत्तदा । 
प्रिडिमांरान्नि एषति! मिथुणं तवासुपख्ितम् \) 

हवनायुः, [स् ] पुं, (इवनमेव भायुयंस्य । ) 
म्नि: । इति शब्दरब्नावलो ॥ 

इवनो, खो, (इयतेऽेति। इ + चय् । डप् ! ) 
होमङुण्डम् । इति वि काण्डयेषः ॥ 

ति, डोमोयद्रव्यम् । इव्यम्। इधातो- 
रनोयप्रत्वयेन निष्यच्रम् ॥ । 

विः, [ स्] क्ली ( इयतेनेनेति। इ+ “अर्दि- 
अचिडइदपोति।* उणा० २ । १०९ । दति 
इसिः । ) इवनोयद्रव्यम् । तत्पायः । सात्रा- 
य्यम् २। . छतम् । इत्यमरः । २।२। २७॥ 
(यथा, महाभारते । १।८५। ११। 
^न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 
इविषा क्ष्णवर्ेव भूय एवाभिवर्चते ॥*) 
जलम् । इति केचित् ॥ ( विष्णुः । इति महा. 
भारतम् । १२। १४९ । ५२॥ शिवः । इति च 
तत्रैव । १३। १७। १०२॥ ) 

इविचौ, स्मो, होमकुष्डम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
इ विरशनः, पुं, (हविरशनं यस्य ।) अग्निः । इति 

हेमचन्द्रः ॥ छतभोजने, ज्ञो ॥ 
इविरगन्धा, स्मो, (हविषो गन्धो यस्याम्!) शमो । 

` इति दाजनिघंष्टः॥ शमोशब्देऽस्या गुणा- 
दयो ज्नायब्याः ॥ 

इविरगे हं, ज्ञो, ( हविषो गीषम् । ) होमग्टइम् । 
तत्पर्व्यायः। डोव्रोयम् २। इति हेमचन्द्रः ॥ 

इविमीन्यः, पु, (हविषो इवनोयाय मथ्यते इति 1 
मन्य + घञ् । ) गणिकारौहचः । इति रव- 
माला ॥ 

इविष्यं, ज्ञो, (इषिषे हितम् । रविस् + “डग- 
बादिभ्यो यत्।* ५।१।२। उतियत्)) 

इति हेमचन्द्रः ॥ तम् । यथा, 



डस 

“छतं रविम ज्य्च दविराघारसरपिंषौ ॥" 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

इविष्यान्नम् । यथा,-- 
^वरयोदभ्चां कतखरानो ब्रह्मचारो समाहितः) 
निरामिषं हविष्यं वा सकङ्ह्नोत नान्धथा \“ 

इति जिवरा्ित्रतकथा ॥*॥ 
अन्यच्च । 
“मन्ते प्रथमे माति नन्द व्रजकुमारिकाः। 
चेरह विष्वं भु द्धा नाः कात्यावयन्यच्चनत्रतम् ॥” 

इति गोसद्भागवतम् ॥ 
हविष्यान्नं, क्तो, (हविष्यमद्रम् । ) त्रतादौ भच 
रोयद्रव्यविशेषः । यथा, समति: । 
“डेमन्तिकं सिताखिन्नं धान्यं सुद्ास्तिला यवाः। 
कलायकङनोवारा वास्तुकं हिलमोचिका ॥ 
बिका कालशाकञच्च मूलकं केसुकेतरत् । 
लवणे सैन्धवघासुद्रे गव्ये च दधिरुपिषौ ॥ 
पयोऽनुदतसारद्च पनसास्रहरोतको । 
तिन्तिडौ जोरकङ्ैव नागरङ्गकपिग्पलो ॥ 
कदलौ लवलो धात्रौ फलान्य गुडमे चवम् । 
अते लपक्ठं सुनयो हविष्यान्नं प्रचच्चते ॥* | 
अचाखिन्नमिल्युपादानादन्धत्र खिन्नधान्यतष्ड- 
सेन दोषः) ईेमन्तिकमिव्यभिधाय अगस्त्य 
संहितायाम् | 
“नारिकेलफलञ्चैव कदलीं लवलोन्तथा । 
आख्रमामलकञ्चेव पनसञ्च हरोतकोम् । 
व्रतान्तरप्रशस्तच्च हविष्यं मन्वते बुधा; + 

इति तिष्यादितच्छम् ॥ 
इव्यं, क्तौ, (इयते इति। इ + यत् । ) देवान्नम् । 

इत्यमरः; । २ । ७! २४ ॥ (यथा, मनुः । ३।९ ७9} 

“नश्यन्ति इव्यकव्यानि नराणामविजानताम् । 
भस्मोभूतेषु विप्रेषु मो हादत्तानि दाढभिः ॥*) 
इवनो द्रव्यञ्च ॥ 

इव्य पाकः, पुं, ( इव्याय पाको यस्य । ) चरः । 
इत्यमरः । २।७।२२॥ 

इञ्यवाडइः, पुं, व्यं वहतोति । वड + अर ¦ ) 
अग्निः। इति रन्नमाला॥ (वथा, महा- 
भारते! १। २२४ ।५८। 
एतच्छर त्वा इतवदहाद्गगवान् सव्बलो कश्त् । 

इव्यवाहमिदं वाक्वसुवाच प्रहसन्निव ॥* ) 
इथ्यवादइनः, पुं, (इव्यं वाहयतोति । वह + णिच् + 
चुः!) अभग्निः। इत्यमरः! १।१। ५८॥ 
( बथा, महाभारते! १।२२४। १३ 
न द्येतत् कार्यं ज ह्यन्रल्यं सस्प्रतिभाति मे। 
यहद सुसंक्रदः खडा णडवं हव्यवाइनः ॥* ) 

इव्यागः, पुं, ( व्यमश्रातौति । व्य + श्र + 
श्रण्।) इताशनः । इति थब्द्रन्नावलो ॥ 

इव्वाश्रनः, पुं, ( इव्यं अशनं यस्य । ) अग्निः) 
दृति डेमचन्द्रः ॥ 

इत, ए हासे इति कविकष्यद्रुमः + (वार. ` 
पर९-भ्रक०-उपष्ठासे सक०-सेर् )) ए, अद 

रीत्। दा सोऽपूनव प्रतोत्व। कपोलस्य विकसितौ- 
करणम् । तत्रैव! क्कः, हसति शनै; शुष्क- 

५२६ 

इस्तः 

| सदितखरो । इति गोव्धेनः । यदातु कश्य 
। विहदोषादिकमुदिश्य तत् ्थःत्तदा सक्कः। 
। हसन्तमन्तव्वलमव्वंतां रवैर्ति योह; ॥ 

सन्ति साधवथौरम् । इति दुर्गादासः ॥ 
इभः, पुं, (हमननिति । इस + ^खनडहसोवी 1" 
३।२।६२। इति श्रव् ) हास्यम् । इत्य- 
मरः १।७। १८॥ (यथा, वाजसनेयसंडि- 
तायाम् । ३०। £ । 

इमाय कारिमःनन्दाय स्ोषखमिति \) 
सन्, [त्] चि, हास्यं कुव्वन् । इसधातोः शढ- 

प्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ ( थथा, इरि वंशे ।१४६।२७ 
सन् विहासांख जहाति हर्षात् 

वाष्यागमं कछष्णविनोदनाथम् ॥*} 
इसने, क्तो, ( हस +स्यट् |) हास्यम् इति 
मेदिनो ॥ ( यथा, ह इत् संहितायाम् ।४६।२५ । 
इसने देशभ्रंशं रदिते च व्याधिबाइल्यम् ॥) 

इसनो, खो, ( हसतोति ¦ इसन + छत्यल्यट इति 
स्यट् ¦ टिष्टेति छप् ! ) अङ्ारधानो । इति 
भेदिनी ॥ 

इसनोमणिः, पुं, रग्निः । इति चिका ण्डगेषः ॥ 
इसन्तिका, श्वो अङ्गारधानो । इति हेमचन्द्र; ॥ 
इघन्तो, खगो, { दसतोति । इस +- शद । ङोप्) 
अङगरधानिक्षा। इत्यमरः ।२।९।२९॥ 
स्धिकाविओेषः। शाक्रिनोभेदः । इति मेदिनो ॥ 
(हास्यं कुव्व॑तौ ¦ यथा कथासरित्ागरे । १९ 
३१। 
अस्तोहोज्यिनो नामन् ः भूषणं भुवः। 

इसन्तोव सुधाधौतेः प्रासादैरभरावतोम् \*) 
इल्िकः, ति, ( हसो हासो । ठन् । ) 

प्रत्य येन निष्वज्ञः ॥ | 
हसितं, लो, ( इख + क्तः । ) इास्यम् । ( यथा, 

हडत्संहितायाम् । ६८ । ७४। 
“इसितं शएभदम कम्पं 

ख निभोलितलोचनच्च पापस्य । 
ष्टस्य हचितमसक्त् 
सोन्मादस्यासछषत् प्रान्ते ॥") 

कामदेवधनुः । इति केचित् ॥ ( इहास्य करणम् । 
यथा, कथासरित्सागरे । ५< । १५९ । 
“अथ कस्पगतिं चितां दृष्टास्य हसितं मया ॥” 
परिहाखः। यथा, किराते । १२।४७। 

*कत्तितानि इसितेऽपि तानि यं 
ब्रोडयन्ति चरितानि मानिनम् ॥*) 

हसितः, ति, ( हस + कः । ) विकसितः। इति 
शब्दमाला ॥ ऊतदास्च ॥ 

स्तं, लौ, ( इस + तन् 1 ) चर्म प्रसेविका । इति 
केचित् ॥ 

इस्तः, फुं, ( हसति विकश्तोति । हस ~+ “इसि 

खचत्रिणवामोति।” उखा ३।८६। 
तन् ।) अरोरावयवविशेषः) स च कर्यो 
न्द्रियः । हात इति भाषा। ततव्थायः। 
पाणिः २ समः ३ शयः ४। इत्यमरमाला ॥ 

हास्य कत्त \ इति केचित् ॥ हाल ग्णिक- 

इति ५ 

हस्तवार णं, को, (इस्तेन वारणम् ।) परिवराम्। 

हस्तवा 

पञ्चशाखः ५। इत्यमरः ॥ करः ६ भुजः ७॥ 
इति जटाधर ॥ कुलि; ८ भुजादलः< । इति 
शब्द्रल्नावलो ॥ = । 
"इस्तावध्यातममित्याइरध्यातम विदुषो जना; । ` 
अधिभूतञ्च कमणि शकस्तच्राधिदैवतम् ।” ` 

इति मद्धामारते भ्राखमेधिकपव्व ॥ 
हस्तस्य शभा भल्लं बा हुशष्दे द्रष्टव्यम् ॥*॥ ` 
विस्तुतकरप्रकोष्टः। इत्यमरः । २।६। ६८ ॥ 
मच चतुविंगत्यङ्गलपरिमाणम् ¦ इति भरतः ॥ 
यथा, । 
यवानां तर्ड लरेकमङ् लं चा ट भिभवेत् । 

श्रदोर्घयोजितेरस्त्तुविंशतिभिरङ्गलेः ॥“ 
इति तिध्यादितच्छष्टतकालिकापुर! खम् ॥ 

श्रपिच। । 
शयवोदररङ्लमष्टसंख्ये- 

स्तोऽहनलेः षड गुणितेखतुभिः 
इस्तेखतुभिंभवतोह दण्ड 
क्रोशः सहखदितयेन तेषाम् ५” 4 

इति लीलावती ॥*॥ ` 
इस्तमात्रदत्तलनेदहादिद्रव्यभक्तणनिषेधो यथा, 
“इस्तदन्ता्च ये श्रेदहा लवणं व्यच्ननानि च । 
दातारं नोपतिष्ठन्ते भोक्त भुङ्कते तु किल्वि- ` 

„ षम्॥. 
तस्म्रादन्तरितं क्त्वा पर्णेनाधद्णेनवा। `. 
प्रदद्यात् नतु हस्तेन नायसेन कदाचन ॥ 

इति खादतत्छ्टतवचिवचनम् ॥१॥ ` 
एकहस्तदत्तद्रव्यभोजननिषेधो यथा, 
““एकेन पाणिना दत्तं शुद्रदत्तं न भकच्तयेत् । 

इति तद्ुतादिपुराणवचनम् ॥*॥ ` 
इस्तिष्ण्डः यथा, रामाये ।२।२२४। ` 
““सग्रहस्तं विुन्वस्तु हस्तो हस्तमिवातनः ॥*) ` 
इस्तानच्चचम् । ( यथा, माकंण्डये ।३३।९१। ` 
“प्रयाति चेष्टतां सत्वं हस्ते श्रादप्रदो नरः ५) | 
केशात् परे तत्खम्पूहवाचकः । इति मेदिनो ॥ 

इस्तज्योडिः, पु, करज्योडदक्ः । हाताजुडि 
इति हिन्दो भाषा । भरस्य गुणः । रख्बहादि- 
वश्यक्लत् । इति राजनिघेर्टः 

इस्तधारण , क्तो, ( हस्तस्य धारणम् । ) मार- ` 
शोदयतस्य निवारणम् । इति इस्तवारणशम्द्- 
टोकायां रामाश्रमः ।३।२।५॥ (परि. 
चाणम्। यथा, महाभारते । १।२१४।१०॥।. 
“व्राह्मणस्वे छते चौरेघमयाधं च विलोपिते। 
रोरूयमाणे च मयि क्रियतां हस्तधारणम् ॥*). 

हस्त पुच्छ, क्तो, (स्तस्य पुच्छम् । ) हस्त।वय 
विभेषः। हतैर पोका इति भाषा। तत्प 
स्यावः । कल्यषम् २! इति तिकाण्डद्रषः॥ 

दस्तचिच्वं, क्तो, (हस्तस्य विम्बं यत्र ।) खासकः। 
सतु चन्दनादिना देहविलेपनविगेवः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ करप्रतिजिभ्बञ्च॥ 

तत्तु मारणो दतस्य निवारणम् । इत्यमरः । ३। 
२।५॥ करेण निषेधनञ्च॥ 



इस्ताम 

इम्तसिदहिः, सनो, ( शस्सस्य सिर्चिः। ) धतिः 
वेतनम् । यथा,-- 
शप्रतौोकारमिमं कत्वा भोतादेस्ताः प्रजाः पुनः । 
वार्तोपायं ततथकरुहस्तसिदिश्च कीलम् ॥" 

इति विश्शुपुराशे १ भर॑ये ६ चध्यायः॥ 
सस्त सिचि चस्ताभ्यां साध्यां सििं तिं ताभै- 
वाह कजा तलासीनिभित्तान् । इति तहौका॥ 
करेण साधनश्च ॥ 

इस्तस्त, क्तो, (स्तस्य सेत्रम् ।) वलयम् । यथा, 
“कटको वलयं पारिहाग्यीवापौ तु कङ्कणम् । 
इस्तशतरं प्रतिखरः ऊक त्वज्कलोयकम् ॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
( विषाहादिक्षालोनमङ्गलायंनिवदकरस्चम् । 
यथा, कुमारे) 9 । २५} 

"बबन्ध चासखाकुलदृिरस्याः 
खानान्तरे क्ितसन्निषेशम्। 
धाचराहृलोभिः प्रतिसायमाण- 
सूर्णामयं कौतुकदस्तचतम् ॥”) 

इस्ता, पु, स्तो, भश्िन्धादि सप्तविं यतिनत्तवान्त- 
गतत्रयोदशनक्त्म् । तत्त॒ हस्ताकतिपन्च- 
तारात्मकम् । अस्याधिदेवता दिनज्ञत् । जग्- 
कालोनोऽयं जघन्धगुणदायकः । इति च्योति- 
स्तस्वम् ॥५॥ तदनेन लग्ननिरूपयं यध,-- 

"मस्तकोपरि कराक्षतौ कर 
तिष्ठतीन्दृसुखि ! बाणतारके । 
लिभिकाः गरक्ुपक्तसंज्नकाः 
नायकासनविलग्नतो गताः ॥*दं २।३५। 

इति कालिदासक्ततरानिलग्ननिरूप णग्रन्धः ॥*॥ 

तत्र जातफलम् । 
न्दाता वशखौ सुतरं मनसी 
भूदेवदेवाच्चंनक्नवयन्नः। 
प्रसूतिकाले किल यस्य इस्ता, 
इस्तस्िता तस्य ससमस्तस्म्पत् ॥* 

इति कोष्टौप्रदौपः ॥ 
इस्ताङ्गलिः, पु, (हस्तस्य शङ् लिः ।` करथाखा । 
यधा,-- 
“इस्ताङ्कलय एव स्युरायुदा ललिता: एमा: ।” 

इति मारुडे ६६ अध्यायः ॥ 

शरस्य विवरणं वाइशब्दे द्रव्यम् ॥ 

स्तामलकं. क्रतौ, ( इस्तस्थितं भ्रामलकम् । ) 

करश्थितामनलकौ फलम् । ( यथा, रामाये । 
“त्वया दृष्टं जगल्बव्ये ह स्तामलकवत् सदा ॥* )} 
केदान्तग्रन्थ विषः । तल्लिख्यते । ओरोमच्छङ्रा- 
चायस्य दिग्बिजयसमये पथिसमरष्ये कञ्चित् 
जालकं प्रति प्रखरः । 

“करून शिशो ! कस्य कुलोऽसि गन्ता 
किंनामसेत्वं कुत आगतोऽमि)। 
एतदद त्वं मस सुप्रसिद्धं 

मरीतये प्रोतिविवदंनोऽसि ॥* 
बालकस्योत्तरम् । 

"नाद्धं मनुष्यो न च देवयन्तो 
न ब्राह्मणक्तचियवैश्य द्राः 1 

३९८ 

५२७ 

इस्ताभ्र 

न ब्रह्मचारौ न ण्डी वनथो 
भिचुने चाश्वं निजयोधसूपः ॥” 

एतच श्ञोकस्य शङ्राचार्येय भाष्यं न क्षतम् ॥ 
“जिभित्तं मनवकुरादिष्हत्तौ 
निरस्ताचिन्ोपाधिराकायकथयः । 
दविक केटानिसित्तं यथा यः 
स नित्योपलखििसरपोऽडमाता ॥९॥ 
यमग्न्ुष्ण वतित्ययोधख्ररूपं 
मन्तु रादोज्यबो धाएककानि। 
प्रवत्त्॑त भराथित्य निष्कम्पमेकं 
सं नित्योपलस्विख्लरूपोऽइमाता ॥ २॥ 
भुष्ठाभासको दपंणे इश्यमानो 
भुखत्वात् व नैवास्ति वस्तु । 
चिदाभाक्षको धषु जोवोऽपि तदत् 
स नित्योपलख्थिखरूपोऽहमासला ॥ १॥ 
थथा दर्पशाभाव भाभासहानौ 
सुख्ठं विद्यते करना होनमेकम् । 
तथा धौवियोगै निराभास्षको यः 
ख नित्योपलब्विखरूपोऽहमामा ॥ ४॥ 
मनशश्चरादेविंसुक्षः खयं यो 
मनशचक्षरादेमंनखक्ुरादिः। 
भनखक्ुरादेरगम्यखरूपः 
घ नित्योपलश्विखरूपोऽहइमाता ॥ ५॥ 
य एको विभाति खतः श्वेताः 
`प्रकाशख्ररूपोऽपि नानेव घौोषु। 
शरावोद्कश्यो यथा भानुरेकः 
स नित्सोपलखिश्वरूपोऽदमातमा ॥ ६ ॥ 
यथानेकचचुः प्रकाभौ रविनँ 
क्रमेण प्रकाशोकरोति प्रकाण्डम् । 
भरनेका धियो यस्तयेकप्रवोधः 
स नित्योपलस्िखरूपोऽहइमासा ॥ ७ ॥ 
विवस्द्मभातं यथा रूपमत्तं 
प्र्ह्ञाति नाभातमवं विवस्वान् । 
यथा भात भाभासयत्यन्तनेकः 
स नित्योपलब्धिखरूपोऽदमासा ॥ ८ ॥ 
यथा खथ एकोऽपृख्नेकखलास्च 
स्विरास्लप्यनन्वन् विभाव्यखरूपः । 
चला प्रभिन्नासु धौोष्वेक्र एवं 
स नित्योपलस्िखखरूपोऽइमात्ा ॥ ९ + 
घनच्छन्रटृषटिघेनच्छव्रमवी 
यथा जिष्युभं मन्यते चातिमूदः। 
तथा बवद्भाति यो सृदृदृष्टेः 
स नित्योपलस्धिस्रूपोऽहमासा ॥ १० ॥ 
समस्तेषु वस्तुष्वतुस्यूतमेकं 
समस्तानि वस्तुनि यत्र स्णशन्ति । 
वियदत् सदा शुदमच्छस्वरूपं 
स नित्योपलखिस्ररूपोऽहमामा ॥ ११॥ 
उपाधौ यथा मेदता सन्मणोनां 
तथा भेदत वुदिभदेषु तेषु । 
यथा इन्द्रकाणां जले चञ्चलत्वं 
तथा चच्चललत्वं तवापौ ड विष्णो ५५१२॥ 

इति इस्तामलकं समाप्तम् ॥ 

हस्तिक्ो 

इस्तिकं, क्षो, (इस्तिनं समूहः कन् |) हस्ति. 
समूहः । तत्पर्य्यायः । गजता २। इति शब्द् 
र्तावेकी ।॥ 

इष्तिकचः, पं, ( चश्षी कते यस्य । ) सिचः) 
व्याघ्रः । इति वैचित् ॥ 

इस्तिवाण्दः, पु, ( इस्तिसः पद एव कन्दो यश्य ।) 
बुहत्वन्दविधेषः । तत्थायः। इस्तिपथ्ः ९ 
श्युलकान्दः २ भरतिकान्दकः ४ बुदत्यवः ५ भ्रति- 
पतरः ६ इस्तिक्ः ऽ सुकशकंः ८ त्वग्दोषारिः 
€ कुष्ठन्ता १० गिरिवासौ १९ नागाश्रयः १२ 
गजकन्दः १९ नागकन्दः १४1 भस्य गुणाः! 
कटुत्वम् । उष्णत्वम् । कफवातामयलग्दोषशम- 
छुष्ठविषवे सपं नाथिष्वश्च । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इस्तिकरष्ः, पं, ( इस्तौव महान् करश्ञः। ) 
महाकारच्ञः। इति राजनिर्घण्टः ॥ (गुणादयो- 
$स्य महाकरक्लशब्दे ज्ञातव्याः ॥ ) 

इष्तिकणंः, युं, ( हस्तिनः क॑मिव पर्णमस्य । ) 
एरण्डः । पला पमैदः। गणदेवताभेदः । इति 
भेदिन ॥ इस्तिकन्दः । रक्ैर्छः । इति राज- 
निध॑ण्डः ॥ इस्तिकणं पलाशस्य गुणाः । 
“इस्तिकणः परं हष्यो मेधायु बैलवर्चंनः ।* 

इति राजवघ्भः ॥ 
अपिच। 

ओ हरिश्वाच। 
"इस्तिवा्यस्व वै मूलं वटहौत्वा धु्धेदर ! । 
सर्व्वरोगदिनिश्र॑ल्ं चुरी पलशतं शिव ! ॥ 

- सक्लोरं भसितं कुर्यात् सप्ताहेन इषध्वज् ! । 
मरं खुतिधरं शूरं खगीन्द्रगतिविक्रमम् ॥ 
पञ्मगौरपरतोकाशं युं दथशतायुषा । 
षोड़शाष्दाक्ञतिं सद्र ! सततं दुश्वभोजितम् ॥ 
मधुसर्पिः समायुक्त जग्धसायुष्करं भवेत् । 
तष्णग्ध' मधुना सा दशवर्षसहस्िणम् ॥ 
छ्य चरं शुतिधरं प्रमदाजनवक्भम् ) 
दश्ना नित्य भक्तितन्तु वच्वदेहकारं चिव ! ॥ 
छष्यकेशसमायुशष' नरं वर्षसहस्तिणम् । 
तश्च काञ्जिकसंयुक्तं नर कुर्याच भक्ितम् ॥ 
अतव दिव्यदे डं बलो पलितवत्ि तम् । 
जग्ध विफल! युक्त चलन्तं करोति वै ॥ 
अन्धः पश्येत्तु चुणस्य साज्यस्यैव तु भचणात् । 
महिषक्लौरसंयुल तक्तेपः कष्यकेशकत् ॥ 
खह्लौरस्य च वै केशा भव॑न्ति ठवभष्वज ! । 
वैशेयुकञेन चूर्णेन वलोपलितवच्नितम् ॥ 
सद्दत्तनमाचेण सव्वंरोगैः प्रसुच्यते । 
खच्छागन्नोरचुशंन दिः षरमासतोऽच्ञनात् ॥" 

इति गास १० ध्यायः ॥ 
हस्तिकयं कः, पु, ( इस्तिनः कण व पशंमयस्य । 

कप् ।) किंश्कमेदः । इति शष्दरब्नावलो ४ 
इस्तिकणंदलः, पुं, (हस्तिनः कणं इव दलमस्य । 
पलाशमेदः । इत्यमरमाला ॥ 

इस्तिकोनिः, पुं, (हस्तौव कोलिः ।(वदरोभेदः। 
तत्पराय: । गोपघोष्टा २ घोण्टा ३ वदरौ- 
च्छदा ४ इति. रवमाला! 



हस्तिन 

इस्तिगिरिः, षु, (चस्तिप्रधानो गिरियैव् । 

देधः । इति कैचित्॥ 
इस्तिधोषा, खो, ( शस्तोव बृहतो घोषा । ) 
बुषषठोषा । वड़ो तोरदइ इति हिन्द भाषा। 
ततुपर््यायः। तेभो २ महत्पएष्या श खपोतिगा४. 
मडहाकोधातकौ ५। भस्या गुणाः । लिग्धतवम् । 
शारकत्वम् । पित्तानिलनाचिल्वच्च । इति मदन- 
विनोदः ॥ ( पथायान्तर' यथा,-- 
समरङ्ाकोषातकौ परोक्षा इस्तिघोषा महाफला । 
धामा्गवो चोमकख इस्तिपगंच स सृतः ॥* 
ति भावप्रकाशस्व पूर्व॑ दण्डे प्रथमे भागी ॥ ) 

दस्तिघोषातको, स्रो, ( दस्तौव वृतो घोषाः 
तलको ।) इस्तिघोषा । इति रवमोला ॥ 
(सणादिकमस्या दस्तिघोषाथब्ट् श्नातव्यम् ॥) 

खस्तिश्नः, पु, ( उस्तिनं इन्तु शक्तः । इस्तिन् + 
इम् + “शक्तौ रस्तिकपाययोः ।* १) २।५४।. | 
शति टक् । ) मनुस्यः! इति केचित् ॥ करिः 
जाथके, जि ॥ ॥ 

रस्िचारिणौ. खलो, ( दस्तोव चरतोति। चर + 
रिनिः। ङोप् ।) महाकरण्डः। इति राज 
निषेष्डः॥ 

रखच्तिदन्तं, जलौ, (इस्तिनो दन्त इव भाकारोऽख्य- 
` स्येति । भच् ।) मूलकम् । इति राजनि्धण्डः ॥ 
उस्तिदन्तः, पुं, (खस्तिनो दन्त इव भाकारोऽख 
अच् ।) मूलकम् ) इति थष्दरतावलो । (इस्िनो 
दन्त इव।) द्रव्यरचा्थभित्तिखकौलकाः । 
( इस्तिनो दन्तः ) गजदशथमञख् ॥ ( यथा,-- ,. 
"इस्सिदन्तमसीं त्वा सुख्य तेष रसाच्चनम् । 
लोमान्धनेन जायन्ते कणां पाणितलेष्वपि ४" 
इति वैद्यकचक्रपाणिसंग्रहे चद्ररोगाधिकारे +) 

रस्तिदन्तकं, ज्ञौ, ( रस्तिदन्तमेव । कन् । ) 
मखकम् । इति शब्दमाला ॥ (सूलकथब्देऽस्यं 
--गु्फदयो जात्याः ॥ ) 
उख्िदन्तफचा, खरौ, (रस्तिदन्त इष फलमस्याः। 
एर्व शः । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

इस्िदयखः, ति, गजपरिमाणम् । इस्सिशष्दात् 
इयखच्प्रत्ययैल निष्यः । इति सिष्रान्तकौसुदो 3 

चस्विगच्ठः, पुं, ( रस्तिनो गच्छ इव ! ) पुर्हारि 
यत् करटं तत् । इत्यमरः ! २।२। १७॥ हारो. 
रि दुर्गाधे यत् कूटं खत्तिकाराथिस्तस्िन् 
दस्तिनखठो दम्दमा इति ख्यातः । दुगेहारा- 
वरथाथेः क्रमनिश्रो्रतश्वातोदुतसतृकूटो 
हस्तिन इत्यन्धोऽपि । दुग पुरदारसमोपे 
युचाथे यददिरतटमभ्तःसोपानयुक्त' खतृकूट' 
यजच्र सिलवा विपचेधु काण्डादिकं चिष्यते तत्र 

५२८ 

इस्ति 
उस्तिनपुर, कौ, हस्तिनाषएुरम्। इति रैम 

चन्द्रः ॥ 

रच्तिनापुरं, कलो, चन्द्रवंोयरुस्िनामकराज- 
निश्वितनगरम् । परिचित्गड़् इति दितौ इति 
च ख्थातम् । तत्पर्यायः । मागान्नः २ इस्तिन- 
रम् ३ हास्तिनम् 8 गजाद्नयम् ५ गजाननम् ६ 
गजखाच्चयम् ७। इति शब्द्रव्रावलो ॥ 
इस्तिनोषुरम् ८। इति हेमचन्द्रः । यतानोका- 
दप्यश्बमिधद त्तो भविता । तस्मादप्यधिसौमक्ल्णः 
अधिसोमक्षष्यात् विचचुः। यो गङ्गापद्कते 
हस्तिनापुरे कौशाम्बयां निवब्छति। इति 
विष्छुपुराथे 8 भरंशे२१। ९५ 

इस्तिनो, खी, ( चस्तिनः सनो, छप ) - गल- 
पनलो। डउातिनो इति भाषा । तत्पर्य्यायः । 
करेणुः करणः १ रेणएका ४ करेणुका ५ 
धेनुका ६ घासिता ७ बाधा ८ करिणो 
विशा १०। इति शष्द्रन्नावलो ॥ कटग्भरा ११ 
एष्करिथो १२ कचा १९ वा १४ मणिका १५ 
गजयोषित् १५। इति जटाधरः ॥ इभो १७ 
पश्चिनौ १८ मातङ्गो १९। भ्या दुग्धगुणाः । 
मध रत्वम् । हष्यतवम् । गु त्वम् । कषायत्वम् । 
ज्िग्धत्वम्। खेय करत्वम् । योतत्वम् । चच्ु- 
ष्यत्वम्।  बखबरैनत्वद्च ॥ तद्धिगुणाः । 
कषायत्वम् । लघुत्वम् । उष्णत्वम् । पक्तिशूल- 
अमनत्वम्। सचिप्रदत्वम् । दोपिदत्वम् । वलाख- 
गदनाशित्वम् । । उत्तमबल- 
प्रदत्वश्च ॥ तच्रवनोतगुणाः। कषायत्वम् । 
भोतललत्वम् । लघुत्वम् । तिक्नत्वम् । विष्टभ्भि- 
जन्तुपित्तकफक्रमिनाभित्वश्च ॥ तदृष्टलगुणाः 1 
कफपित्तविषक्रमिनाभित्वम्। कषायत्वम् । 

कामोलनङा मादृरतिप्रिया च 
नितम्बखव्वा खलु दस्तिनो स्वात् ॥* 

इति रतिमश्रो ॥ 
इष््विलासिनो । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

उस्तिनोएरं, को, दस्तिनापरम्। इति सेभचन्द्रः ॥ 
₹हस्तिपः, पुं, ( इस्तिनं पाति रचतीति। पा+ 
कः) दस्यारोहः। इति शन्दमाला॥ 
( यथा, माकंण्छेये । २८ ॥ १८॥ 
“वश्यं मन्तं यथेच्छातो नागं नयति इस्तिपः । 
तथेव योगो खच्छन्दः प्राण नयति साधितम् ॥) 

रस्तिनखो रुज इति ख्यात इत्यपरे । हस्तिनो |इस्तिपकः, पुं, (दस्तिप एव । कन् ।) गजारो दः । 
` नच्ठ इव हस्तिनः । इति तहोकायां भरतः । 
( यथा, माक्चे। २1 ६८। 

` *शनेरनोयन्त रयात् पतन्तो 
र्था; चितिं दस्तिनखरादषेदैः । 
सयव्रस्तायतरस्छिभुग्न- 

माईइत इति भाषा । तत्पर्यायः । भाधोरणः २ 
इस्यारोहः ३ निषादो ४ । इत्यमरः । २।८।, 
५८॥ भदौ पालकौ परौ योशाराविति 
केचित् । इति भरतः ॥ ( यथा, माचे ।५।४९ । 

“जने जनेमुङ्कलिलाचमनाददाने 
पोवापसं सननगुगेभ्तरषै; ॥* ) संरत्धदस्तिपकनिष्टरचोदनाभिः । 

रसती 
गग्भोरवेदिनि पुरः कवलं करीन्द्र 
मन्दोऽपि नाम न महानवष्छद्न साध्यः ॥") 

इस्तिपचः, पुं, ( दस्तिनः कणं :इ्व पत्रमस्य । 
इस्तिकन्दः। इति राजनिधण्डः ) ` 

दस्िपणिंका, जो, (हस्छिनः कणं इव पर्थमस्याः 
कन् । टापि अत इत्वम् । ) राजकोशातकौ । 
इति रा्निर्घष्टः ४ . । 

हस्तिपर्णी, जो, ( इस्तिनः पषमिव पकं मध्याः । ` 
ङष्।) मोरटालता। इत रव्रमाल्ा॥ ` 
कक्ंटो ¦ इति राजनिर्धंष्टः ॥ 4 

इस्तिमदः, पु, (इस्विनो मदः।) करिगष्छच्रित ` 
 मदजलम् । तत्प्थायः। गजमदः २ गज ` 
दानम् ९ मदः ४ कुभ्मिमदः५ दन्तिमदः६ 
दानम् ऽ हिपमदः ८, भस्य गुणाः। ज्जिग्ध- 
त्वम् । तिक्कत्वम् । कैश्यत्वम् । भपस्मारविषः 

। इति राज- 
निघण्टः ॥ 

इस्तिमल्नः, पुं, ( इस्तिवु मल्लः । ) गणेणः । ग्घ 
नागः । रेरावतः। इति नेदिनौ ॥ 

इस्तिरोहणकः, पु. (इस्तोव रोहते इति। इह + 
श्युः । ततः कन् । ) महाकरणष्ः। इति राज्ञ- 

; ॥ 
इस्तिशोधकः, पु, ( दस्तोव महान् लोघ्ः। ततः 

कान् । ) लोध्रः । इति राजनि ण्ट; ॥ 
इस्तिवाडः, पु. ( रस्तिनं वारयतोति । वड + 
रिच्+ भण. ।) स्थः । इति धब्द्रव्रावलो ॥ 
गजवाहकञ्च ॥ 

इस्तिपिषाणो, स्तो, कदलो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
( विवरणमस्याः कदलोशब्दे जा तव्यम् ॥ ) 

इस्तिशाला, स्तनो, ( इस्िनः णाला । ) गज- 
ग्टहम् । फोलख्डाना इति पारस्य भाषा । तत्- 
पञायः । चतुरम् २। इति हेमचन्द्रः ॥ 

चस्तिशण्डा, 4 (दस्विनः शण्ड इव भाकारो- 
हस्तिशुण्ड, , ऽस्यस्येति। अच् । विभाषया 
ङोष् । ) चषुपविगशेषः । डातिश्ंडा इति भाषा। 
तत॒पर्व्यायः। इस्तिनौ २ भुरण्डो २ जले- 
च्छया ४। इति शब्दचन्द्रिका ॥ नागशुख्डो ५ 
शण्डो ६ धूखरपत्रिका ७ । (परय्यायान्तरं यथा, 
“इस्तिशष्टो चातिविषा वषं हेममाचिकम्॥ 
इति वैखकरचेन्द्रखारसं प्रे ज्वराधिकारे \ ) 
भस्या गुरा: । कटुत्वम् । उन्थात्वम् । सन्निपातः 
ज्वरनाशित्वद्च ! इति राजनिर्घण्टः ॥ करि- 
करे, पुं ॥ १ 

उस्तिश्यामाकः, पु, ( उस्तोव खलः श्यामाकः) 
शस्यविशेषः। दातियाशामा इति भाषा । 
भरस्व गुराः। धातुशोषणशत्वम् । पित्तश्चेस- 
नाथितम् । । खूकत्वस्ल । इति 
राजवज्ञभः ;# 

इस्त, [न्] ए, सृचोवराजयघुन्नः । यथा । वृ हत्- 
अचस््र रोदः एजः सदोतारस्तो य इदं 
रस्तिनाएरं निरकापयमाख। इति ̀  विष्युः 
पुराणे 8 अंशे ९८ ऋध्यायः ॥ अपि च, 



षष्तौ 
“सुहोतस्यापि दायादो इस्तो नाम बभूव इ। 
तैमेदं निम्परितं पून पुरेव हस्तिनापुरम् ५ 
ज्स्तिनयैव दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः । 
अजमोढो दिमोदशच परमोदृस्तयैव च.॥" 

षति इरिवंगे पिकण्पे २० भध्यायः॥+॥ 
अजमोदा । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( इस्तोऽखय- 
षेति खस्त+द्निः।-) हहत्पशएविगेषः। 
छातौ इति भाषा । तत्पायः) दन्तौ 
दन्तावलः  हिरदः ४ भनेकपः५ दिपः६ 

, भतङ्गलः ऽ गजः ८ नागः € कुच्रः १९ 

वारणः ११ करो १२ षभः ११ स्तम्बेरमः १४ 
चश्नौ १५। शत्यमरः। २।८) २४ । मतङ्ग; १६ 
मातङ्गः १७ पौलः १८ वराङ्गः १९ पुष्करो २० 
जकवाङः २९ महाद्ग २२ स्तरमः २९ 
शूप कणं; २४ सिन्धुरः २५ सामजः २६९ कटौ २७ 
अन्तःखेदः २८ दोघंमारतः २८. विलोम- 
जिच्न; २० कास्टो ११ पिष्छपादः १२ महा 
अदः १२९ पिटको १४ कटको १५ छुण्भौ १६ 
निभीरः 2७। इति गण्दरज्ञावशो ॥ सिन्दूर 
तिलकः ८ ५ स पश्चनखः ३९ शृङ्गारो -४ 
करेणुः ४१ ४२. लिङ्गो ५९ पाम 
योनि; ४४। इति लटाधर्;॥ रानोवः ४५ 
ललकाङ्कः ४६ लतालकः ४७, पैचिललः ४८। 
इति चिकाण्छयेषः ॥ दिरदनः ४८ करभौ ५१ | 
विषो ५१ रदनो ५२ महावलः ५१ भद्; ५४ 
इमारिः ५५ षरटिहायनः ५५। इति राज 
जिर्षष्छः।॥+॥ सच चतुर्जाति्थैधा,-~ ` 
न्द्रो मन्द्रो खगो सिश्रखतसनो गज्ञजातयः ॥* 

इति हैमचण््रः । + ॥ 
लहार आमणगुणाः। घातको पनत्वत्। अङ्ग 
शे धवलाम्निकारित्वश्च । इति राजेदक्षभः \५॥ 
कामुको्मस्गजारोहयदोषो यथा । 
"नारोरैत् कासुकोण्मत्तं गजं राजा कदाचन । 
परार््म कामुषं तन्तु परवेश विषीदति ।* 
इति कालिकापुराधि ८ अध्यायः ॥ १॥ 
अथ गजावुर्ेदः, 
“गभादुर्वेदमाखछास्ये खलाः लण्पा गनै दिताः | 
गजे चतुर्गुणा माचा ता गंगम् ॥ 
० शमनं ०७०४ च ५ 
चित्वा सुरान् विप्रान् ब्राह्मणे कपि ॥ 
रन्तरय माल निवक्नीयादुणोषितः। 
प्रन्बणं मन्िता वैदो वचा दिक्राधंभामलै ॥ 
सूर्याद्या; गिवदुगा चोरषिष्युना रथसाङ्गणः । 
बलिं दध्याच्च भूतिभ्यः खाप चतुः ॥ 
भोजनं सन्धितं दद्यात् भक्छनोदुनयेद्रनम् । 
भूतौ र्ना शभा मध्या वारणो एशसां षदा । 
तिफला प्च्चकोले च दगभूलं विङ्ङ्ककम् । 
शतावर गुङ्चौ च निष्बवासककिंएकाः ॥ 
शजतोगविलापाय प्रीतः कर्कः कथायक;। 
सादुेदो गनाग्वानासुक्तः संतेपलारतः.॥” 
धरति गाद । २०७। ६५--४९॥ # ॥ गक 

, न तषां रौरवः पन्या 

्ररंलोयानि धा, "कं । 
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शस्तौ 
“गओ सस्लयोधितवसुश्नलवं कर्णचापलम् । 
भरिव्युहविभेदितवं कुन्मसुक्षामलादयः ॥” 
ति कविकाश्पलता्थां १ स्तवक र कशुमम् 
लच्छङुनानि यथा। 

“ऊहं करं यः कुरतेऽयवा यो 
धत्ते कारं दच्चिणदेन्तभागी । 
यो वा भवेत् हहितपूरिताधः 
करो भवेदध्वगपूरिताथः॥* 

इति वसन्तराजथाकुने चतुष्यदशाक्वुनम् ॥ * ॥ 
सच प्रजापतिदेवताकः। यधा विष्ुधर्पोततर। 
“सभयं स्वदे वत्यं भूमिं विष्णुदेवता । 
कन्धा दासस्तथा दासो प्राजापत्याः प्रवर्तिताः । 

प्राजापत्यो गजः प्रोक्स्तुरगो यमदैवतः ॥* 
इत्यादि ॥ * ॥ 

तस्य प्रतिष्रहे भार्य प्राद्मम् । यघा। 
“करे ष्टद्य तथा कन्य दासदास्ौ दिजोत्तमाः, 
करन्तु दि विन्यस्य धर्मो नेयः प्रतिभरदः । 
भारश्म च गजष्यो्तः कपे" वाध्वस्य 

कौत्तितः ॥" 
षत्याहि ॥ # ॥ | 

प्रतिप्रदापक्ञेन तदप्राद्मम् । यथा, ्रद्मप्रण- 
शम् । 
“त्राद्मणः प्रतिष्टदनोयाद्ढं त्यये साधलस्तधा । 
अब्यष्ठमपि मातङ्गतिशलोहंख चन् येत् ॥* 

इत्यादि ॥ 
तदानफलम् । यथा नन्दिपुराणम् । 
"योऽ रथं गजं वापि ब्राद्मषि प्रतिपादयत् । 
घ शक्राख्य वतेनोके यक्रतुश्यो युगान् इष) 
प्राप्यान्ते चैव मालुष्य' राजा भवति बुहिमान्। 

इति एचितच्लम् ॥१। 
अपिच।. 
“गामश्च्च मती हैम मणोनय गनांस्तिलान्। 
धि प्रयच्छन्ति पापेषु निरताः सब्वदा सुने | । 

; पन्था दश्चेषां दानमिष्युत ॥” 
षति ब्धिपुराधै यमशिलोपाच्याननाना- 
ध्यायः।॥ + । अध गनपरोत्रा । तत्र काशः । 

ष्यात् कुश्जर नाशः 
धिषैषु दुःकलशप्रावशुतिऽक्ति सैव ॥ 

गजानामष्टधा भिदाः संचैपेष प्रकाष्छति । 
पिरावतः पुष्छरोको वामनः कुसुदोऽ्नः ॥ ` 
एष्यदन्तः सा्ंभोमः शप्रतो कथं दिभाजा; |. 
एष वंपप्रचतत्वाद्रनानामहनालय; ॥ 

थे क्राः पा्डरल्वंदेवाः 
इदौषंदन्ताः ितपष्यदम्ताः । 

इस्ती 
पलोमशा भण्यभुजो वलाष्ा 
महाप्रमाणा लघुपुषटशिङ्गाः॥ 

का; समके खदवोऽन्यकाके 
लघुम्बुपाना बहुलोग्रदानाः। 
विस्तौरुदानारतनुलोम पच्या 
पिरावतस्याभिजनप्रसूताः ॥ 
पिष्येव सर्व्वेषु विशदव्ण 
प्रतोवहत्ताः प्रभवन्ति सूक्ता । 
नाख्ये पुष्णेन महतो पतीनां 
खथन्ति भूम णडलमध्यतेते । 
दन्ता षिभग्ना भपि युरङ्गे 
पनः प्ररोहन्ति पुरेव वषाम् ॥ १॥ 
पे कुश्लराः कोमलसर्ववदे्ाः 
पच्छा न दण्डाः खरगण्डदेणाः। 
पि, ¢ 
भरप्रियाः सर्वभुजो बलाण्याः ॥ 
सुतौरदन्ता रसना गजानां 
तै एष्डरोकप्रवरप्रसूताः । 
तै पञ्मगन्धं विषजन्ति रेतो 

दानश्न मेषां वमथुः प्रभूता ॥ 
न तोयपानैऽभ्यधिका ष्षहाच 
श्तिऽपि मेते वलसुतृटजन्ति । 
भमौ तु धैष। निषघन्ति राश 
ति षै समस्तशितिधासना्ाः ॥ २॥ 
धं कुच्छराः क्वाधणष्वदेकाः 
कदापि माद्यन्ति गलब्यदाञ्च। 
सआहारयोगाचलवौधभानो 
नाव्यष्डकामा वडकलोमगच्डाः | 
विरूपदन्ताम्तनुपुच्छकाणा 
करेया बपष्वौमनवषंशजाताः ॥ ९॥ , 
थे दौरधदेडास्ततदोरथ्डाः 
छदन्तभाजो मलपूणदेष्ाः ! 
च विष्ठगण्डाः काशद्दप्रियाच 
तिक्रा; च्यु; कुमुदस्य वंधाः। 
अन्यदिपान् 
जिश्रन्ति ति दुगंमनाच पुंलाम् ॥ ४॥ 
ध जिण्धदेश्ाः सलिलाभिलाषा 

श्राहारपालादिषु चातिधक्धिः॥ 



हती 
महाधनाः लोणपुरौषमूव- 
विस्तौर्णकर्णाष्ठनुरोमगण्डः। 
ति साष्व॑भौमाभिजनप्रसूता 
विषएदसु्ाः प्रभवन्ति चैषु ।॥ ७॥ 
धि दोर्घ॑षण्डाः पविभक्तदेषा 
मद्वाजवाः क्रोधपरोतकाख । 
विस्तव्धकर्णास्तशपुच्छदन्त) 
खदाशथनैव बथाप्रियाष । 
प्रषठदग च्डास्ततुलोमयुक्षाः। 
तै श्ुप्रतीक्षप्रषरप्रसूलाः। 
अद्ाप्रसाणामितमौकिकानि 
भवन्ति चेतभिनगाद काप्यः ॥८॥१॥ 

एकजातिषसुत्यशो गः पद इति समृतः । 
शरणद्च यथा प्रोत्तं एदयेततर दृष्यते ॥ 
एषदहिणातिसश्बूतस्तश्न्णसमण्वितः । 
जारजो नाम धिद्यातो यथाश्नं बकपौ नान् ॥ 
दिभातिश्यजालो य; स शुर इति कष्यते । 
हिजातिभारजोत्पन्न खद्ान्त इति कष्यते ॥ 
एवं संयोगपिदेन गजजातिरनैकध। । 
लायो जानाति तच्वेन स राञ्ज; पात्रमशति। 
प्द्यादिजातिैदेन तैषां भेद्तुर्विधः। 
विधासाङ्गाः पविता ब्राह्मणाः खश्यभो- 

जिनः ॥ 
दूरा विधाला बन्रायाः कषाः च्िय- 

लातय; ॥ + ॥ 
अथ गुयाः । 
नयथा रक' थथा छद्वी यथा सो सप्तयो यथा। 
परौच्यन्ते गुरीरवं गजानामपि निकः ॥ 
द्भ्यो भौमो ७जोऽधौरी वीरः शरोऽ 

मङ्गलः) 

सुनष्दः परष्यतोभद्रः शिरो गश्यीरवैदयपि । 
वरारोह इति परोक्ता मजा ददथ सत्तमा; ॥" 
तद्यथा भोजः । 
""विभक्षावयवः एषः सुदन्तः चुभद्ानपि । 
तैजन्लौ रभ्य इत्यु गजः सम्पल्तिषरकः ॥ १॥ 
अषुथादिप्रदवारेण यश्य भौतिनं भायतै। 
छ भीमोऽयं गनः कलो रान्न सर््वाधसाधनः 
शष्छाच्ात् पुच्छपश्यन्त र्य) यद्येव इश्यते | 
ध्वनः एडो गजो नात सालान्यप्राददा- 

थक्ष;॥ १॥ 
धमो हृष्यौ पराकषारौ भाषत्तौ ततर चोच्छरयौ । 
अधौरोऽयं गजो नाशा राज्ञां विप्र चिना- 

धनः ॥ ४॥ 
आवर्तः एृ्ठतौ प्य खनाभिमभिविष्दति । 
पष्टाक्गो वलवान् पौरी राश्ाभमभिमतप्रदः ।५। 
सद्ाप्रसाथः पुष्टाक्गः सुदन्तवाशगच्छकः। 
भगे भ्ये चान्तः परो शच्छौविषरनः ॥६।॥ 
चितौ दन्तौ चितः पुच्छः चिता रथ चिता 

नखाः । 

शको ¦ सीऽ्टभक्त्तः ॥ 
ध्वं गजैन्दरो धश्यास्तै त्य चात् तकशा भरी । 

त्र चंजास्तऽयं गजैश्वरः ॥ 

५३५ 

इस्ती 
भायोभनशतं धावदनयै कुरते चयम् । 
नाष्पषुष्छ रयं प्र प्यो सतुभैन््ैः कलौ युगे ।८। 
इमौ दन्ती एभः शच्छः धभ कुकौ एभस्तचः। 

ध्ये भावतः पएभलक्तणः ॥ 
शष्रशदसतुतिपरिष्वुतगच्छदेषा- 
पलो ङ्किन विनिवारयितु' न शश्चाः । 
श्रातिदिषो नवपयोदरवा गौराः 
परष्वौभुजां सवलसौख्यकारा भवन्ति ॥१॥ 

अय दोषा;। 
"दोन; तोणोऽथ विषमो विशपो विकलः 

खरः । 
विमदो पापकः काको पुमो जटिल पत्यपि॥ 
अजिनो मण्डलो शित्रौ इता वर्तो मश्चाभयः। 
दादा सुषलो भालौ जिःखच्वे इति ।वंगतिः। 
महादोषाः घश्माश्याता गजान भोजभेचुना 
लदुयया,-~ 

^भतिौणतरः चोणतनुदन्तोऽतिनिष्पृभः । 
दनाय; शते दौनं भृेजं नात संययः ॥१॥ 
ख्यो महा पुष्यो निश्वासो वेगधनितः। 
चशोणोऽयं शते शोणं खाभिने धमश्षभ्यदा ५२ 
हमे दन्तेऽलिषतं च वैषम्यं पा्योस्तथा । 
यथ्यायं विषमो नागो नागवत् कुर्ते चयन् ।६। 

शिरः शोणं पञथचाद्गागस्य पुष्टता । 
विरूप इति भागोऽयं कुरति भेधनच्यम् ॥ ४॥ 
भानाभोगैरपि शतैर्यस्य लो जायते र ॥ सर्व्वेषां गजदोषाणामुत्त एव मक्ानयम् । । 
युदय नोपक्रमते विका तं धैत्॥५॥ | धैनेकषेन शणाः सर्व्वं दणायन्ते सुनिचितम्॥*१ ` 
खरता स्वजा यष्य धरीरःश्तीति श्यते । पालभाप्स्तु । { 
सशुदण्तकारो शस्तौ दरः कुलविनाशनः ।॥ ६॥ | “जौणदन्धाङ्गधष्छल्वं विषमत्वं रदादिषु । । 
न जायति सदो य्य काले जायते$चवा । शिरः लीणमधः पुद्िरैते दोषा गजे मला; ॥"४ 
शिक्पौ विवशौ वापि विदं ॥७॥ । | 
कषुप्रमाणः जौयङ्गस्चुण्डधिरोदरः। यै कु्रास्सतुरदास्तयुगच्छपन्छाः 
सश्चान्तं असिति व्यथः पतेत नेषयोनीकम् ॥ त्ौणाः इदौनधपुषो रुदौधपुच्छाः । 
चिक पच्छाप्रतो धाचि भायत्ती भ्छकोऽचवा।| वश्डादिभिः खलु यु रदित हिताव 
दिः प्रुसमे सिङ्ग स्येधा गतयैष्ट्त् तै भूभेभामभिमता नदि बौच्णौयाः ॥ 
भूना न्धि दौक्ोऽयं भापकाद्लो मजाधमः यो न क्ञवैकदजलं तरुमूहभागो ` 

च्छा लों भूतिं परौ रारोग्यतनेष वा ॥८। निर्ीय्धिताभुपगतो बहुभोकनेऽपि । 
धङ्घदेणो यद्य भग्नो स्वान्यदेयोऽतिगुष्के; | नैच्छत्यसाुपगतानपराजिशन्तुः 
काकोऽयं कुचत दतं खानिनो नाव संययः।९॥ भूमीशजा न हि गजोऽयमपिच्चकीयः ॥ 
विषमौ पक्षौ दन्तो यश्य यच्छतिरोधिनौ। | दोषैदुं्ान् गजानुाजा न वोचत कदाचन । 
भियेते षा पिदौरयलां सथं शृन्यान्तरावुभौ । | व्यता पररादेव नगरात् क्रियते बिः॥ ` 
छरति व्याधितं नाधं गजाधन;॥१०॥ दयात् विजेभ्यः शुरेभ्यो गरकायाधवा इषः । 
भूना: गा सतता जटाङर्पाधुषन्विभः। | इडा यदि गनान् दुष्टान् दथान्धुङ्धिधत चिज । ` 
यस्यायं जटिलो नागः कदत धनसंचयम् ॥११॥ | प्ररं नौराजयेद।पि भानं वाथवा सृतम् । = 

षा शादे वा लभ्न' च्भोऽवश्यते । दैवतेन चधादयुतं वातितत्परः ॥ 
मजिन नाम नालोऽयं करुते भूषनवयम्। | तिकन् वा चुयादग्नौ तथतौकाररैतवै । 
नैनं छन वौकेत ददोभ्जेदात्यनः चियम् ५९६॥| भअद्यादिजातिकदेन जाति चतुधा ॥ 
मण्डलानि प्रहन्ते एवं दे षा हनि धा। | चतुनिधानां भूपानां वादने ति दभप्रदाः। 

विकपाण्डा तानव सष्डक्ौ कुनाधनः ॥१६॥ | धै दोषा दोषव्वानां त एव शयुः सजातितः॥ ` 
तानि धतानि मौ + ष्व स, धननागभः॥९४| धै व्याघपी भराथां ष्यते गलानामपि सृताः । 
छेदय शदरं = न चिकि्छापि तथा तैषां साचा चैष गरोयसौ ॥* 
५८ ० च्शियम् । इति गनपरीचा॥ 

छरति भूपं प्रवाषिनपपदतम् ॥ ९५॥ । एति भोभराजततदुकिकसतपः ॥ 

¦ गच्छतो यच गुर्फाभ्यां भवैत् संघर्षं 

इष्ती 

मुहुः 
अपि सष्वंगुरो्युकस्याज्यथ भ मक्ताभयः+ 
रा धनं कुलं सैन्यं मेषं दाराम् तथा प्रभाः ॥ 
चछपयस्य्भो नागो दृ्टमातो नकयः॥ 
तथापस्वियते लोकस्तच् वञचभयं भवेत् । 
ष्याधिवद्धिभयं वाच यबास्ते स भक्चाभयः॥१५॥ 
भें सन्ताद्यमानस्तु पादैकयो भ गच्छति, 
प्रघीदरं षमाहच्य रखा रक्षषमा यदि । 
श्धस्ताधरिमपदश्याने पथात् पसः पदेयदि। 
पपि स््वगुरोयक्षो राद्यं गाधमः॥ 
शाष्टादपाक्रियतऽयं भूमुजा शियमिच्छता। 
राहान्ते रचितो मोहात् क्रते राषएसंच- 

थम् ॥ १७ ॥ 
पादाच्ात्यन्तविणमा दन्तौ वान्योश्यवेषमौ । ` 
धश्जरो ष्यते भन्न पको वारौ इयोऽधवा॥ 
दन्तौ वा चलतो यच्यकिसुवा न प्ररोहतः॥ 
कुशी वा विषदौ यश्य सुषौ गजाधमः। 
रादुगाबलामात्यथयशत्तं परित्यजेत् ॥ १८॥ 
वीयष्ड इवाभाति भाले यस्यातिवक्ेपः । 
भाकलौ ख कुत नागो भनुः कुलधनच्यम् ॥१८॥ 
पुष्टो विथ लः षदृन्तः सत्कारोऽपि शएभोऽपि 

| घम्। 

भ र्ये घासो यश्य स निःचतत्वौ गजाधमः॥ 



हाटक 

ते, ष्य, पाणौ । वथा। इस्ते करोति । इति 

मुष्धवोधष्याकरणम् ॥ 

इस्तेकारय, क्तो, पाचिग्रहयम् । विवादः । इति 
॥ 

इशः, चि, ( इस्त + "तेम यथाकथावहस्ताभ्यां 
चयतौ ।" ५।१।८६। इति यत् । ) इस्तेन 

दत्तः । शश्तेग छतः । इति लिदान्तकौपुदो ॥ 

धच्वध्यशः, पु, ( चस्सिष अध्य; ) गजाध्यच्चः। 

लक्नच्चथं यथा-- 
"इस्तिशिशाविधानश्नो .वन्यजातिवि गारदः। 

ञो य्तमस्तवा दान्नो गजाध्यक्षः प्रस्यते ॥” 
. चति भाष्ये १८८ अध्यायः ॥ 

सरयायुेदः, पं, ( इस्तिन भायुरदः ।)गजायुः 
ववदः चस्तिचिकित्साथाख्छम् । तस्ममाणं 

्न्तिधण्दे द्रष्टव्यम् । 
इष्यारो दः, पु, ( इस्तिनमारोहतीति । भा+ 

शश्च +- थाः । ) इस्तिपकः । इत्यमरः ।२।८।५८॥ 

ल्त यथा,-- | 

“एते श्व गुपेयुकः खास विशेषतः । 
गजारोहो नरेन््रस्य सर्व्वकानीणि यणष्ते ॥* 

एते श्ंश्यध्य शु रेः । इति सातये १८८. धः ॥ 

चलः, चि, ( इतति निरचेकमिति। चष 

"इकारितश्चौति * ङणा० ९।६१। इति 

रक् । ) सूः । इत्युणादिकोषः ॥ 
छलं, ज्ञो, चालादशम् । इति ण्दवन्दरिका ॥ 

इषाः, पु, ादानामगन्धव्वः। इति पष्दमाका 

दा, सोति स्यागी। इति कथिकण्यदुमः ॥ (श्ना० 

पर०. घकार अनिट् । ) भो हाक त्यागे इति 

प्रधिच्नोयम् । यत चाक एति प्व तत्रा 

द्योव | तेग दामा गे हाक इत्यादि सतेणाष्य 

दलौयते इत्यादि । अन्धस्य इयते इत्यादि । 

श्नोद्धोनः। लि जहाति) भकमाकशःयम्। 

यथा। खार्थारीनः। एवे जङाति भपेति 

कार्थ यथ्यामिति जदत्साथा इत्ति । इति 
दुर्गादासः ॥ 
चापो 
प्रा, -सकारपनिद् |) भो, इानः। छक, 

जिरौते। इति दुर्गादासः । 
हा, ष्य, विषादः । पोकः। भर्ति । पत्ममरः। 

१।४। २५५ ॥ (धचा, अ हाभारते ।१।५६।१॥ 

"क्रा भाघ | सा सद्ाराज इ खभिन्। 
चिं जाति माम्। 

डा तासि विनष्टा भौताप्वि विशन वनै ॥*) 

कुत्सा इति भेदिनो । 
चाककः, प्र, खनाम व्यातनलजन्तुः । इति धष्द 

चदशा ॥ तत्यथाः चदकारकथष्द द्रष्टव्यः ॥ 

कादष), ज्ञौ, ( चटति शोभति इति । चट दती + 

चुल् । ) स्म् ( चथा, भाच । १९।५६। 
“जचच्चाटकषटकचितं दद्धं सः 

श्वितिपश्छ यद्धमथ तत्र सदि ॥" 

च्च्य परव्यायो यथा,-~ 
"जाग एवै कणवौ चिरं हेम हाटकम् । 

लिगतौ । इति कचिकद्यहुमः। (ज्ना^ 

४११ 

हापु्ती 
लपनौयश्च गाङ्गेयं कशधौतख्च काश्चनम् ॥ 

चामोकरं धालज्ुण्भं तथा कात्र तत् । 
भः चः जातरूपं महाराजत इत्यपि ॥" 

भावप्रकाशस्य पूर्वं खण्डे प्रथमे भागी ॥ 

४।३।१५१। इति भण ॥ ) धेष्ठुरः। इत्य 
भरः । २।९।८४॥ स्मपेमिभिते, ति ॥ 

दाटकमयं, वि,खशंमयम्। इाटकण्दात् मयट् 
प्रत्ययैन निष्यश्नम् ॥ 

शाटकेष्वरः, पु, ( हाटकष्य परः । ) गोदावरो- 
तीरश्यधिषः, । यया, 
^एतस्ि्न्तरे प्राप्ताः सष्वं एवि प्ार्धिंवाः । 
दष्टं वैलोक्यभीरं चाम्यवं हाटकेष्वरम् ॥ 
लतः कपिवरः प्राप्तो इताच्या सष सुन्दरि || 

शाल! गोदावरोतोधं दिषु हौटकषषवरम् ५" 
इति वामने ९६२ भध्यायः॥ 

( वितश्धितो मन्धादेवः। यथा, भागवते 

चान् हाटकेष्वरः खपापदभूतगणाहतः प्रजा- 

पतिसर्गोषनु इणाय भवो भवान्या स मिथुनो- 
भूयास्ते । यतः परठत्ता सरितूप्रवरा शाटको 
नाम भवयो्षी। यत्तचिवभातुमौतरिष्यना 

समिष्यामान भोजसा पिथति। तजि चाट 

कायं सुवपौ भूषणेन सुरनद्रावरोधिषु पदष।ः 

सद पुरषौभि्धौरयन्ति 1" ) 
च्ञातष्यं, ति, ( ा+ तथ्य । ) व्यक्षष्यम् । यथा। 

("इातब्योऽयमसार एव विरसः संसार इत्यादिकम् 

स््वंसयेव हि वाचि चेतति पुनः कष्या 
पुष्यास्मनः 1* 

8 इति शान्तिपतकम्॥ 

काशं, ज्ञो, (चा + दम् ।) वैतनम् । इति लिदान्त- 

चौभुष्यामुणादिढत्तिः ॥ प्रसृथनम् । मरणम् । 

शशय; । इति संकषिपसारोणादिश्सिः।॥ 

डान, क्षौ, (का +कः) स्यागः। एति जटाधरः ॥ 

शानिः, स्तो, (हा + "वहिधिशययुहुष्ेति।" उणा ० 

४।५। इतिनिः। ण्ठा, हा+क्तिन्। 

"लाक्ाच्यादहाभ्यो निः ।*१। १। ८४ । इत्यच्छय 

काति कोक्तया निः) ) चतिः। ; 

पद्रः २ अपचयः १। इति जटाधरः॥ 

( यथा, सद्धाभारषि | ५।८.८। ४ । 

"अजातं सरे; पौल्वा निहितं निहतारिभिः। 

अतः सोम्य हानि इचिधेव प्रहृष्यति ।*) 

छ्ासुकाः, चि, चातकाः । इति केचित् । 

चान्द, ही, ( श्न + "प्जिगमि
नसिशनोति ॥* 

छशा ॥। १५८. । इति इन् ठदिष । ) 

सरणम् । इत्यु णादिकोषः ॥ 

छ्ापुिकषा, श्ती, पच्िषिधेषः। लत्पर्थ्यायः । 

पौ दयश्चनिणा १ तृलिका४ स्फोटिका \। 
इति लि काच्छपेषः । 

दापु्नी, कौ, सापच्िका । यथो, 
"गोभण्डौरः पर्चकीरो ष ॥ 

 \ ॥ 

चाटकषपरिभितः। “जातशपैभ्यः परिमाथि ।" 

५। ९४ । १७] “तलोऽधस्तादितक्ते इरो भग 

इारद्ख 

हापिका, स्मौ, जु्ा। दाद् इति भाषा। 
तत्प्दयायः। उपएुष्पिका२। एति धार. 

वलो ॥ 

यनः, पु, द्वी, ( जद्वाति त्यजति जिष्ोते 
प्राप्नोति षा भावानिति। हात्यागी डा गतौ 

वा+“इश त्रौदिक्षाक्षयोः"?२।१। १४८। 

दूति शट् । ) वधुधरः । धरत्यर, । १।४।२०॥ 
( थथा, भागवते । १।६।६। 

"परश्च तदुव्रह्मक्ले कपिपास्तदपेन्य)। 

दिग्हेपकालाग्युत्पन्नो बालया: पञचकायनः।") 

क्ञायनः, पु, ( जहात्युदकमिति। हा + "प्र 

ननौहिकालयोः ।" १। १। १४८ । एति ष्युट् ।) 
श्रोदिभिदः | अर्निशिणा। इति पदिन ॥ 

दारं, चि, (शररिदं। इरि+ ण् । पके भर 

तौति। इरं तदेव हइर+ख्चं भ्रष्।) 

इरिशम्बन्धोयम् । इर्णकतुं । यथा,-- 
“यच्चृ्ठतोऽपेत्यरतिजिदढशा 
सत्वश्च शध्यत्यचिरेण पुषः) 

भिर तत्पुश्षे च पष्य 
तदेष हारं वद भभ्यति चेत् ॥" 

षूलि शौभागदपि । १०।५९१॥ 

“लदेष दारं इरेखरितं मनोहरं वा ।“ 
इति तरीका शौधरखाभो ॥ 

दारः, पु, छयति मनो चैन । द्र + घञ् ।) सुका 

साला । तत्पर्यायः । मुक्तावली ९। इत्यमरः 

३।६९। १०५ ॥ इरा श यष्टिः ४ पटो ५ 

शता ५ । इति शष्दरतरावसो ॥ (यथ), कुमार। 

५।६। 
“विसु घा उारमशानियया 

विलोलयदिप्रविशुप्तचन्दनम् | 

अचन्ध वालारणबभ्वु 
पयोध सोततेध वितीरं संति ॥" 

दियन्ते प्राणा यमेति ।) युम् । इति पदिनो॥ 
(+भावे चम् । हरणम् । यया, भग 

धते । १६०५ ४०५ 6 
“कंय सर्गम् हिंसय वत्तमानात् 
जबौतन्ते भावदाराय भूपः ॥") 

चारकः, पं, ( इरतीति। छ + णल् । ) कितवः । 
चोरः। गद्यभिदः॥ विश्चानवियेषः। इति 

दिम ॥ धाशोटष्ट्ः । इति पष्दवन्द्िका ॥ 

भाजकाद्ः । इति शोल्ावतौ । इरयपतं रि, 

चि ॥ ( चथा, मतुः । ६१।५१। 

"व्ापश्चारकः भवं परलासष्क्तारकः ॥" ) 

क्ारहारा, सो, कपिकषद्रादा। इति रभः 
¦ ॥ 

कारह्रः, घु, श्यम् । इति हम चः ॥ 
काष्करा, श्वी, द्वाचा। इति इक्षायुधः॥ 

( चथ्यायौ अया, 

"द्राचा सादु परोक्ता लथा भअधद्ापि च। 

भरौका इारक्षरा च गोष्नी चापि 
कौलिंता ॥" 

इति भाषप्रकायर पू लण्ठे प्रथत भणि ॥) 



डारौ 

हारावलो, खलो, एुरुषोत्तमकतकोषवियेषः ¦ यथा, 
"सुक्ञासयतिमष्षरः मङववदात- 
च्छायाधिरागतरलःमलणूद्गुखशोः। 
साध्यो सतां भजतु कण्ठमरौ प्रिचैव 
इरावल विरचिता एधो समेन ॥* 

इति तदलज्नोकः } 
{ इर्य अावलो  ) हारथेलौ च \ (यथा, 
गोतमो विन्दे ¦ ११।१३। 

"इारावलोतरलकाच्चनकाच्िदाम- 
मनच्ञोरकङ्णमखिद्युतिदौपितख ४) 

इारिः, च्ञ, (इरतोति । इ + वारलकात् इञ् । 
इत्यु दिल उच्छवलद सः ।४।१२४।) पथिक- 
सन्तानः । द्यूत दिभङ्गः । इति ते दिन) ॥ रुचिरे, 
चिं॥ 

इारिकषण्डः, पं, ( हारौ मनो इरः कण्ठः कणठ- 
रशो यस्व) ) कोकिलः, ( हारौ हारयुकरः 
कण्ठो यस्य) हाराच्वितगले, चि) इति 
भेदिनौ ४ 

हारिणिकः, पुं, { डरिकं इन्तोलि। इरिथ + 
"परिमच्यश्गान् इन्ति\*४।६) ३५) इति 
ठक् ) व्याधः ! इरिशघातकः । इति केचित् ॥ 

रितः, पु, परचिविगेषः । तत्पर्यायः । इरि- 
लोलुकः २) इति जटाधरः $ डारोलः ३। 
इति मेदिनी + अचय मांसगुणाः इारौतकथष्दे 
इषटष्याः ¦ इरिहयंख ॥ ( इरितस्य इरिचन्द्र 
पौचचस्यः पच्य पुमानिति । इरित + चण । इरित- 
ध्रः) वथा, इरिवंधे । १३२८ । 
“इरितो रोडितस्याय चच्ुर्हारित उच्यते ५०) 

छारितकं, ज्ञौ, -(इरितकमेव । खाये सण् । ) 
आाकम् । इति शष्ट्रल्नावलो ॥ 

हारिद्र, पुं, कदम्बकः । ( दरिद्रया रक्षम् । ̀ 
इरिद्रा+ “इरिद्रामङारजनाभ्यामञ् बक्ब्यः |” 
४।२।२) इत्यस्य वालिंकोकश्या अञ् । ) 
इरिदरारख्छिते, वि । इति मेदिनो ॥ इरिद्रा- 
वश: । इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, बृलृसंडिता- 
याम् । ६।६८। 
दूष्या काच्छब्दाने हारिद्रे वापि निरिंधेष्मर- 

कम् ४") 
विषभेदः । चचा, 

“इरिद्रातुष्यसूकलो यो इारिद्ः ख उदाद्तः }" 
इति भावग्काथ्ः ॥ 

छार, सलौ, सका । चया, 
"सुक्षा एुश्ारलं दकिबोजं हारो च मोकि- 

काम् 9") 
इति यण्दरज्ञावलो ॥ 

हारी, [न्] चि, ( डारोऽज्वष्येति । इनि; । ) 
जारदिधिरः । यंधा,-- 

“केय्रवान् कगकङकष्छलवान् किरौटौ 
हारौ प ` {~= (| 

भारायणष्वानस् । 
( इर्लौति) + किभिः।) इरयकतत ॥ 
यया, मङभारते । १।२।६५। 
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इाय्धः 

“दियते बध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिद्रियैः । 
विसूदम्न्नो दुशाग्वेखद्भ्वाग्तेरिव सारथिः + 

। मनोडरः । यया, याङ्ग्तले प्रस्तावनायाम् । 
। ^लवाख्छि गोतरारीख इारिणा प्रसभं इतः । 

एष राजेव दन्तः सारङ्गेण तिरंहसा ४" ) 
इारोतः, पु, पक्चिभेदः ! ( शस्य लं गुणाच 
“्वारोलो रक्षपित्तः स्याहइरिलोऽपि स कथ्यते ।* 
इारोलो इारोल इति शोके | 
“इारोतो रू उच्णय रक्त पित्तकफापड्ः । 
स्लेदस्वरकरः पोकः ईयदातकरथ्च स; + 
इति भावप्रकाशस्य पून्यं च्छे हितो भाग ॥ 
सायु्वेद क्तरि च। यथा.- 
ग मेल लतुकरं; पराशरः । 
इारोतः ज्षारपाणिच जग्टदस्तस्मनेव चः 1" 

इति चरके सूत्रस्थाने प्रथमेऽध्याये ॥ ) 
सुनिभैदः। स च ध्ोणाश्जकर्ता। ( यथा, 

शातानपो वचिष्ठब धथ्याख्प्योजश्षाः ४” 
यञ्च पौराणिक भासौत् । यथा, भागवते । 
१२१ ७।५। 
"अव्यासणिः कश्यपश्च सादिंरछलन्नणः । 
बेशम्यायनहारोलो षड़् वै पौराणिका इमे ॥*) 
केलवः। इति मेदिनौ + 

हारोलकः, पु, ( इारौत एव । स्वाथे कन् । ) 
हारोलपक्चो । हरिश इति जरिता इति च 
भाषा) तस्य मांसगुणाः । खादुत्वम् । कपा- 
पि्ताख्दोषनाथित्व्च । इति राजनिर्धच्टः ॥ 

हारे, को, ( हदयस्य भावः कणो वा । छदय + 
$ ।" ६।१। १३०। 

इत्य । “छृदयस्व जञेखयदण जातेषु ।* ६ । 
१।५०) इति इङादेशः! ) परेम चेः । 
इत्यमरः । १। ७। २७ ॥ ( यथा, महाभारते । 
११ । अ१।५२। 

"गावो लोकांस्तारयन्ति चरन्त्यो 
गावड्ाचं संजनयन्ति ५२००५ ॥ 
यस्तव्लानन् न गवां ङाहमेति 
खे गन्ता निरयं पापचेताः +” 

अभिप्रायः । यथा, भागवते । १।७।६१। 
“अब्जुनः सहसाश्ञाय इरे हंमथाभिना । 
मिं जार सूनं हिजस्य सद सूदंजम् ४० 

हारी, [म्] वि, ( डामस्वास्तोति । इनिः । ) 
खषयुक्ः । यथया,- 

इति देवोमाहालयम् ॥ 
इचः, षु, ( जिय एति । श्र + "चरदइलो ष्यत् ।* 
१।१९। १२४ । इति त् । ) विभीतकः । 
इत्ये, चि । इति भिदितौ \ ( पधा, इमारे । | 
# | ७*। 

हालाहइ 

“द्यश्च तेऽन्धा पुरतो विडम्बना 
यदृदया वारणराजडहाखया । 
विलोक्च हहो्मधिष्ठितं त्वथा 
मङाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ॥") 

इरणोया ङः । तत्पायः । भाज्य: २। षति 
लोलावतो ॥ 
इलः, पु, ( इलेन क्रोडतोति । चण् । यदा, 
इलतोति । इल + “उ्वक्तितिकसन्तेभ्यो शः \ 
।१। १४० । इति शः}) बलरामः इति 

“हरितः कोतरितच्यःयः स एव इालकः ।* 

इल + घञ्! टाप् । ) मखम् \ इत्यमरः । 
२। १० । ३९ \ ( पयायो यथा,- 
“म्यन्तु सोधुमेरेणमिरा च मदिरा रा । 
कादम्बरो वारुणो च जालापि दलवन्नभा ॥* 

शम् २ इालम् २ इलाइशम् ४ हा 4 
कम् ५ हाडालम् ६। इति यण्द्रज्नावलौ ॥ 
लस्य खरूपं यथा- 

 गोस्तनाभफलो गुच्छस्तालपचच्छदस्तथा । 
तैजसा यख्य द्यन्ते समौ पश्या हुमादयः ॥ 
अतो कालाइलो चेय: किष्किन्यायां हिमा. 

4 शधि ॥ 
दचिषाश्धिलटे देषे ० + च जायति ४" 

भाष्काचः ॥ 
मष्यम् । इति राजनिंष्डः ॥ ( यथा च बाभटे ` 
उललरद्याने ३५ भध्याधै | 

कम् ॥*) 
लाइक, पु, ( इालारइलमस्यस्येति । = ५ ) 
कोटविेषः । त्यग्यायः । अच्जजिक्षा२ 
कोटक: १। इति राजनिंष्डः ॥ 

इाकलाइलधरः, पु, (धरलोति । ४ + च् ! इाला- ` 
इशस्य धरः । ) चपः | इति चष्द्रब्नावन्लौ + ̀ 

प ( शकाङक्मश्यश्या इति । 
। ढाए् । ) इदमूषिक्षा । .यधा- 

भभभा गिरिका वाश 
भूषिका ।" 

इति शारः ॥ 
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इलिनो, शौ, स्थूलपन्ञौ । इति हेमचन्द्रः ॥ 
हालौ, पो, कनिष्ठा श्यालिका । इति हेमचन्द्रः + 
छालुः. पु, ( इख्यतेऽनेनेति । इल + उण् । इतयु 
शादिढत्तौ उच््वलः। १।१।) दन्तः। दति 
विकाच्छेषः॥ 

छावः, पुं, (शरे + घञ् ।) आद्धानम् । इति जटा- 
धरः ॥ अङ्गारभावजाः क्रियाः । यथा, 
“स्रौं विन्लासविव्योकविश्चमा ललितं तथा। 
हेला लोलेव्यमो इवा; क्रियाः गङ्कार 

भावजाः ४” 

इत्यमरः । १। ७) ३१॥ 
खौं विलाखादयः गङ्कारभावजाः क्रियाः 
इावशथब्देनोश्यन्ते। क्रियाः चेष्टाः । जङ्कार 
भावो रतिः तत्र जाताः श्ङ्गारभावजाः। 

यन्ते रागिखशोऽव्र हावः इलि डोतेऽदने 
आधारे घञ् । यन्ते रागिनः कामान्नावनै- 
नेति करथे वा चज ) यदुम्! 
“युवानोऽनेन यन्ते नारोभिन्प्दनानलै । 
शतो निङ्च्ते दावस्ते विलाखःदयो मताः + 

इति। 

दा कष्टं वयति शोषयतीति वै योषे इत्यस्मात् 
दा) यदाह भरतः) 
“"अलकङ्धाराखच नाचननर्ेया भावरसा गयाः । 
ौवनेष्वधिकः ्नौशां विकारा वक्तमाव्रनाः ४" 
तथा 1 
"लौला विलासो विच्छित्तिर्विभ्नमः किल- 

किद्धितम् । 
मोष्टायितं कुषट्मितं विव्वोको ललितं तथा 1 
विञ्जतद्धेति मन्तव्या दश ख्नोणां खभावजाः ४” 

इत्यमरभरतौ ५*॥ 
त्वचं यथा. 
“्रोवारेच कसं युद्धो भ्वूनेचादिविकायक्त् । 
भावादौषतुप्रकाो यः ख इाव इति कथ्यते ४" 

इत्युक्ज्वलनौोलमषिः ॥ 
उखः, पुं, (उख + चल् 1} स्वम् ¡ इत्यमरः । 
१1 9। १८ \ (यन्रा, रवुः । १२।३द॥ 
“रच चचसौम्यां निनाव- 

तान् । 

निवातस्िभितां वैखा चन्द्रोदय दवोदधैः !” ) 
श्र {34 

( यथा, महाभारते । € । ४९.1.१० । 

“दत्वा च दानं विविधं नानारव्रखमन्वितम् । 
खगोहाभ्तिकदासौकं सालावि गतवान् वनम् ॥” 
इख्तिना चरतौति । “चरति ।४।४।६८। 
इति ठक्!) इश्वारोरे, वि ॥ 

हास्तिनं ज्ञौ, ( इस्तिना दपि नि्वंत्तमिति । 
स्तिन् +र ।) इष्तिनापुरम् । इति 
विकाच्डषः। (इस्तौ प्रमाणमस्य । दष्िन् + 
“ए खषहस्ठिभ्यामण च । ”५।२।३८। इति 
= । ) मजपरिमाथे इस्तस्तिखम्बन्विनि च 

। 

हास्तिनपुरं, करौ, ( हास्तिनं पुरम् । ) उच्ठिना- 
पुरम् । इति डेमचन्द्रः ॥ ( वथा, महाभारते । 
९1 १५। € 1 
“स मतवा इास्तिनधुरं तरदं समत्य च । 
उक्तवान् वचनं तथ्यं {इतद्धेव विगेवतः ४) 

डाय, क्तौ, ( उस + चत् । ) रख्रविषेषः । ख च 
कौतुकोद्वम् । तत्पर्य्यायः । इाखः २ इस: ३। 
इत्यमरः । १।१। १८ ॥ इनम् 8 घर्घरः ५ 
डासिका ६ । उति देमचन्द्रः ४*४ अथय इासः। 
“विकताकारवाग्बेधचेटादेः कुतुकाद् भवेत् । 
डास्या डाः खायिभावः श्वेतः प्रमयदैवतः # 
विक्घताकारवाक्चेषटं यदाजोक्य उद्ेज् जनः । 
तदव्राखम्बनं प्राहुः तचचे्टोदौ पनं मतम् इ 
अ्नुभावोऽचिखङ्नोचवदनच्छेरतादिकः ! 
निद्रा्स्यावहिलाद्या अव्र स्ुव्वभिचारिखः ॥ 
च्ये्टानां च्मितडचिते मध्यानां विदशिता- 

वषि च । 
नोचानामपडसितं दथातिहकितच्छ षड़मेदाः॥ 
दईषदिकासि कथनं च्मितं स्वात् स्वन्दिताधरम्। 

मागताः कुङ्ुटमित्रपादाः ४" 

इडा, पुं, १ । यथा, 

हासः डाय डि 
हालारनो, खौ, मदिरा । इति राजनिर्धच्टः ॥ विक्षावः । यथा, भिः । २।१। | भव्य नाटकमेलकप्रशतिषु इालिकः, मि, हेन णु यः। (इलस्ायमिति | = “विमवागिच्छौरवनेः सच (इ 1 
वा इत + “इलसौरात् ठक् ।” ४।१।१२४। निजां विलोक्छापच्रतां पयोभिः। । “वच्छडालः स्चेत् क्षापि चाचार्ैव निवध्यःि 
इति ठ) इलस्य वोदा इचनब्बन्धौ कूलानि सामर्वतयैव तनुः । तथाप्येष विभावादि सामर्थ्यादुपलभ्यते ॥ - 
(1 ;। सरिकः २। इत्यमरः ।२।८।६४॥ शरोजलच्छीं खरपग्महातेः ॥*) | श्रतदेन य ५५ शाधारण्छात् प्रतौयत । 
ध. ।२। हासाः, [ ख] पुं, ( जद्धाति भौतकिरणमिति। | सामराजिकंद्धती इास्यरसोऽयमनुभूयते ४” 
“लं हालाश्लष्टतकरोषि मनसो "0. हा + “वङि्धाधाजभ्य्छन्दधि ।” उच्वा० ४ । | एवमन्येष्वपि रषु द्रव्यम् । इति णः 

ध ¢ २२० । इति श्रशुन् । त्व चट् च। ) चन्द्रः) | दप्चै ३ परिश्छ्दः 
हालां नेव विभमिं नैव च इलं मुग्धे ! = वेदिकथब्दोऽयम् ॥ 2 यथा,-- 1 
3 इालिकः। | दासिका, प्न, हास्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ “श्रकम्पं इभितं चेटं मौलिताचमवापष्म् । 

शत्यं दालिकतेव ते समुचिता शक्तस्य गोवाइने | हास्तिकं, करौ, ( चष्तिनां समूद; । इध्तिन्+ | भयक्तदसितं दुष्येत् तत् सोादश्य नैकधा \ 
वक्रोक्ति जितो डिमाद्विश्ुतया मेरो इरः “अचित्तदस्तिधेनोष्ठक् 1" ४। २। 8५ इति इति गाशडे । ६५ । ३५ अध्यायः ४ 

पातु वः ॥”) | ठक् । ) इस्तिखमूः । इत्यमरः । २। ८। १६॥ | ( हाख्योग्ये, चि । यथा रवुः । २।४१। 
संदधचेशटच्य ऋगीन््र! कामं 
इाख्यं वचस्तदुयद दं विवचुः #” ) 

~ कतौ, इलाडलत्रियम् । इति यन्दरना- 
| 

दाहाः, [ष्] पं, देवगन्धर्व विगेवः । इव्यमर- 
टौकायां मरतः + 

“ङा [+ 

देवतानां डाडाङविश्वावदतुम्बु इविन्ररय- 
प्रतयो मन्धर्व्व्ब्दवाचाः। उपाश्योपाखक- 
खचयसम्बन्धः। अब्युत्पवोऽयं इादहायण्दः । 
छाति न्दं जहतीति चद्धधिति दाक 
विच् श्येवं व्युत्पन्न तु यखाद्यचि घोरालोपी- 
ऽ्यघाविव्वाकोपः खात् । रचि प्रव डाः 
अब्द सान्तोऽपि। गन्धर्वा दानि प्रकी 
मन्धर्व्वो गावनै$पि च) इति ाडलाङः ! गन्धं 
पौतिदादइसोरिति वादश्यतिः । राडामन्दोऽपि 
इश्यते । चंदो इदा इद्ध च रौ दषयर्दव 
तम्ब दरिति व्याद्विप्र्टवयः । इति भरतः ३५ 
विच्ययब्दे भोकथन्दे च व्य 1 यवा,- 
“ततो इरा कतं सव्ये देव्यदेन्यं ननाय तत् ॥ 
प्रदषंश्च यरं जग्मुः खकला देवतायाः ४” 
इति माकंष्छेयपुराे देवौमादाव्नै ! ३। ४० ॥ 

इत्यमरः । १।१।५१॥ 

दादाकारः, पुं, ( दादा इव्यव्यक्रश्ब्दस्य कारः 
कर्वम् ।) युदकलरवः । इति कैचिव् # (यया, 
मद्धाभारते । १। १९ । १६ 

“इादाकारः समभव चदस्यः । 
अन्योन्यं छिन्दतां चच्धेरादिव्ये लोहितायति ४" 
म्नोकर््वनिः 1 दया, 

“उदनो विकटो वायुः कराचो वात्ययाच्ितः। 

देषहचलतानाच्च दादाकाराय कल्यते 8” 
इति ज्यौतिषे वायुलम् # 

डादालं, करौ, विषम् । इति यन्दरव्रावजौ » 
डि, न वर्ने । मतौ इति कविकच्यद्रुमः । (ज्वार 

वन । ज्, खचनु- 
मिति मदिः । वर्ने विस्चप्रयोगः । इति दुर्गा" 
दाः 



हिंसा 

शि, ष्य, हतुः । ( यथा, शाकुन्ततसे। १ भै) 
“भअशंसयं लनच्चपरिप्रडसमा 
यदायमस्याप्रभिलाषिने मनः। 
सतां हि सन्देपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमम्तःकरणप्रहस्चयः ॥") 

अव्रधारणम् । इत्यमरः । २।४।२५६ ; ३।४।५॥ 
पादपूरणम् । विगरेषः । प्रश्नः । ( यवा, रामाः 
यै । २।६४1 १३०) 
*लाभिवादयते मादन च मामभिभाषते) 
किश् रेषेतु भूमौ त्वं बत्! किं कुपितो 

छलि ॥* ) 
हेत्व पदेणः । सभ्भूमः । असूय। । इति मेदिनी 
शोकः इति शब्द्रन्नावलो । 

हिंखकः, पु, ( दिनस्ति त च्छोलः। हिंस + खल् ।) 
हिंस्पशथः। यव्यं विदृब्राद्यणः । शवरः । इति 
शब्दरन्नावलो ॥ 

हिकः, ति, ( चिंख + षुक् । ) हिं साकर्ता । 
ल्मथयायः । चातुकः २ रिं: द शरादः४ 
न्ता ५) इति शब्द्रद्नावलो ॥ ख चाष्टविधः। 
यथा, 

"भोक्षानुमन्ता संस्वर्ता क्रयिविक्रयिदिंखकाः। 
उपहर्ता वातयिता हिंतकाचाषटधाधमाः ५” 

ति काभथोखष्डम्॥*॥ 
साध्वीभार्यादिदहिसने दोषो यथा,- 
“भाष्या प्रियसखीं यस्तु साध्वीं हिंसति निधशः। 
न तैऽखतं प्रा्रुवन्ति हिंसका दुष्टयोनिजाः५* 
इति वाराहे ब्राह्मणदौोचाद्वनामाष्वायः ५॥१॥ 
शरणागतादिरहिंखकस्य भव्यवहायत्वं यथा,-- 
“शरणागतवालस्तरोहिंस्कान् संवसेच तु । 
घोणव्रतानपि सदा छतन्नर्लाहितानिमान् ॥* 

इति प्रायचित्ततच्चष्टतया ज्ञवस्काव चनम् ॥ 
रिसा, स्तो, (हिंखनमिति । हिस +भः। टाप् ।) 
घातः। इति मेदिनो । चौयादिकम्ं । यथा । 
सा चोगादिकन्यो च । ¶त्यमरः ।२।२।२१८५ 
चौरस्य कन्ध चोय्ये भ्रादिनो वन्धनताड्नहन्ति- 
नागव्रापादि च चकारादहधोऽपि हडिंषा। इति 
तद्चिकायां भरतः ॥ # ॥ हिंसिते प्रतिददिसायां 
दोषाभावे यथा,- 
“छपे प्रतिर्तं कुयात् हिंसितै प्रतिहिंसितम्। 
न तच दोषं पश्यामि दृष्टे दोषं समाचरेत् ५” 

इति गाड़ । ११५। ४७॥ 
विशुभक्तानां ब्राह्मणादोनाच्च हिंखाकन्तुरचि- 
राज्राशो.यया,- 
“दुष्टा यदा ने भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि। 
क्रतूनां देवतानाञ्च हिंसां कुवन्ति निद्धितम् । 
तदा चिरन्ते नश्यन्ति यथा वद्धौ दशानि च ॥* 
ति ब्र द्वावेव ोकृष्णजन् खण्डे । ६।६९-६२॥ 
घशुंसानिषेधो बलिशब्दे दरखव्यः॥*॥ अथ 
दै ध घाविचारः। मा हिंस्यात् सर्व्वा भूतानि 
दन्यत्र सर््वशब्टस्य व्यापकार्धपरतया एतदिधि- 
समुह्य । वायव्ये खेतमालभेत । इत्यादिविभै- 
विपयाप्रातेरगत्या वैधातिरिक्विषयल्वम् । 

४५२४ 

दिंसालु 
स्वाः स्वणि छन्दसि वेत्यनेन तत् पदं सिद्म्। 
यदपि नानादशंनटोकाक्लदिर्वाचष्यतिमिभै- 
स्त्व कौमुद्यां भमिदहितम्। न च मा हिंस्यात् 
सर्वा भूतानि इति सामान्य णाखं विशेषशाश्े- 
श।ग्नो घीमोयं पश्वमाकमेत् इत्यनेन बाध्येत इति 
वां विरोधाभावात् विरोध हि लोवसा | 
वाध्यते । न चास्ति विरोधः भिज्विषयतवात् । 
तथा डि मा दिंष्यादिति निषेधेन चिंशाया 
अनधहेतुभावो जाप्यतैन पुनरक्रत्वयंमपि। 
न चानथङहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कचिदस्जि 
विरोधः। चिंखाङहि पुदषस्य दोषमावच्छति 
क्षतो उप्करिष्यतोत्यन्तेन । तदपि सांख्य- ¦ 
नये | मोमांसकमते तु विरोध एव तथा डि। 
छश्नये न खलु सर्ग्वभूतदिं साभावविषयकं 
काय्यै इति निषेधविध्यर्थस्य व घं विना भरग्नौ- 
सोमोयपण्वालश्भनविषयकं काय्यं इति भाव- 
विष्यं उपपद्यते। भषट्नये तु शङ्गे यथा 
तथस्तु। नच सुख्यपशयागे पुरषा्धे प 
हिंसनस्यार्थसा ोपपश्यते 
विरोधात् वस्तुतस्तु भङ्गेऽपि विरोधोऽख्येव 
कुतो विधेरेव स्वभावो यः खविषयस्य साक्षात् 
परम्परया वा पुरुषाथंसाधनत्वमवगमयति 
अन्यथा अङ्कानां प्रधानोप्रकारकत्वमपि नाङ्गो- 
क्रियते । भर्ध॑साधनत्वं बलवद निष्टानगुबन्धौषट- 
साधनत्वम्! भनधं साधनत्वं वलवदनिष्टासाधन- 
त्वम् । न चानयोरेकतर समावेथ इति । भत 
एवोक्तं तस्मात् यन्ने वधोऽवधं इति } नन्वेवं 
श्सेनेनाभिचरन् यजेत इत्यत श्येनस्य शवुवध- 
रूपेष्टस्ाधनत्वमवगतं भ्रभिचारो भूलका्मा चेति 
मनुना उपपातकगणनमध्ये पाठात् अनिष्ट- 
साधमत्वमवगतं तदेतत् कथमुपपद्यतामिति 
चेक्ोवम् । भ्रातताचिनमयान्तं इन्यादेवाविचा- 
रयन् इत्येकवाक्यतया भ्राततायिखले इष्टसाधः- 
नत्वम् । भ्रनाततायिखले तूपपातकत्वेन बल- 
वदनि्ट साधनत्वम् । इत्यविरोध इति । गुस- 
चरणा भरप्येवम् । इति तिथ्यादितच्छम् ॥ * ॥ 
ब्राह्मणस्य हिंसानिषेधो यथा,-- 
“हिसा चैवन कत्तेव्या वैधहिंसा तु राजसो) 
ब्राह्मरैः सा न कर्तव्या यतस्ते सात्विका 

मताः ५ 
बति शरादइविवैकटोकायां गोविन्दानन्दष्टत- 
बुहक्मनुव चनम् ॥ 

हिखाकशयं, [न्] लो, ( हिंसाप्रधानं कच!) 
अथव्वंवेदोज्ञमन्तरयन्त्रा दि निष्यादितमारणोचा- 
टनादि। तत्यख्ायः। अभिचारः२) इत्य- 
मरः। ३।२।१८ ॥ 

दिंखारः, पु, ( हिनस्तोति । हिंस + श्राह: ) 
व्याघ्रः । इति जिकाष्डगेषः ॥ 

हिंसालुः, वि, वशगोलः। षातुकः। हिसधातोः 
रालुप्रत्ययैन निष्वब्रः # 

हिंसालुकः, पु, ( हिंसालु+ ख्ये संत्नायां वा 

व्याधिविगेषः। हिकति कूजत्यनया रिक्ञा। 

रिक्ता 
“दिंसासुकः पादुक्षः श्वा योगितोऽलक्तं 

दश्यते । " 
इति हदारावको ॥ 

उननध्रौस, वि ॥ । 
िंशितः, जि, (चिंश+क्ः। ) चिंखात्राषः। | 
यथा,--~ । 

“षस्त इहा भूत्वा भागवतः यखिः। भागवतान् 

सभ्युखानं न कुर्व्वोत घं तेनापि कंसितः ॥ 
यस्तु कन्थां पिता देता म प्रयच्छति तां पुनः) 
अष्टो पिद्वमणास्तेन हिंसिता नाच स्यः ५" 
इति वाराहे त्रा दण्द चाषवनामाष्यायः ॥ 

हिंसोरः, पुं, ( हिनस्तीति । चिन्घ + “हिंसेरो- 
रनोरचो ।” उष्णा० ५।१८। इति ईरन् ) 
व्याघ्रः। से, नि। उति उणशादिहढत्तिः ॥ 

दिंखः, चि, ( हिनस्तोति। हिं + “नमिः 
कम्पोति।” द।२। १६७} इति रः। } 
हिसाभोलः। :। धरार: २ घातुकः 
। त्यमरः ३ ।१।२८॥ दंशकः ४ 
इन्ता६५। इति ॥ याव्व॑रः ५। 
इति जटाधरः ॥ * ॥ हिकः शां हिदने दोषा. । 
भाषो यका- 

“सपा कार्य्या खतां चण्वददहिंखेषु च जन्तुषु । ` 
हिंसायां म डि दोष हिं्लाणाश्च व्रजेश्वर | ४” 
इति ब्रह्मवैवर्ते ८५ भ्रष्यायः। 

हिंसतः, पुं, ( हिनस्तीति । हिंख + रः । ) चारः । 
भोमसेनः । इरः । षः॥ 

हिकः, पु, ( दिं एव । कन् । ) दिंलपशः। 

इति शब्ट्रल्नावलौ ४ 
दिंसखपश्चः, पुं, ( दिः ) पश्यः । ) हिंसकजन्तुः । 

तत्परय्यायः। व्याडः २ हिकः ३ डिसकः ४ 
शिविः५। इति थन्द्रब्नःवली ॥ सापदः ६। 
इति विकाण्डगेषः # 

दिला, खो, (हिनस्तीति । हिंख + रः । टाप् ।) ` 
एलावलो । काकादनी । मासौ । जटामांसो । ` 
इति मेदिनोकरहेमचन्द्रौ ॥ गवेड्का । गवै- 
का । नाडो । थिरा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

दक्र, ज कूज । इति कविकल्पदुम ॥ ( भ्वा०- 
उभ०-अरक०-सेर्) ) कोपधः। अ, डिति 
हिक्षते। कूजोऽव्यक्थषब्दः । दिक्षायाभेवाय- ` 
भिति भदमल्तः। डिकति लोकः। इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

क्ष, क ङ हिंसे। इति कविकव्यदुमः ॥ (चुरा०- 
भात०-सक०-सेट् । ) कोपघः। क ऊ, दिक्- 
यतै। इति दुर्गादासः ॥ 

दिक्षा, सी, ( हिक कूजे + णुरोलेत्यः । टाप् । 
यदा, हिकयतेऽनर्येति ¦ डिद् + करणे घञ् । ) 
रोगोपसगेविश्ेषः। हिंचकौ इति भाषा। 
इत्यमरः ।३।५।८॥ डेंकटौ इति ख्यातो 

हिक्ष ज कूजे सेमक्ञात् खरोरिति मः! डिक्ष- 
यते हिनस्तोति वा। दक्ष कङ् हे पवा- 

कन् । ) हिं षाथोलङुक्ष रः । बथा,- हित्यादम् । हिगिति क्रला कायति शब्दायते 



हिक्का 

इति वा हिका क शब्दे हनजनादिति ड;। 
इति भरतः ॥ ५ ॥ रथ डङ्घारोगनिदानम्। 

धन्वन्तरिरुवाच 
"इिक्कारोगनिदानञ्च वच्छे सश्चत ! तच्छणु। 
श्वासेकहैतुप्राग्र पसंख्याप्रकतिसंश्या॥ 
हिक्का भक्तोडवा ज्तुदरा यमला महतोति च । 
गस्भोरा च मरुत्तर तवरया भुक्तिसेवितेः ॥ 
रुक्षतोच्छाखराशान्तेरन्रपानेरपोडितः। 
करोति दिक्कामसजां मन्दशब्दां ्षुधालुगाम् ॥ 
समं मत्छान्न पानेन या प्रायाति च सान्नजा | 
आयासात् पवनः क्रः द्रां हिक्कां प्रवत्तयेत्॥ 
जेचुम्बूलप्रविष्धतामल्यवेगयुताच्च सा) 
इदिमायासतो याति भ्रमा च माईहवम् ॥ 
चिरेण यमल््वेगं राहारेऽप्यनुवत्तते । 

परिणाममुखे ठचि परिणामे च गच्छति ॥ 
कम्पयन्तौ शिरो ग्रोवामाश्मरातस्यातिटप्यतः। 
प्रलापच्छहयतोसारनेव्रविद्तजश्भिता ॥ 
थमलाेगिनो दिक्षा परिणशामवतोचसा। 
ध्वस्तस्तुशङ्कयुरस्व शति विश्ुतचन्ुषः ॥ 
स्तभ्भयन्तो तनु वाचं स्मृतिं संन्नाच् सुञ्चतो । 
तुदन्तौ मा्गमन्यस्य कुव्वेतो मर्ीघट्टनम् ॥ 
पृष्ठतो नमनं साग महादहिक्ता प्रवर्तते । 
महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥ 
पक्का शयाधो नाभ्व्वा पू्ब॑वत् सा प्रवत्तते । 
तद्रूपा सा महत् कुबाच्नुख्भमङ्गप्रसारणम् ॥ 
गश्मौरेण निनादेन गम्भोरां तु सुसाधयेत् । 
राये ई वज्नंयेदन्त्ये सव्व॑लिङ्गाच्च वैगिनोम् ॥ 
सव्वेस्य मच्ितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः। 

व्याधिभिः चोणदेदस्य भक्तच्छेदक्लशस्य च ॥ 
सर्व्वेऽपि रोगा नाशाय मत्वेवं गोघ्रकारिणः। 
हिक्राश्वासौ तथा तीहि खत्यकाले क्ता 

लयौ ॥ 
इति गारुडे १५५ भरध्वायः ॥ ४ ॥ 

तदौषधं यधा,-- 
“क्खुलल्यः ्वासहिक्षानुत् कफगुल्मानिला पदः ॥ 
चिदोषघ्रं मधु प्रोक्तं वातलच्च प्रकौत्तितम् । 
दिक्राष्वासकछमिच्छदिमेदटष्णाविषापहम् ॥” 

इति च गाचड। १७३ । ६ ; ५० अध्यायः॥ 
"तथा हिक्षां हरेत् पोता सौवश्वेलयुता 

मुरा॥” 

इत्यपि गास्डे १८० अध्यायः ॥ #॥ 
अन्यच्च । 

भथ दिक्ताधिकारः। 
तत्र दिक्ञाया विप्रकष्टनिदानमाइ। 
“विदादिगुरविष्टभ्भिरूच्वातिष्यन्दिभोजनेः। 
शोतपानाशथनस्थानरजोधूमेस्तथानिलेः ॥ 
व्याथामकर्बाभाराध्ववेगाघातापरतपखेः । 
दिक्षाश्वासश्च कास नृणां समुपजायते ॥ 

भ्रपतपणमनशादि ॥ *॥ 
सम्बरा्िमादह। 
“वायु; कफनानुगतः पञ्चहिङ्घां करोति हि। 
अन्रजां यमलां चद्रां गश्मोरां महतीं तथा ॥” 

३९९ 

५३१५ 

दिक्षा 
सामान्यलक्षणमाह । 

^मुडग्ु ह्ववायु शदेति सखनो 
यक्ञत्श्चिहान््राशि मुखादिवाक्चिषन्। 
स दोषवानाश्ु हिनस्त्यसून् यत- 
स्ततस्तु हक्क त्यभिधौयते बुधै; ॥” 

वायुरत्र सोदानः प्राणो बोव्यः । उदेति ऊ 
याति, सखनो डिगिति शब्दवान् । कदु 
गमनं विभिन यक्लदित्यादि । भ्चिरन्शब्दो 
$प्यस्ति दौ घंत्वविकल्पात्। सुखादित ल्यब्लोपे 
पञ्चमो । तेन यक्लतुप्नोडहान््ाणि सुखमानौोय 
भ्राच्िपन् निःसारयन्रिषेत्यथः। स वायुः 
दोषवान् दोषोऽत्र कफः तदान् । वायुः कफे 
नानुगतः इति संप्रापेः। डिनस्तोति दिक्षा 
टषोदरादित्वात् रूपसिदिः । हिगिति कायति 
शब्दं करोतोति वा ॥ * ॥ पृञ्वं रुपमा । 
कण्ठोरसो ग् सत्वश्च वदनस्य कषायता । 

हिक्गानां पूव्वरूपाखि कुक्तेराटोप एव च ॥* 
वदनस्य कषायता वातात्। नतु कफात् माधय 
व्याधिप्रभावात् ॥ #* ॥ भव्रजाया लक्षणमाह । 
वानान्नैरतिषंयुक्तेः सहसा पौडितोऽनिलः 

हिक्षायत्यष्वं मो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् 
अनिलः प्राणो वायु; ॥#॥ यमलालिङ्गमा इ । 
“चिरेण यमलैर्व्वगयी हिक्ता संप्रवत्तते । 
कम्पयन्तो धिरोभ्रोवं यमलां तां विनिर्दिंथेत्॥” 
चुद्रामाह। 
“^विक्ञष्टकालेरया बैग गन्देः समभिवत्तेतै । 
क्षद्विका नाम सा हिक्षा जवुमूात् प्रधा- 

वति॥ 

विक्ष्टकालेः चिरेण । जरु कचोरसोः सन्धिः॥ 
गम्भोरामाद। 
“नाभिप्रहत्ता या हिका घोरा गश्भौरनादिनो। 
अनेकोपद्रववतौ गन्भोरा नाम सास्मृता॥ 
अरनेकोपद्रववतौ टष्णाञ््वरादियुक्ता ॥ *॥ 
महतोमाहइ । 
म्रा पौड़यन्तोव सततं या प्रवत्त॑ते । 

महाहिक्षेति सा श्रेया सव्वंगात्रप्रकम्यनो ॥* 
मर्क्णि वस्तिद्रदयभिरःप्र्तीनि ॥ * ॥अरसा- 
ध्यत्वमाह । 

“भ्रायम्यते हिकते यस्य देहो 
दृटिओोद्ख' भ्नाम्यते नित्यभेव । 
त्ोणोऽन्रहिर् क्षौति यञ्चातिमातं 
ती दौ चान्त्यौ वर््नंयेदिक्षमानौ ॥” 

श्रायम्यते विस्ताययत इव । तौ दाविति भायः 
म्यत इत्यादिना मित्यनेवेत्यन्तेने को हिक्षमानः। 
त्ोीण इत्यादिनातिमावमित्यन्तेनापरः। तौ 
हौ । भ्रन््यो च ग्भोरथा महत्या च इक्र 
मानौ वज्ज येत् । अपरच्च । 
भअअतिसञ्चितदोषस्य भक्तच्छदकछशस्य च। 
व्याधिभिः च्ौणदेदस्य हस्या तिव्यवायिनः ॥ 
श्रायासाच्च समुत्पन्ना दिक्षा दन्त्या जोवि- 

तम्। 
यमिका च प्रलापा्तिमोदटष्णासमन्विता ।” | 

॥,: 
साध्यत्वमाद । 
“भच्तोणखाप्यदोनख खिरधाविन्द्रियव यः 

तस्यं साधयितु थक्धा यिका इन्वतो- 
ऽज्धथा ॥” ५॥१॥ 

पथ रिष्षायािकिच्ा । 
यत्किञ्चित् कफबातच्नमुष्णं वातानुलोमनम् । 

मेषजं पानमत्र वा हिक्षाश्वासेषु तदितम् ॥ 
दिक्षाश्लासान्तरे पष्य तैलाल्ते स्वेट उश्यते । 
ऊधः शोधनं शक्ते दुन्बंले शमनं मतम् ५ 
प्राणावरोधतव्ननविख्मा पनशौतवारिपरिषेकैः । 
विवे; कयाप्रयोगेः शमयैदिकां मनोऽभि- 

घातेख ॥ 
हिङ्ञात्तस्य पयश्छागं हितं नागरसाधितम् । 
मधु सौवच्चंलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिवेत् ॥ 
मधुकं मधसंयुक्तं पिष्यलो शक्षंरान्विता । 
नागरं गुड़संयुक्नं हिक्षान्नं लावणत्रयम् ॥ 
कछ्ष्णामलकशण्डोनां चण मधु सितायुतम् । 
मुदम् इः प्रयोक्तव्यं हि्षाश्वासषु तदितम् ॥ 
चुं कणगैरिकयोः सचोदरं चावलेडयेत् ॥ 
प्रवालशङ्गतिफलाचूण मधुष्टतङ्गतम् । 
पिष्यलो गेरिकश्चेति लेो हिक्ष!निवारणः ॥ 
नेपाश्या गोविषाणाहा कुष्ठात् सव्ज रसस्य वा। 
धुपं कुशस्य वा साज्यं पिवेदिक्रोपशान्तये ॥” 
नैपालो मनःशिला । 
“निधमाङ्गारनिःचिषिङ्गमाषं बलोडवः। 
हिक्षापच्चापि दन्याशु धूमः पौतो न संशयः ॥ 
इरेणनां कणानाश्च क्राथो रिङ्समन्वितः । 
हिक्काप्रणमनः खेष्ठो धन्वन्तरिवचो यथा ॥ 
चन्द्रशूरस्य वोजानि चिपैदषटगुषे जले । 
यदा खदृनि च्ह्लोयात्ततो वाससि गालयेत् ॥ 
हिक्रातिकेगविकलस्तव्बलं पलमाव्रया | 
पिचैत् एनः पुनखापि हिक्तावश्यं प्रशाम्यति ॥* 
चन्द्रशूररसः ॥*॥ इति दिक्षाधिकारः। इति 
भावप्रकाथः॥ 

हिङ्ारः, पु, (हिं उत्यव्यकल्षशब्दं करोतीति । ल + 
भरण, ) व्याघ्रः । इति केचित् + ( हिं इत्यस्य 
कारः। करणम् । यथा, वाजसनेथ संहितायाम् । 
२२।७। 
“इडिङ्गाराय खाहा हिषुताय खाति ।” ) 

दिङ्क, ज्ञौ, सूलविशेषनिर्याखः। सतु पारस्य- 
ष्वोरासानसूलतानादिदेये भवति! दिं इति 
भाषा। तत्पर्यायः । सश्वेधि २ जतुकम् ३ 
वाद्धोकम् 8 रामठम् ५। इत्यमरः ।२८।४०॥ 
वाद्धिकम् & रामठम् ऽ । इति भरतः ॥ जन्तु- 
न्नम् ८। इति रवरमाला ॥ पिश्छाकम् ९ वद्धो 
१० सषख्रवेधौ १९१ गटह्हिशो १२ मधुरा १३१ 
सूपधु पनम् १४ जतु १४५। इति ब्द्रतावलौ ॥ 
केशरम् १६। इति अरारः ५ उग्रगन्धम् {७ 
भूतारि १८ जन्तुनाश्चनम् १९ सूपाङ्गम् २० 
र्लोघ्रम् २१ उभ्रवोध्थम् २२ अगूटृगन्धम् २९ 
जरणम् २४ भेदनम् २५ दोषम् २६। भस्य 
गुणा; । दहद्त्वम् । कटलत्वम् । उश्ण॒त्वम् । 



हिक्गलः 

छमिवातकफविवन्धाश्ानशलगुच्पमना शित्वम् । 
चच्ष्यत्वश्च । इति राजनिघेष्टः ॥ पि च॥ 
“ डिङकष्णं पाचनं श्यं तोच्णं वातवलासष्रत् । 
रसे पाक च कटुकं लिग्धच्च वह्किदो पनम् । 

गु्मोदरानाइकछमिन्नं पित्तवदनम् ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥१॥ 

अन्यश्च । 
“"हिङ्क तच्छ कटरसं शूलाजो ण विवन्धनुत् । 
लघृष्णं पाचनं लिग्धं दो पनं कफवातजित् । 

` इति राजवल्लभः ॥ 
वंशपत्रो । इति भावप्रकाशः \ ( काकादनो। 
तदधं पयायो यथा, 

“ङ्क काकादनो मता। 
इति गारुड २०८ अध्याये ॥ 

कचिद्रामटा्थं, पुं। तत्पर्व्यायो यथा,-- 
रामठं हिङ््रुच्यते । 
ति च तव्रेव २०८ भरध्यायैे।॥) 

दिङ्नाडिका, सनो, ( दिङ्खनः नाडिरिव नाडि 
यंस्याः। कष्!) नाड़ोदिङ्ग। इति राज 

निषेष्टः ॥ 
दि्कनिर्याखः, घु, ( डिष्टन इव निर्या सोऽस्य । ) 
निग्बहच्तः। इत्यमरः । २1 ४। ६२ ॥ 
( पर्व्यायो यथा- 

“निम्बः स्यात् पिचुमइख् पिचुमदशख तिक्तकः 
अरिष्टः पारिभद्रश्च हिङ्नियोस इत्यपि ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पब्ब खण्डे प्रथमे भागे॥ ) 
हिङ्करसः। इति मेदिनो ॥ 

हिष्पतः, पु, ( दष्क इव पञ्चमस्य । ) इष्दो 
इन्त: । इति दाजनिघेण्ट; ॥ ( विवरणमस्ये 
इदोशब्द ज्ञातव्यम् \ ) 

दिङ्गपवो, खज, हिष्कनः पतम् । इहिङ््पत्रभिव 
पव्रमख्ाः। इत्यमरटौकायां भरतः ॥ तद् 
पर्य्यायः। कारवो २ षथुला ३ षथुः४ 
बाष्मौका ५ कवरो & ष्वो 9 त्वक्पत्र ८ 
कव्वरो ९। इति जटाधरः॥ ष्का १० 
वाश्पिका ११ वाष्यका १२ वाष्या १३ पत्रो १४। 
इति शब्द्रव्रावलो ॥ दोषिका १५ तच्चो १६ 
दार्पतो १७ विसो शट वाष्पौ १९ । भस्या 
गुणाः । कटत्वम् । तोच्छत्वम् । तिक्षतलवम् । 
उ्णत्वम् । कफवातामक्तमिहरत्वम् । सच्यत्वम् 
पथ्यत्वम् । दो पनत्वम् । पाचनत्वश्च । इति 
राजनिघेष्टः ॥ रपि च। 
“हिक्कपत्रौ भवैहुच्या तौच्णोष्णा पाचनो कटुः । 
छह स्ति रुग्िबन्धाशःश्रेसगुल्मानिलापडा ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 
दिष्कपर्णौ, सी, (हिष्न इव पणंमस्याः। इष् ।) 
वंशप । इति रन्नमाला। 

दिङ्लः, पु, करौ, (ङ्ग, तदे व्ातोति। ला+ 
कः) रागद्रव्यविधेषः। तत्पायः । दिङ्लुः २। 
इत्यमरभरतौ । १।५।२१ ॥ दिङ्गलम् ३ 
र्तम् ४ मकंटभोषेम् ५ दरदः ६ रसः; ७। 
ति रत्नमाला ॥ ₹इंसपादम् ट कुरविन्द; < । 

५३६ 

दङ्ला 
ति हेमचन्द्रः ॥ हिङ्कलिः १० रक्षपारदः ११। 
इति जटाधरः ॥ वव्वरम् १२ सुरङ्गम् १३ 
सुपरम् १४ रक्ञननम् १५ दरदम् १६ ्ेच्छम् १७ 
चिन्राङ्गम् १८ चुशंपारदम् १८ चर्मारकम् २० 
भशिरागम् २१ रसोद्भवम् २२ रच््रकम् २३ 
रसगभम् २४। भस्य गुणाः। मधुरत्वम् । 
तिक्षत्वम् । उष्णत्वम् । वातकफचिदटोषदन्ददोष- 
उ्वरनाथित्वच्च । इति राजनिघेष्ड; ॥ # ॥ 
श्रपिच। 
भथ दिङ्लस्य नामानि लक्षणानि गुणाश्च) 
“इङ्लं दरदं स्लेच्छं विचास चणपारदम् । 
दरद स्तिविधः प्रोक्तश्श्ारः शुक्रतुर्डकः। 
इंमपादस्त तोयः स्याद् गुणवानुत्तरोत्तरः ॥ 
चारः शक्तवणः स्यात् सपोतः शकतुर्ड कः । 
जवाकुसुमसङ्गाशो इंसपादो महोत्तमः ॥ 

तिक्तं कषायं कट् हिङ्कलं स्या 
श्रेव्रामयन्नं कफपित्तहारि । 
ल्ञासकुष्टञ्वरकामलांख 
श्नीडामवातौ च गरं निन्ति.॥ 

कष पातनयुक्तया तु डमसयन््र पाचितम् । 
दषलं तस्य सतं तु शदमेव न भोधयेत् ॥” 

इति ॥*॥ 
तच हिष्कलस्य शोधनविधिः। 
^नेषोक्लौरेण दरद मस््वरंश्च भावितम् । 
सघवारान् प्रयन्रन शदिमायाति नि्धितम् ॥* 
एवं शोधितस्य हिङ्गलस्य गुणाः । 

“तिक कषायं कटु हिङ्लं स्वा- 
न्रे्ामयन्न' कफपित्तहारि । 
ञ्ञासकुष्टञ्वरकामलांख 

ञोहामवाती च परं निहन्ति ॥*इति ॥१॥ 
( पर्व्यावः शोधनप्रकारान्तरच्च यथा, 
“हिङ्कले शङ्कलु्याति दरदः कतुरछकः । 
रसगन्धकसम्भूतो हिष्लो दत्यरक्कः ॥ 
्रस्हवण द्रवे: पिष्टा दरदो माद्िषेण च । 
दुग्धेन सषधा पिष्टः शष्कोभरूतो विश्ध्यति ॥” 
तथाच प्रकारान्तरम् । 
“श्रादकंलङु चद्रावे; सप्धा भावितो यदि। 
दिङ्कलः शुतां याति निर्ोषो जायते खलु ॥ 
विम्बमाभं दिङ्कलं दिब्धं रसगन्ध कसश्भवम् ॥ 
मेषङ्षटडरं र्यं बल्थं मेधा ग्निवद्धंनम् ॥ 

इति दिङ्कलश्द्धिः ५ #॥ 
इति वैद्यकरसभेन्द्रसारसंग्रहे जारणमरणशाधिः 
कारे) ) भथ हिङ्गलादसाकषेणाविधिः। 
“निम्बरतसैनिम्बपत्ररसैवां याममावकम् । 
ष्टा दरदमूर तु पातयेत् चतयुक्तिवत् ॥ 
तचोद्धं पिठरोलग्नं खद्ञोयाद्रससुत्तमम् । 
शएद्धमेव डि तत् खलं स्वे क्स योजयेत् ॥ 

इति च भावप्रकाशः 
हिक्ला, सनो, देशविधेषः । यथा,- 

(ज्नद्मरन्ध' दिङ्कुलायां म्ैरवो भौमलोचनः । 
कोधो सामखामाया त्रिगुणा या दिगस्बरो ॥ 

इति तन्तचूडामक्लौ पौटमाला ॥ *॥ 

डिष्लोरः 
अन्यच । 
“कन्या चोत्खेदसंजाता साङ्ग्बिलिलिहैः 

इदता। 
ततस्तामाह वालाकंप्रभां मै रवसूत्तिमान् ॥ 
शङ्करो वरदो लोकखेयार्याय वचो महत् । 
त्वां पूजयिष्यन्ति सुरा पितरस्तथा # 
यतच्तविद्याधराश्चव मानवाश्च शुभङ्रि !। 
त्वां स्तोष्यन्ति सदा देवि बलिपुष्यात्करेः करः ॥ 
चच्चिकेति शुभः नाम यस्मा दुधिरचर्धिंता ॥ 

इत्येवसुक्ता वरदेन चिका 
श्रूतानुयाता इरिचम्धवासिनो । 
महीं समन्तादिचचार सुन्दरो 
स्थलं गता ङ्गलो दयसुत्तमम् ॥* 

इति वामनपुराथे ६७ श्रष्यायः ॥ 
दङ्कलिः, षु, ( हिङ् इव बर लातौति। ला + 
किः। ) हिष्ग लः । इति जटाधरः ॥ 

हिष्ुलिका स्ौ,(दिङ्ृल इव वर्णोऽस्या भस्तौति । 
हिष्ल+ठन् |) कण्टकारो। इति शब्द 
चन्दरिका। ( कण्टकारोशब्देऽख्या विषयो 
ज्ञातव्य; ॥ ) 

दष्कुलौ, स्रो, वार्ताको। इत्यमरः ।२।४।११४॥ 
हहतो । इति भावप्रकाशः ॥ 

हङ्कलुः. षु, क्णो, दिङ्कलः । इत्यमरः ।३।५।२०॥ 
( षयथायोऽस्य यथा, 
“दिष्ले हिङ्लुयीति दरद्रः एकतुष्डकः । 
सगन्धकसग्भूलो हिङ्कलो देल्यरक्षकः ॥ 

इति वंदययकरसेन्द्रसारषंग्रडे जारणमारणाधि- 

कारे॥) 

दष्थिरारिका, स्तो, ( हिङ्कल इव शिरांश्रट- 
तोति। भट्+ण्वुल्। टापि अत इत्वम्!) 
वंशपदो । इति रन्नमाला ॥ 

दिष्कुलं क्तौ, मधुमूलम् । इति शब्दचन्द्रिका 
आलु इति ख्यातम् ॥ 

हिष्नः, पुं, डिव्नलहक्षः । इति शब्द्चल्दरिका ॥ 
हिज्जलः, पु, ( डिव्ज इति नाम लातौति। 
ला+कः।) हच्विगेषः। हिजल इति वह्क- 
भाषा । इजर इति इडिन्दो भाषा । तत्पर्यायः । ` 
निचुलः २. इव्जलः ३। इति ईमचन्द्रः ॥ 
पिचुलः ४ नदोकान्तः.५ भग्बुजः६। इति 
जटाधरः ॥ धनदः कान्तः ८ जलजः € ` 
दौधेपव्रकः १० नदौलः ११९ रक्तः १२. 
काश्युकः १३। भस्य गुणाः। कटुलम् । ` 
उश्यत्वम् । पविव्रत्वम् । भूतवातामयनानाग्रह- ` 
ारादिदोषनाथिल्वश्च । इति राजनिर्घ॑श्टः ॥ 
अपिच। 8 
इव्नलो डिष्नलखापि निचुलश्राग्बुजस्तया । 

जलबेतसवदेद्यो इन्नलोऽयं विषां पहः ॥ † 
इति भावप्रकाश्ः॥ 

(६ उस्तिपादबस्धः। यघ्रा,- ॥ 
४: लं पुनः पद्मं खलो निगडोऽन्दूकः । 
हिक्ञोरद् परादपाशो बारिस्तु गजतन्धभूःः॥* 

इति ईेमचन्द्र;ः ॥ 



दिश्डोरः 
हिंड, इङ् गतौ भ्रनादरे। इति कविकल्पदरुमः॥ 
( भ्वा०-्रात०-सकण०्-सेट् । ) इ, हिष्डयते । 
ङः, डिच्डते । इति दुर्गादासः ॥ 

हिडिम्बः, पुं, रा्तसविशेषः। स भोमसेनेन इतः। 
इति महाभारतम् ॥ ( रतदिवर्णन्तु ततेव 

१५२ भध्यायादारभ्च द्रष्टव्यम् ॥) 

डिड्गम्ब इति च धाठः॥ 
हिडिम्बजित्, पुं, (िडिग्ब जिलवानिति। जि+ 

किप् । ) भोमसेनः । इति तिकाष्डयेषः ॥ 
हिडिम्बनिस्दनः, पु, (हिडिम्बं निसूदयतोति। 
नि+ सखद ~+ रिच् +च्युः। ) भौमसेनः। इति 
भूरिप्रयोगः ॥ 

हिडग्ब्भित्, [द्] पु, ( हिडिस्बं भिनत्तोति । 
भिद् + क्िप् ।) भोमसेनः। इति भूरिप्रयोगः॥ 

, हिडिम्बा, खनो, डिडिम्बराचस् मिनो । वया, 
“ष्ठो मानुषमांसस्य महाकायो महावलः । 
श्नान्नाय मानुषं गन्धं भगिनोमिदमनत्रवोत् ॥ 
उपपन्निरस्याद्य भच्योऽयं मम सुप्रियः। 
चेदसरवान् प्रस्रवति जिन्न पर्येति मे सुखम् ॥ 
एवमुक्ता हिडिम्बा तु हिडिम्बेन तदा वने । 
भ्ातुव्वंचनमान्नाय त्वरमाणेव राक्षसौ ॥* 
इति महाभारते भ्रादिपव्वंणि १५२ भध्यायः॥ 
लद्र्ने भोमसेनौरसेन घटोत्कचो जातः । यथा, 
¶प्रजच्ने राकच्तसो युच्च भोमसेनाकहावलम् | 
विरूपाक्तं महावक्त' शङ्क पं विभोष्म् ॥ 
प्रणम्य विकचः पादावग्द्वात् स पितुस्तदा । 
मातुख्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चक्रतुः ॥ 
टो हास्योत्कच इति माता तं प्रत्यभाषत । 
अन्रवोत्तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म इ ॥* 

इति महाभारते भादिपव्वणि १५६ भः॥ 
हिडिग्बापतिः, पु, (हिडिम्बायाः पतिः। ) इन्- 

मान् । इति शब्दरन्रावलो ॥ 
हिडम्बारमणः, पुं, (हिडिम्बाया रमणः ।) इनु- 

सान् । इति चिकाण्डेषः ॥ 
दिष्डनं, क्तो, (हि्ड + च्युट् । ) मणम् । रतम् । 
ति मेदिनो ॥ लेखनम् इति विश्डः ॥ 

हिख्छिकः, पुं, लम्नाचायः। इति हारावलौ ॥ 

हिर्छिरः, पु, दिश्ोरः। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

दिष्डो, स्तो, दुगा । इति विकार्डगेषः ॥ ` 

हिष्डोप्रियतमः, पं, ( ००००५ य < प्रिव- 

तमः । ) शिवः । इति ॥ 

हिष्डोरः, पु, ( हिर्डते इतस्ततो गच्छतीति । 
दिष्ड+ईरन् । इत्यु णादिहत्तौ उच्जुलदत्तः । 
४।३० 1) ससुद्रफनः। इत्यमरः) र<) 

१०५१ ( यथा, सादित्यदपंखे । १०। ६८३। 
“एतददिभाति चरमाचलचुडच्वि 
दिग्डोरपिष्डसचिशोतमरौ चिविम्बम् । 

उब्नुलितश्य रजनीं मदनानलस्य 
घमं दधवमकटला च्छनकेतवेन ") 

“ बार्ताङुः। परुषः । इति मेदिनो ॥ ₹रचकम् । 
; ॥ ( क्तो, दाडिमम् । इत्युब्बुल- 

छुतहारावलौ । ४।३० ॥ ) 
॥1॥ 135 
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हितोप 

हितं, चि, ( हि गतित्रेरचे घा धारणे पुष्टौ वा+ 
कः । ) पथ्यम् । यतम् । छतम्। इति भैदिनो ॥ 
इष्टसाधनम् । इति मुखबोधटोकायां दुर्गा 
दाषः ॥ मङ्गलम् । यथा,-- 
“मच्छतस्ति्ठतो वापि जाग्रतः खप्तो न यत्। 
सव्वं सत्त्वहितार्थाय तत् पशोरिव चेष्टितम् ॥ 

अहितहितविचारशून्यवुचेः 
शुतिसमये्बह भिविंवजिंतस्य । 
.उदरभरणमावतुष्टबुद्ेः 
परुषपशोः पशोख को विशेषः ॥” 

दति गारुड ११५ अध्यायः॥ 
` मिवम् । यथा,- 

“डितसमरिपुसंज्ञा ये निसगें निरुक्ता 
अधिदितदितमध्यास्तेऽपि तत्कालमिवैः ।* 

इति ज्यो तिस्तत्वम् ॥ 
हितकः, घुं, ( हितमदहेतीति। टि-+संन्नायां 

कान् । ) शिश: । इतिं राजनिघंख्टः ॥ 
हितकारौ, [न्] वरि, ( हितं करोतोति। क्+ 
शिनिः) ) मङ्गलकारकः। शभकारकः। 
यथा,- 

“लच्छणेन च धग्ात्मन् ! भ्चावा तदितकारिखा । 
माठभिर्भ्बाढ सहितं पश्यामोऽ वयं कष! ॥" 

इति ओोरामायणे उत्तरकाण्छे १ सर्गः ॥ 
हितप्रणौः, घुं, ( हितं प्रणयतोति। प्र+नौ + 
किप् । ) चारः । इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

हितवादौ, [न्] ति, हितकथनभौलः । सत्परा- 
मर्श । हितशब्दपूव्वेकवदधातोणिन्प्रत्ययेन 
निष्यः ॥ 

हिताषलो, स्तो, ( हितानां श्रावलो यत्र) ) 
्रौषधविग्ेषः । हियावलो इति हिन्दो भाषा। 
तत्पर्य्यायः । दद्रात्ो २ कुष्ठघ्नः ३ अङ्गार 
कुष्ठकः ४ अङ्गारग्रज्धिः ५ ग्रन्यिः & ग्रन्यिलः 
७। श्रस्या गुणाः! सारकत्वम् । तिक्तम् । 
्ञोदगुस्पोदरकमिङुष्टगद। तय खल्ल कण्डतिना 
शित्वञ्च । इति राजनिर्घण्टः \ 

डिनैषो, [न्] वि, ( हितसमिच्छतोति। इष+ 
रिजिः। ) हितेच्छछाकारो। यथा, वृहद्राज- 
मात्तण्डे । 

. न्यावाविवाइब्रतबन्धवेश्म- 
प्रासादचृडाकरणं हितेषो । 
नष्टे गौ नोपदिथेबरराणां 
देवप्रतिष्ठामपि कणंबेधम् ॥* 

इति मलम सत्वम् ॥ 

हितोक्तिः, स्तो, ( हितस्य उक्तिः । ) पण्यवच- 
भम् 1 इति धनच्ञयः ॥ 

हितोपदेशः, पु, ( हितानासुपरदेशः । ) घत्पमरा- 
मशदानम् । यथा, मडाभारते । १।२।१०१। 
“हितो पदेथख पथि ध्मीराजस्य धोमतः । 
विदुरेण क्षतो यतर हिताथै च्ञेच्छभ।षया ॥* 
हितानाद्ुपदेणो यत्र । ) विष्छन्छ्लतमिद्र- 

लाभसुद्धङ्गद विग्रहरुन्धिनाम कथाचतुष्टयालकं- 
नोतिभाच्म् । यथा,-- 

हिन्दौलः 

“सिद; साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूजंटेः ! 
जाह्ृवौफनरेखेव यन्मधु अथिनः कला ॥ 
शतो हितोपदेयोऽयं पाटवं संस्छतोतिषु ) 
वाचां सब्व॑वर वेचि नोतिविद्यां ददाति च॥” 

इति हितो पदेशप्रथमन्ञो कदयम् ॥ 
हिन्तालः, षं, ठच्चवियेषः। हे ताल इति भाषा। 

तस्व फलं उद्ध गम् । इत्यमरः । २। 8। १६८ ॥ 
तत्पायः । पूगरोटः २। तत्फलम् किरिटि। 
इति त्रिकाण्डशेषः ॥ * ॥ तस्म पर्य्यायान्तरं 
गणाञ्च । 
“हिन्तालः ख्थुलताल बन्धपत्रो बृहदलः । 
स्थिरपन्रो दिधालेख्यः शिरापवोऽख्िराद्धि कः ॥ 
गर्भखावौ नोलतालो मौोषणो बडुकण्टकः। 
भस्त्रसारो बुहत्तालः स्याचतुदंशधाभिधः ॥ 
डिन्तालो मधुरान्श्च कफङत् पित्तदाइनुत् । 
श्वमटष्णापहारो च शिशिरो वातदोषन्नत् ॥* 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
(व्यवदहारोऽस्य यथा,-- 
“गुडचोवाल इदन्तालवानरौनोलकिषण्टिकाः ४* 
इति वैद्यकरसेन्द्रसारसंग्रहे कुष्टाधिकारे 
माणिक्यरसे ॥) स तु ढशराजविगेषः। यथा, 
क्रियाकौसुखां वशिष्ठः । 
*गुवाकतालहिन्तालास्तथा ताङौ च कैतको । 
खल्नुःरनारिकेलौ च सतते ढणराजकाः ॥ 
ढणराजशिरापनैयेः कुर्व्यादन्तधावनम् । 
तावङ्गवति चण्डालो यावहा नेव पश्यति ॥* 

इत्याहि काचा रतत्त्वम् ॥ 

दिन्दु, षुः ( होनं दूषयतोति । दुष + डुः । 
षृषोदरादित्वात् साधुः ।) जातिविशेषः । चंदु 
इति भाषा । यथा,-- 
““पञ्चिमाच्नायमन्ास्तु प्रोक्तः पारस्यभाषया । 

अष्टोत्तरशताशोतिर्येषां सं साधनात् कलौ ॥ 
पञ्च खाना: सप्त मौरा नव शाडा महाबलाः । 

इदिन्दुधमीप्रलोपारो जायन्ते चक्रवर्तिनः ॥ 
दोनच्च दूषयत्येव डन्दुरित्ु्यते प्रिये } ४ 
पूर्वाय नवशतं षड़भोतिः प्रकोत्तिताः। 
फिरङ्भाषया मन्त्ास्तेषां संसाधनात् कली ॥ 
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः । 

दरेजा नव षट् पञ्च ल्डजाखापि भाविनः #* 
इति मेरलन्ते ३ प्रकाशः ॥ 

हिन्दोलः, पु, ( हिन्दोल 0 1 ) चावणशक्त- 
पक्चविदितभगवद्यावरा विशेषः । भ्हुलनयातजा 
इति यस्य प्रखिदिः। षड्रागान्तमेतराग- 

विशेषः । दिंडोल इति दन्दो भाषा ! यथा, 
शदवेरवः कोशिकयैव दिन्दोलो दौ पकस्तथा । 
श्रीरागो मेघरागश्च षडेते घुरषाह्ययाः ॥" 
अस्य चखियः। 
शेलावतो रामकलो देथाख्या पटमश्ञरो । 
ललिता सहिता एता हिन्दोखलस्व वराङ्गनाः ५ 
भथ हिन्टोलधष्यानम् । 

भनितम्बनौमन्दतदङ्किताख् 
दोलाश् खेलाश्खमादधानः। 



हिमं 

व्यः कपोलबयुतिकामयुक्तो 
दन्दोलरागः कथितो सुनो; ॥* 

ततृपुत्चा यधा, सङ्गोतदपणे । 
“श्भोरः शुभ्वधवसलौ चन्द्रकासविमोहकाः। 
चन्द्रकान्तः लखेहवेदः हिन्दो लातजकौ तितः ॥” 
तस्य गानसमयो यथा,- 
'“हिन्दोलः पचमः सिन्धुलंलितख्च वसन्तकः । 
भखारौ भटौयारो च भाद्ययामे प्रमोयते ॥* 

इति वृहत् सङ्गोतरन्नाकरः ॥ * ॥ 
हनुमन्त ष्ड्रागाणां मध्ये दितोयरागः। 
ब्रह्मणः शरो रानिगंतः। कैचिन्मते नाभितः। 
अस्य जातिः भ्रौडवः, अर्थात् षगमपनि 
इति पञ्चख्ररमि लितः । रस्य गहं षड़जखरः। 
वसन्तर्तौ दिवाप्रथमभागी गानसम्यः। रागः 
मालायामस्य रूपम् । अल्मवयःसुन्दरः पौत- 
व॑ः उत्तमाङ्गः खणंमयदिन्दोलारूढृः सुस- 
ज्ितच्वन्दरोस्ोभिः गौतं गायन्तोभिः डिन्दो- 
लाद्योलयन्तोभिशच सडह परमानन्देन हास्य 
कौतुककारो। भस्य प्रच रागिणः, यथा। 
रामकरो १ देशाखो २ ललिता ३ विलावलो४ 
पटमञ्ञरो ५। अस्य पुच्चाभष्टौ यथा। चन्द्र 
विग्बः१९ मङ्गलः २ शुभः २ आनन्दः ४ 

विनोदः ५ प्रधनः £ गौरः ७ विभाष; ८॥*॥ 
भरतमते अरस्य रागिण्यो यथा। रामकलो १ 
मालावतो रे आआशावरोरे दैवारौ ४ गुण 
कलो ५। तख्मते प्ता यया। वमन्तः १ 
मालवः २ मारः ३ कुषलः.४ गलखारवन्दः ५ 
लङ्दादहनः £ नागश्चुनः 9 धवलः ८) एषां 

भाया यधा । लोलावतौ १ केरवो २ चयतौ 
पूरवो ४ पारावतो ४ तिरवकौ ६ देवगिरौ 9 
सुरसतो ८। इति सङ्गो तशास्त्रम् ॥ 

डिन्दोलकः, पु, ( हिन्दोल एव । कन् । ) यान- 
विश्रेषः। तत्मस्धायः । प्रिङ्का २ दोला ३) इति 
जटाधरः ॥ दोलिका $ हिन्दोला५। इति 
हारावलो ॥ 

दन्दोला, को, ( हिन्दोल + घञ् + टाप् । ) 
` दोलिका । हे दला इति भाषा । इति इहाग- 
वलो ॥ 

दिम, ति, ( न्ति उप्ाणमिति। इन + “इने 
हिं च)“ उणा० १।१४६। इतिमक्हिच)) 
शोतगुणवििष्टः 1 शोतलवस्तु ! तत्पायः । 
सुषोमः २ शिशिरः ३ जडः ४ तुघ्रारः ५ 
शोतलः & शोत: 9 । इत्यमरः । १।२। १९ ॥ 
(यथा, सुशुते । ४ । २८ “अपराह्न हिमाभि- 
ग्धिः परिषिक्तगातच्रः शालोनां ष्टोकानाच्च 
पयसा शकंरामधुरेणौदनमग्रोवात् ॥*) 

दिम, क्गो, (इन + मक्, इन्त च |) भकाश- 
वाष्यः। तत्पग्थायः। अवश्यायः २ नौहारः ३ 
तुषारः ४ तुहिनम् ५ प्रालेयम् ६ महिमा ७। 
इत्यमरः । १ । ३।१८॥ इन्द्राग्निधूमः र 
वव ष्यः < रजनोजलम् ६० । इति इरावल ॥ 
( वया, रघ: । ८।४५। 

„४५२६ 

हिमजञः 

“भ्रयवा ख्दुवस्तु हिंनितु 
खदुनेवारभतै प्रजान्तकः । 
दविमसेकविपत्तिरच मे 
नलिन पून्बेनिदशनं मता ५“ ) 

अस्थ गुणः! कफवायुवद्वकत्वम् । इति राज- 
वज्नभः ॥ चन्दनम्, इति भेदिन) ॥ पद्मकाष्टम् 
रङ्गम् । मौक्तिकम् इति राजनिधंण्टः ॥ 
नवनोतम् । इति शब्द चन्द्रिका ॥ भोतम् । इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( कपरः । पर्ययायो यथा, 
पुंसि क्रौषै च कपू रः सिताश्चो हिमवालुकः। 
घनसारखनद्रसंज्ञः हिमनामापि स स्मृतः॥” 
इति भावप्रकाश्स्य पू्नं खण्डे प्रयमे भागी 1 ) 

हिमः, पुं,(दन + मक् इन्तेहिं च ।) चन्दनद्रत्तः । 
इति हेमचन्द्रः । चन्द्रः । इति शब्दचमण्द्रिका ॥ 
कपूरः। इति राजनि्ंष्टः ॥ हेमन्ततुः। 
सतु भग्रहायणपीषमासावकः। यथा,-- 

“हिमशिश्रिरवसन्तग्रोप्वषीशथरत्मु 
स्तनतपनवनाश्भोहस्यगोक्छोरपानैः । 
सुखमनुभव राजस्तदददिषो यन्तु नां 
दिवखकमललव्जाशर्व्वरोरेणपङ्ाः ॥* 

| इति ऋतुसंहारः \ 
हिमालयपरव्वतः। इति दिमजादिशब्ददशं- 
नात् ॥ पी ; 

दिमकः, पुं, ( हिमेन कायतौति। के+क।) 
विकङ् तद्वतः । इति राजञनिघंण्टः ॥ 

हिमकरः,पु,(हिमः भौोतलः करः किरणो यस्य ।) 
चन्द्रः। यथा,- ग 
-"हृथा द्राघोयस्या दरदरितनौलोत्पलरचा 
दवोयांसं दनं ज्ञ पय कपया मामपि भि ! | 
शरनेनायं धन्यो भवति न च तै इानिरियता 
वनेवा इरा वा समकरनिपातो हिमकरः ॥“ 

इत्यानन्दलदरौ ॥ ` 
कपूरः । इति राजनि्ंष्टः ॥ 4 

हिमकूटः, पुं,( हिमस्य कूटो यन्न 1 ) शिश्रत्तः । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ ( हिमस्य कूट इति । 
हिमालय ४ङ्ग, पु, क्रो ॥ यथा, भागवते । ५। 
१७1 ९ । “तयेवालकनन्दा दक्िणेन ब्रह्म 
सदनाद् बद्भनि परिकूटान्यतिक्रम्य हेम कूट- 
हिमकूटोन्यतिरभसतररंहा लुख्टतोति ।* ) 

हिमगिरि; पुं, ( हिमप्रधानो गिरिः) ) डिमा- 
लयपरव्व॑तः। यथा,- 
“धनुः पौष्यं मौर्वीं मधुकरमयो पञ्च विशिखा 
वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः । 
तथाप्येकः सव्व इिमगिरिसुते ! कामपि छपा 
मपाङ्गात्ते लश्चा जगदिदमनङ्गो विजयते ॥* 

इत्यानन्दलरो ॥ 
(यश्राच) 

“श्राग्नेया विन्ष्यशेलाद्याः सौम्यो हिमगिरि- 
मतः ॥* 

इति पूव्बं खण्डे दितोयेऽध्याये था ङगंधरेणोक्षम्॥) 
हिमजः, पुं, (हिमात् हिमालयात् जायते इति । 

जन् +डः । ) मैनाकगिरिः। इति मेदिनो ॥ 

हिमगै 
हिमजा, खनो, ( हिमात् हिमालयात् जायते 
इति । जन +डः । टाप् । ) पाव्वंतो । शट । 
इति मेदिनो ॥ च्नोरिणो । इति राजनिघंष्डः ॥ 

दिमज्भटिः, पु, । हिमानां कुजभाटिः। एषो- 
दरादिलात् साधुः । ) कुजभटिः। इति इहारा- 
वलो ॥ कचित् पुस्तके हिमभर्टिरिति पाठः ॥ 

हिमतेलं, क्तो, ( हिमजातं ते लमिति । ) कपुर- 
तलम् । इति राजनिंण्टः ॥ 

दिमदुग्धा, स्तो, ( हिमवत् शुभं दुग्धमस्याः । ) 
च्षोरिणो । इति राजनिधेटः ॥ 

हिमदुदिनं, कगौ, ( हिमेन दुर्दिनम् । ) हिम- 
सम्रूदपातेन दुःखदाय कदिनम्। तत्पर्यायः । 
पत्रहिमम् २। इति चिकाण्डशेषः 

दिमद्युतिः, पु, ( दमा श्युतिर्यस्य । ) चन्द्रः । 
इति शब्दमाला ॥ ( यथा, माघे । € । १२। 

“अविभाव्यतारकमटष्टड्म- 
` द्युतिविम्बमस्तमितभानुनभः ॥* ) 

दिमहुमः, पुं, .( हिमो हुमः।) मडानिम्बः। 
इति राजनिघे्टः ॥ 

हिमधातुः, पु, (हिमो धातुंरिव यब्र!) दिमा- 
लयपव्वेतः । इति केचित् ॥ 

हिमप्रस्थः, पु, (हिमप्रधानः प्रखो यत्र )) हिमा 
लयः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

हिमवतसुत, पु, ( हिमवतः सुतः । ) मैनाक- 
पर्व्वतः । इति विक्षाच्डओेषः ॥ ` । 

दिमवतसुता, स्तो, ( हिमवतः सुता ।) गङ्गा} 
इति धनञ्जय; ॥ (वया, महाभारते ।३।१०।८।८। . 
“ततः प्रपात गगनाद् गङ्गा सा हिमवल्षुता॥") 
उमा च। 

हिमवान्, [त्] चुं, ( हिममस्यास्तोति। हिम + 
मतुप् । मस्य व; । ) हिमालयपर्व्वतः। इत्य- 
मरः।२।२३।३॥ तत्कन्या गङ्गा । यथा, 
“गङ्ग। हिमवतो जज्ञे सव्वंलोरकंक पावनां । 
सख्यो गाग्निवलाहेवो लेभे पुचचीं महेग्डरोम् ॥* 

इति देवोपुराणे १२ भ्रध्यायः॥ 
हिमविचिष्टे, वि॥ 
| पुं, ( हिमस्य वालुका इव । } 

कपरः । इति राजनिरष॑ष्टः ॥ ( पयाथोऽस- 
यया भावप्रकाशस्य पञ्च खण्डे प्रथमे भागी । 
“युंसिक्गीवे च कपू रः सिताश्नो हिमवालुकः । 
घनसारन्द्रसज्नः हिमनामापि सः समृतः ॥*) 

हिमवालुका, स्नो,(हिमस्य वालुक्रेव ।) कपूरः। 
इत्यमरः । २।६। १३० ॥ (यथा,- 

“प्रनोरनोरं हिमवालृका च 
मितं णां स्यात् सति सूवक्च्छं ।” 

इति वैदयकपच्यविधौ मूवरछलच्छराधिकारे॥) 
हिमथकरा, स्त्रो, ( हिमस्य शर्करेव । ) याव- 
नालौ। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हिमभेलजा, स्तो, ( हिमभैलात् जायते इति। 
जन+डः। ) दुर्गा। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
(हिमालयो ड्कवे,वि । यथा,याज्ञवल्केय ।२।१११ 
“एवमुक्ता विषं शाङ्ग भच्तयेत् हिमगैलजम्॥) 



हिमारा 
हिममंहतिः, सनो, ( हिमानां संहतिः । ) 
समूहः । वरफ् इति पारस्यमाषा । तत्पर्य्यायः । 
हिमानी २) इत्वमरः। १।३।१८॥ मह- 
हिमम् ३। इति जटाधरः ॥ 

हिमहासकः, पुं, (हिममपि हसति भोलतलवात्। 
हस + वुल् । डिन्तालहच्तः। इति शब्द् 
रन्नावलो ॥ 

हमा, स्वी, (हिम~+अ्रशेश्राद्यच। टाप् । ) 
खच्छला । रेणुका । भद्रमुस्ता । नागरमुस्ता । 
क्ता । चणिका । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हिमाः, पुं, ( हिमा अरंसवो यस्य | ) चन्द्रः। 
इत्यमरः । १।३२1।१२॥ (यथा, रघ. ।५।१६। 

पर्यय पोतस्य सुरेदहिमांभो 
कलाचयः स्नाष्यतरो डि हदः ॥) 

कपरः । इति राजनिघंश्टः ॥ 
हिमांखभिख्य, क्तो. ( हिमांणोरिव भ्रभिख्या 
शोभा यस्य । ) रौप्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

हिमागमः, पुं, (हिमस्य आगमो यत्र) 
हेमन्तः । इति राजनिघेष्टः ॥ ( यधा, महाः 
भारते । ५।८२ 1 ७। 
“कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 

` स्पौतशस्यसुखे काले कल्यः सत्यवतां वरः ॥”) 
डिमाददिः, पुं, ( डिमप्रधानोऽद्धिः 1) डिमालय- 
पव्ब॑तः। इति भूरिप्रयोगः ॥ (यथा, रघुः। 
४ । 9 । 
परखरेण विज्नातस्तेषूपायनपाणिषु । 

राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारोदिमा- 
द्विणा ॥") 

दिमाद्विजा, स्तौ, (हिमाद्रौ जायते इति । जन + 
डः!) न्नोरिणो। इति रालनिघंष्टः॥ 
पाव्वतो च॥ (यधा, वक्रोक्तिपञ्चाशिका- 
याम् । १। 
“मेव वच्यससि किं वनं ननु जलं सूर मचै- 

वोद्यन 

वक्रोक्तये ति हिमाद्विजामवचसं कुर्व्वन् इरः 
पातु वः ॥*) 

हिमाद्वितनया, स्रो, ( दिमाद्रेस्तनया । ) दुग । 
इति वच्छमाणगनब्ददशंनात् ॥ 

हिमाद्ितनयापतिः, स्तो, ( हिमाद्वितनयाया 
दुर्गायाः पतिः ) शिवः । इति कविकल्लता ॥ 

हिमानो, स्तौ, ( मडदिमभिति। “हिमारर्ययो- 
म॑ हत्वं ।” ४ । १९। ४९ । इत्यस्य वात्तिकोक्तया 
ङोष् आनुक् च । ) हिमसंहतिः इत्यमरः । 
१२।१८५ (यया, राजतरङ्किणखाम् । १।१८० । 
“हिमान्यां बौडवाधाय पलन्त्यां प्रतिवव्सरम् 
ओते दाव्वाभिमारादो षरमासान् पाथिवो 

$वसत् ॥*} 

यावनालशरकरा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
दिमान्न, क्तौ, ( हिने हेमन्ते जातं अजम्) 
उत्पलम् ! इति राजनि्वर्टः ॥ 

हिमारातिः, पुं, ( हिमस्य ्ररातिः। ) अम्बिः 

खथ । इति मेदिनो ॥ चित्रकहक्चः। भकं 

हिमालयश्ता, स्तो, ( हिमालयस्य सुता ।) 

हिमालय, सनौ, ( हिमस्य शतस्य आलयो 

हिमावती, सलौ सखणं्तोरो । इत्यमरः । २।४। 

हिमाद्ः, पुं, ( हिममपि अ।दयते स्ते वे 

हिमाद्वयः, पु, ( दिम माद्वयतै स्यदैते व्शेनेति । 

४३६ 

डिमोत्त 

इत्तः। इत्यमरे वङ्किषंन्नकार्काद्वशब्दथोर्द्- 
नात् ॥ 

हिमालयः, पुं, (हिमस्य भरालय इव शुक्तत्वात् ।) 
शक्तखदिरः । इति शब्दचन्द्रिका॥ ( हिमा- 
नामालयः ।) खनामख्यातप्बतः । तत्पायः 
नगपति: २ मेनाधवः ३ उमागुरुः४। इति 
चिकाण्डगेषः॥ हिमाद्रिः५ नगाधिपः ६। 
इति जटाधरः ॥ उदगद्विः9 श्रद्विरार् ८ 
मेनकाप्राणेयः < हिमवान् १* हिमप्रस्थः ११ 
भवानोगुरः १२। इति हेमचन्द्रः ॥ ( वथा, 
कुमारे! ९।१। 

“श्रस््युत्तरस्यां दिधि देवताता 
हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पर्व्वापरौ तोयनिधौ वगाह्य 
खितः एथिव्या इव मानदण्डः ॥") 

स तु लङ्गाया उत्तरे वत्तते। भारतवर्षस्य 
सो मापव्वतोऽयम् । भस्य दोघे दथसहस्रयोज- 
नानि । प्रख्ये दिसचसख्रयोजनानि । यथा, - 
एवं दच्िनेनेलाहतं निषधो हेमकूटो हिमा- 

लयः इति प्रागायता यथा नोलादयः। अ्रयुत- 
योजनो तृसेधा इरिवर्षकिंपुरुषभारतानां यथा- 
संख्यम् ।* इति ओौभागवते ५ स्कन्धे १६ अः । 

उमा । इति कविकल्यलता ॥ 

यत्र  ) भूम्यामलो । इति-रा जनिघ ण्डः ॥ 

१३८ ॥ ( पञथायो यथा,-- 
कटुपर्ण हैमवतो हैम्तौरो हिमावतौ। 

हेमाच्रा पोतदुग्धा च तन्मूलञ्चोकमुखखयते ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पत्र खर्छ प्रथमे भागी ॥) 

नेति । द्वे+कः।) कपूर: । इति कैचित्॥ 
(वषविश्ेषः । यथा, माक र्ये । ५३।४०। 
“हिम! दल्तिणं वब तस्य नाजा महात्मनः ॥ 

्रा+ चं +अच् । हिमस्य अद्धा आ्राह्ना 
यस्येति वा । ) कपूर: । इति व्रिकाण्डओेषः ॥ 
( वषेविगेषः । यधा, मावाण्डेये । ५३ । २६। 
यानि किंपुरुषाख्यानि वन्न यित्वा हिमह्ना 

यम् । 
तेषां स्वभावतः सिः सुखप्राया दययन्नतः ॥") 

हिमाश्रया, सनौ, ( हिमस्य शोतलख्य भाश्वयो 
यस्याः । ) सख रंजो वन्तौ । इति राज निधष्टः ॥ 

हिमिका, सनी, ढयापरि पतितहिमम्। इति 
कंचित् ॥ 

हिमेलुः, चि, ( हिमं न सहते इति । हिम ~+ 
“तच सष्ते इति हिमाचेलुः ।” ५।२।१२२। 
इत्यस्य वात्तिकोक्या इलुः । ) हिमक्ग शितः । | 
दिमात्तः । इति कचित् ॥ 

हदिमोत्तरा, स््ी, ( हिमः उत्तरो यस्याः 1). 
कपिलद्राक्ा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हिर्ण्य 
दिमोत्पजरा, स्तो, ( हिमे हिमप्रधाने उत्पन्ना । ) 
यावनालौ। इति राजनिघंण्ट; ४ 

हिमोद्वा, स्न, ( हिमे हेमन्ते उद्भवो यस्याः ।) 
श्टो। इति राजनिरघंर्ट; ॥ 

हिग्यः, वि, हिमभवः । हिमशब्दात् यत्मत्यवेन 
निष्यन्नः । इति सिदहान्तकौमुदो । ५।२।१२० ॥ 

दरदः, पु, राह: । इति केचित् ॥ 
हिरणं, क्ली, रेतः। खणम् । वराटकः। इति 
मेदिनो ॥ 

दिरश्मय क्तो, (हिरण्यस्य विकारः । हिरण्य + 
मयद् । “दाख्डिनायनडहास्तिनायनेति ।*६।४। 
१७४ । इति निषातितः । ) भारतवर्भादिनव 
वर्षान्तगंतवषंविेषः ¦ इति तिकाष्डगेषः ॥ 
तहिषरणं यथधा। उत्तरोत्तरेषिलाहतं नोल 
श्वेतः भृह्गवान् इति तयो रभ्यकहिररमय- 
कुरूणां वर्षाणं मर्यादागिरयः प्रागायता 
उभयतः चारोदावधयौ दिसदस्ेयोजनष्टथव 
एककः पूत्व स्वात् धन्व स्मात्तदुत्तरोत्तरो दथा 
शाधिकायेन देष्व एव सन्ति । इति ग्रोभाग- 
वते ५ स्कन्धे १६ अध्यायः ।॥ 

हिरण्मयः, पुं, ( हिरख + मयट् । ) नद्या 
सुवणंमये, ति । इति मेदिनी ॥ (यथा, भिः । 
२। ४७। 

“हिरण्मयो शाललतेव जङ्गमा 
च्युता दिवः खाखविराचिरप्रभा॥*) 

हिर्यं, क्रो, ( इव्थति दौप्यते इति। इय गति- 
कान्त्योः + “इय्धतेः कन्यन् हिर च ।” उणा० 
५।४४। इति कन्धन् ) दिरादेथख धातोः) 
सुवणम् । ( यथा, मनुः । २। २४६) 
“तेत्र हिरण्यं गामण्ठं छचोपानहमा सनम् । 
धान्धं शाकच्च वासंसि गुरवे प्रीतिमावहेत् ५*) 
तदेदि कपर्व्यायाः । हेम १९ चन्द्रम् २ सकभम् ३ 
भ्रयः ४ हिरण्यम् ५ पेशः ६ क्शनम् 9 
लोम् ८ कनकम् < काञ्चनम् १० भगौ ११ 
भ्रतम् १२ मरत् १२ दतम् १४ जातकूपम् 
१५। इति पञ्चदश दिरण्डनामानि; इति 
बेदनिघेष्टौ १ अध्यायः॥ धस्तुरम्। इत्य- 
मरः। २।८९।९४॥ रेतः । द्वेव्यम् । वराटः) 
अक्यम् । मानभेदः । भङ्ुप्यम् । इति मेदिनी । 
रजतम् । धनम् । इति शब्द्रज्नावलौो ५ ( पु, 
गगगलुविश्षः। तग्मरकारो यथा, 
महिषा्ो महानौलः कुसुदः पद्म इत्यपि । 

हिरश्यः पञ्चमा न्नेयो गुग्रालोः पञ्च जातयः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पृव्व खण्ड प्रथमे भागी ॥ ) 

हिरण्यकशिपुः, पु, देत्य विशेषः । स तु कश्यपस्य 
दित्यां प्रां जातः। तस्य सहोदरः हिर- 
खयाल: । तस्य भाया कयाघुः । तस्य पुत्राः. 
संद्कादः १ अनुद्धादः २ षदः २ प्रणादः ४। 
कन्या सिंहिका ) इति ओोभागवतम् ॥ भपिच। 
“त्वया यौ निहतौ देव ! दानवौ मधुकैटभौ । 
अवतीर्णो पुमर्दत्यौ भूत्वा कश्यपनन्दनौ । 
हिरखयकणिपुययैव दिर ण्यात्तो महासुरः ॥ 



हिरण्य 

सुदुजंयोदतौ तौ तु पुनर्जातौ महावलो । 
स॒लस्त्यस्य कुले देव । रात्तसेनद्रावरौ च तौ ॥ 
तयोस्तु पादविन्धासमसडन्तो जनादन । । 

तवान्तिकमनुप्राप्ा दथास्यङ्ृश्भकणयोः॥* 

इति बद्किपुराणे वैश्रवणवरभदाननामाध्यायः। 
तटुत्पत्तादि यथा,-- 
“दित्याः पुचचदथं जनने कश्यपादिति नः चरतम्। 
हिरण्याक्ष दर्पा हिरण्डकशिपुस्तथा ॥ 
कश्यपस्याश्रमोऽप्यासौत् पुष्ये वे पुष्करे पुरा । 
ऋषिभिर्देवताभिश्च गन्धर्ववेरुपशोभितः ॥ 
आसनान्धुपकद्टष्ानि काञ्चनानि तु पञ्च वै। 
ऋषोणास्विजां ते वे उपविष्टा यथाक्रमात् ॥ 
होतुस्तव्रासनं यत्त॒ इविस्तत्राथ जुष्ठतः । 
श्रन्तव्व्लौ दि तिर्बैव पन्नौ च समुपागता ॥ 
दशथवषसदस््नाखि गर्भस्तस्यामवनत्तेत । 
सतु गर्भो विनिःखत्य मातं उदरात्तदा ॥ 
निषसादासने गभः कश्यपस्यापि स्निधौ । 
तं इष्टा सुनयस्तस्य नामाकुर्ववन्त तितम् । 
हिरष्यकभिपुस्तस्म्ात् कर्मणानेन स स्मृतः। 
हिरा चोऽनुजस्तस्य सिंहिका च तथानुजा 
राहोः सा जननो देवौ विप्रचित्तेः परिग्रहः । 
हिरण्यकशिपुरदैव्य्चकार परमं तपः। 
ततो वर्षसहस्राणि निराहारो द्धःशिराः॥ 
तं ब्रह्मा छन्दयामास दैत्यं तुष्टो वरेण तु । 
स्व्वीमरत्वं वन्नं स शस्द्रापरेने दिवा निि॥ 
अदं सर्व्वं विनिजिंत्य सव्वदेवत्वमा खितः । 
अणिमा दिगुणेश्वय्धमेष मे दोयतां वरः ॥ 
तेनैवमुक्तो ब्रह्मा तु तस्मै दत्वा यथेष्ठितम् । 
दक्वा चास्य सभां दिव्यां त्रैवान्तरघौयत ॥ 
हिरण्छकथिपुर्दैत्यः श्चोकर्गौतः पुरातनः ॥ 
राजा हिरख्डकथिपुर्दैत्यो यां यां निषेवते । 
तस्यां तस्यां ममश्चक्ररदेवता ऋषिभिः स ॥ 
एवं प्रभावो दे त्योऽभूूत् हिरश्यकशिपुः पुरा+ 
स्यमग्निखच सय वायुरिन्द्रो जलं खयम् । 
भूत्वा चकार राज्यं स मन्वन्तरचतुदंश ॥ 
तस्यासौत् नरसिंहस्तु सल्यर्विष्णुः पुरा किल । 
नखेस्तेन विनिभिबो नारशुष्का नखाः 

स्मृताः ॥ 
हिर ण्याच्तसुताः पञ्च विक्रान्ताः सुमदावलाः। 
"हिरणाकशिपोः पु्ता्त्वारः सुमहाबलाः ॥ 

प्रद्ादः पृव्व जस्तेष)मनुङ्ादस्तयेषव च । 
संदाददैव दख छादपुचान् खशुष्व तान् ॥" 
इति वद्धिपुराे कश्यपोयप्रजासगनामाध्यायः ॥ 

हिरणाकशिपुदा, [न्] पु, ( हिरण्णकथिषं इत- 
वानिति । इन् +क्िष् । ) विश्शुः। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ॥ 

हिरणाकामघेनुः, सनो, ( दिरणानिन्डिता काम- 
घेतुयंव्र । ) घोड़शम हादानान्तर्गतमडइादान- 
विशेषः । यया,- 

मख्छ उवाच । 
“अथातः संपवनच्छामि कामधघेनुविधिं परम् । 
सव्वङ्ञामण्दं नृणां महापातकना यनम् ॥ 

५४० 

हिरण्य 

लोक्ेगावाइनं तदद्ोमकार्य्याधिवाखमम् । 
तुला पुरुषवत् काय्यं कुण्डमण्डपवेदिकम् \ 
स्ल्पेष्वे काम्निवत् कुादृगु सरकः समाहिताः) 
काञ्चनस्य तिशुदस्य घेनु' वत्सञ्च कारयेत् ॥ 
त्तमा पलसाइस्रा तद्देन तु मध्यप्ना। 
कनोयसो तदर्ेन कामधेतः प्रकोर्तिता । 
शक्तितस्िपलादृहं अशक्तोऽपोह कारयेत् ॥ 
वैव्यां क्ष्णाजिन न्धस्य गुडप्रख्य मनम न्वतम् । 
न्धसेदुपरि तां घैनुः महारनतरेरलङ्ताम् ॥ 
कुश्भाशटकसमोपेतां नानाफलसमन्विताम् । 
तथाष्टादथधान्यानि समन्तात् परिकल्पयेत् ॥ | 
इ्चदण्डाष्टक तत् नासाफल विभूषितम् । 
भाजनश्चासनं तइत्ताश्रदोहनकं तथा ॥ 

कौषेयवस््रदयमंप्रयुक्तां 
दोपातपव्राभरणाभिरामाम् । 
सचामरां कुण्डलिनीं सघण्टां 
मणिविकां चन्द्रकरौप्यपादाम् ॥ 
सरे सर्वेः पुरतोऽभिजशां 
इरिद्रया पुष्यफलैरनेकेः । 
अजाजिकुस्तुम्बरुशवोराभि- 
ब्वितानकष्ननोपरि पश्चवर्णम् ॥ 
खानं ततो मङ्गलकेद घोषैः 
प्रदक्चिणोकत्य स पुष्यडस्तः । 
भ्रावाहयेत् तां गुडधेनमन्वे- 
ईिंजाय दद्यादध दर्भपाणिः ॥ 
त्वं सव्वदेवगणमन्दिरमङ्गभूता 
विशलेश्वरतिपथगोदषिपव्वतानाम् । 
त्वदहानशस्रशकलोकतपातकौघः 
प्राप्तोऽसि निव्वतिमतोव परां नमामि । 
लोक यथेख्षितिफलाथैविधायिनीं ला- 
मासाद्य की हि भवदुःखमुपैति मर्त्यैः। 
संसारदुःखशमनाय यतस कामं 
त्वां कामधेनुमिति वेदविदो वदन्ति॥ 
भरामन्त्रा शोलकनलरूपगुणान्विताय 
विप्राय यः कनकषेनुमिमां प्रदद्यात् । 
प्राप्रोति धाम स पुरन्दरदेहजष्टं 
कन्यागकोः परितः पदमिन्दुमौलेः १* 

इति माद्छे हिरखकामधेनुप्रदानिकौ नाम 
२५३ भ्रध्यायः ॥ 

हिरण्यकोषः, पुं, ( हिरण्यस्य कोष इव! ) कता- 
छतसणेरूप्यम् । इति हेमचन्द्रः ॥ = ̀ 

हिरष्यगमंः, ( हिरण्य रेममयाण्डं गभं उत्- 
पत्तिखानमस्य । ) ब्रह्मा । इत्यमरः ।१।१।१६॥ 
हिरश्छ गभं उत्पत्तिखथानमस्व हिरण्यस्य मभौ 
भवृण इति वा हिरणणगभेः । एतय्याण्डं डिरणद- 
वणमभवत् । तथा च स्मृतिः| 
“दिरणावणंमभवत्तदगर्डमुदके शयम् । 
तच जनने खयं ब्रह्मा ख्रयस्युदिति विचुतः \* 

इति। 
उपचारात् हिरणपवंमण्डं हिरणम् | इति 
भरतः ॥ भन्धच्च । 
“हिरफगर्भोऽभूददययां तैन उद्गीता भ्रसौ (* 

दशास्वाणि सरन्रानि दावंसख्चो तदैव च। 

डिरख्य 

इति देवोपुरारे देवोनिरक्ते ४५ अध्यायः ।*॥ ` 
षीडयम इादानान्तगतदितोयमडहादानम् ¦ यथा, . 

मद्छ उवाच । 
"अथातः संप्रव्छामि महादानमनुत्तमम् } 
नाना हिरख्वगर्भाद्यं महापातकनाशनम् ॥ 
पुश्छां तिथिं समासाय तुलापुङुषदानवत् । 
ऋत्विद्च ण्ड प सन्धा रभूषण्टा च्छाटेनादि कम् ॥ 
कुद पाषितस्तदलोकं यावा इनं बुधः । 
पुख्डाहबाचनं त्वा तदत् क्त्वा धिवासनम् । 
ब्राह्ममो रानयेत् कुच्छं तयनोयमयं शुभम् ॥ 
इा सप्त्यङ्कलो च्छरायं ह म पङ्कज गभ वत् । 
चिभागङोनं बिस्तारमाज्यत्तोराभिपूरितम् ॥ 

डेमनालं सपिटक्रं बहिरादित्यमंयुतम् ॥ 
लथेवावरणं नाभररपवोतच्च काञ्चनम् । 
पाश्वंतः खया पयेत्तददेमद ण्डं कमण्डलुम् ॥ 
पञ्चाकारं पिधानं स्यात् समन्तादङ्गलाधिकम् 
मुक्षावलो समोपेतं पञ्मरागदलान्वितम् ॥ 
तिलद्रोणो परिगतं बेदमध्ये ततोश्ेयेत् । 
ततो मङ्गलशब्देन ब्रह्मघाषरवेण च ॥ 
सर्ग्वोषध्युदकं खानं स्रापितो वैदपुङ्कवैः। 
शक्तमास्थाभ्बरधरः सर्व्वाभर णभूषितः। 
इममुचारयेन्मन्तं स्टहोतकुस्माच्नलिः ॥ 
नमो दिरख्छ गर्भाय दिरख्छकवचाय च । 
सप्तलोकसुराध्यत्त जगदात्रे नसो नमः: ॥ 
भूर्लोकप्रमुखा लोकास्तव गमे व्यवसिताः 1 
ब्रह्मादयस्तथा देवा नमस्ते विश्वधारिणे ॥ 
नमस्ते भुवनाधार ! नमस्ते भुतनाश्रय !। 
नमो हिरण्डगभाीय गर्भो यस्य पितामहः ॥ 
यतस्त्वमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवख्ितः । 
तस्मास्मासुदराशेषदुःखससारसागरात् ॥ 
एवमामन््रा तन्मध्य माविश्याग्भ उदङ्मुखः । 
सुषटिभ्यां परिसंद्य धमीराजचतुमुखौ । 
जानुमध्ये शिरः कत्वा तिष्टत श्वासपञ्चकम् ॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सोमन्तो ब्रयनं तथा 
कयं रस्य गर्भस्य ततस्ते हिजपुङ्गवः ॥ 
गोतमङ्गलघोष्ेण गुरुरल्या पयेत्ततः। 
जातकरम्प्रादिकाः कुर्यात् क्रिया. षोडश्र 

चापराः 
खच्यादि कञ्च गुरते दत्वा मन्सिमं जपेत् ॥ 
नमो हिरणणगभय बिश्वगभौय वै नमः। 
चराचरस्य जगतो श्ट्डभूताय वै नमः॥ 
मात्रां जनितः पूव मत्यधनीा सुरोत्तम । 
त्वद्भंसम्भवाटेप्र दिव्यदेहो भवाम्यहम् ॥ 
चतुभिः कलते. यस्ततम्ते द्विजपुङ्गवाः 1 
खानं कुर्युः प्रसवराङ्ाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ 
देवस्यत्वेति मन्ते खितस्य कन कासनं । 
रद्य जातख्य तेऽङ्गानि अभिषेच्यामहे वयम् ॥ 
दिव्येनानेन वयुषा चिरं जोव सुवो भव् । 
ततो हिरणयगर्भस्तु तेभ्यी दद्याहिचच्णः॥ 
ते पूज्याः सर्व्वभावेन बडभ्यो वा तदाज्ञया! ` 
तच्लोपकरणं सब्पै गुरवे विनिवेदयेत् ॥ 



हिरण्यनाभः, पुं, 

हिरण्य 

पादुकोपानहं छत्रं चामरासनभोजनम् । 
श्रमं वा विषयं वापि यदन्यइयितं भवत् ॥ 
अनेन विधिना यस्तु पुख्येटह्ि विनिवेदयेत् । 
हिरगभदानं स ब्रह्मलोके महोयते ॥ 
धरेषु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं वसेत् । 
कल्पकोटिशतं यावत् ब्रह्मलोके महहोयते ॥ 

कलिकलुषविसुक्तः सेवितः सिदसंघे- 
रमरचमरमालावोज्यमानोऽप्वरोभिः। 
पिदटशतमथ बन्धुन् पुचपौच्चप्रपौचा- 
नपि नरकनिमग्नांस्तारथेदेक एव ॥ 
इति पठति य इलं यः: खृणोती इ सम्यक् 
मधुसुररिपलोके पूज्यते सोऽपि सिद्ठैः। 
मतिमपि च जनानां यो ददाति प्रिया 
विबधपतिजनानां नायकः स्थादमोघम् ॥ 

इति मात्स्ये २७५ अ्रध्यायः ॥*॥ 
विष्णुः । इति तस्य सदसखनामस्तोचम् ॥ सच्छ- 
शरोरसमष्टुग पितचेतन्यम् । तत्पर्य्यायः । 
प्राणात्मा २ खत्रात्मा ३। इति वेदान्तसारः ॥ 

हिर्यदः, पं, ( दिरख्य ददातोति । दा +कः) 
समुद्रः। इति केचित् । हिरश्यदातरि, चि ॥ 
( यथा, मनुः । ४ । २२३० । 
“भूमिदो भूमिमाप्नोति दौघमायुहिंरण्यदः। 
ग्टददोऽश्ाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्त- 

मम् ॥) 
हिरष्यदा, स्तो, हिरण्यः ददातोति। दा+ 
कः । टाप् । ) एथिवो । इति केचित् ॥ 

( हिरण्यः नाभौ यस्य ।) 
मैनाकपव्वतः। इति हेमचन्द्रः ॥ (सुनिविशेषः । 
यथा, भागवते । & । १५। १५) 

गडिरण्यनाभः कौशल्यः खतदेव ऋतघ्वजः । 
एते परे च सिद्ेणा्रन्ति ज्नानदहेतवः ।*) 

हिरण्यवाहः, पं, ( हिरण्यवत् बाड्य॑स्य । ) 
शोणनदः । इत्यमरः । १।१० । ३३ ॥ शिषः। 

इति चित् ॥ ( वथा, महाभारते ।१४।८।१९। 

“हिरण्यबाहवे राजन्न राय पतये दिशाम् ॥*) 
हिरण्यरेताः, [म्] पुं, ( हिरण्य' रेतो यस्व । ) 

अग्निः) (यथा, महाभारते, १।५५।१०। 

“विभावसुञ्धित्रभातुमेहासा 
हिरण्छरेता इतभुक् छष्ण वत्मा ॥*) 

चिचकठत्तः। इत्यमरः १।१।५८॥ चयः । 

इति नेदिनौ ॥ शिवः । इति शब्द् रब्नावलो ॥५। 

अम्नेस्तन्नामकारणं यथा, 
यत् पौतं वोतिहोतेण बो त्यक्घ' पिना 

किनः। 

तैनाक्रान्तोऽभवदुब्रह्मन् ! मन्दतेजा इताश्नः ॥ 

ततो जगाम देवानां सकाशममितद्युति;। 

दैवतैः प्रहितस्तशं ब्रह्मलोकं जगाम इ ॥ 

स गच्छन् कुटिलां देवीं ददश पथि पावकः 

तां इष्टा प्रा चाधत्ख तेजो यन्म दु्घरम् ॥ 

मद्टे्वरेण संत्यक्तं निदंहेडुवनान्यपि । 

तद्वारणाच्च कुटिले ! पुचचो धन्यो भविष्यति ॥ 

इत्यम्निना सा कुटिला शुलवा सुतमलुत्तमम् । 

॥१॥ 136 
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हिरण्या 

प्र्तिप्रमाव्रं जग्राह तेज रेशं महापगा 
ततस्वध।रयदेवो शाव्वं तेजः खपूपुषत् । 
इताशनोऽपि च भयाद्यत्र तत्र परिभ्रमन् ॥ 
पञ्चवषेसदस््नारि हयध्यास्ते इव्यभुक ततः । 
मांसमखोनि रक्तानि मेदोमल्नत्वचस्तथा ॥ 
रोमाणि चाचिकेशायाः सव्व जाता डर. 

रमया; । 
हिर्रेता लोकेऽस्मिन् विख्यातः पावक- 

स्तदा ॥“ 

इति वामने ४४ अध्यायः ॥ 
हिरण्यवः, पुं, ( हिरण्यानि सन्त्यवेति । हिरण्य 
+ “वप्रकरणेऽज्येभ्योऽपि दश्यते इति वक्तव्यम् । 
५।२।१०८। इत्यस्य वा्तिकोक्ताा वः।) 
दंवधनम्। देवस्छम् । इति केचित् ॥ 

हिरच्छवर्णा, स्न, ( दिदण्वत् वर्णो यस्याः । ) 
नदो । इति हेमचन्द्रः ॥ 

हिरण्यवाहः, युं, ( हिर्यं वहतीति । वड + 
अण् । ) शोणनदः । इति शब्दरन्नावलौ भर- 
तञ्च ॥ 

हिरान्तः, पुं, ( हिरशष्यवत् पौपे रक्षिणो 
यस्य । अच् समासे ) ाद्यदैत्यविशेषः। सख 
च दितिगरं कश्यपाव्नातः वराहरूपिविष्णुना 
इतः । यथा, 
“दितिस्तु भत्तंरादेशाद पत्य परिथद्धिनो । 
पूं वषशते साधवो पुत्तौ प्रसुषुवे यमौ ॥ 

प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् 
यः प्राक् खेदात् यमयोरजायत । 
तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 
यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः 

इति भागवते २ स्कन्धे १७।.२; १८॥ 
“हतो हिरण्य कशिपुंरिणा सिंहरूपिणा । 
हिरश्याच्चो धरोद्धारे विश्चता शौकरं वपुः ॥ 
इति ततैव ७ स्कन्े १ भध्याधे ४० श्लोकः ॥ 
अपिच । 
“तेजसौ नाम वै शक्रो हिरख्याक्तो रिपुः 

स्मृतः। 
इतो वरादरूपेण हिर श्या्तोऽथ विष्णुना ॥* 

इति गाड़ । ८७ । ३० ॥ 
( पौठखधानविेषः । यथा, देवौभागवते । ७ । 
३० । ६४ । 
“उत्पलाच्ौ खसा क्षे हिर ण्याक्ते महोत्- 

पला ॥*) 
हिरण्याण्वः, पुं, ( हिरण्यस्य अण्डो यत्र!) 
तुलापुरषादि-षोडणमदहादानान्तग॑तमादान- 
विशेषः । वधां,-- 

मव्छ उवाच । 
“अथातः संप्रवच्छामि हिर ण्याश्वविधिं परम् । 
यस्य प्रदानाद्धुवने भानन्त्वफलमश्रुते ॥ 
घुच्डां तिथिं समासाद्य कछ्लवा त्राह्यणवाचनम्। 
लोकेशावाइनं कुात्तुलापुरंषदानवत् ॥ 
ऋत्विद्धण्डयसम्भारभूषणाच्छादनादिकम् । 
सखल्पेष्वे काग्निवत् कु््धहेमवाजिमखं बुधः ॥ 

हिरण्या 

स्थापयेहेदिमध्ये तु कछष्णाजिनतिलोपरि । 
कौशेयवस्तरसंवोतं कारयेदेमवाजिनम् ॥ 
शक्तितस्तिपलादूदमासदहस्रपलाद्बुधः । 
पादुक्षोपानदच्छवचामरासनभाजनेः ॥ 
पूश्कुश्भाष्टकोपेतं माल्येक्तफलसंयुतम् । 
शय्यां सो पस्करां तदइदेममात्तर्डसंयुताम् । 
ततः सर्व्वौषधौखातः स्नापितो बेदपुङ्गवः। 
इमसुचारयेन्मन्तं होतकुसुमाञ्जलिः॥ 
नमस्ते सव्वदेवेश ! बैदाहरणलम्पट ! । 
वाजिरूपेण मामस्मात् पाहि संसारसागरात् ॥ 
त्वमेव सप्तधा भूत्वा छायारूपेण भास्करम् । 
यन्नाद्श्रमयसे लोकानतः पाहि सनातन ! ॥ 
एवसुच्चाय गुरवे तमश्वं विनिषैदयेत् । 
दत्वा पापकत्तया्खानोर्लौकमभ्येति शातम् ॥ 
गोभिविंभवतः सर्व्वादत्विजचापि पूजयेत् ! 
सव्वधान्योपकरणं गुरवे विनिषेदयेत् ॥ 
सव्वं शय्यादिकं दत्वा भुद्धोतातेलमेव हि । 
पुराणश्रवणं तदत् कारयेद्धो जनादनु ॥ 

इमं हिरण्याश्वविधिं करोति यः 
पण्यं समासाद्य दिनं नरेन्द्र ! । 
विसुक्तपापः सपुरं मुरारे 
प्राप्नोति सिद्वेरभिपूजितः सन् ॥ 

इति पठति य इय हेमवाजिप्रदानं 
सकलकलुषमुक्तः सोऽ्वयुक्तेन भूयः । 
कनकमयविमानेनाएकंलोकं प्रयाति 
विदशपतिव धुभिः पृज्यते योऽथ पश्येत् ॥ 
योवा खृणोति पुर्षोऽल्यधनः स्मरेदा 
डेमाश्वदानमभिनन्दयतौह लोकै । 
सोऽपि प्रयाति इतकल्मष शदेः 
स्थानं पुरन्दरमचेष्वरलोकजुटम् ॥" 

इति मादे हिर ण्याश्प्रदानिको नाम २८० 
अध्यायः ॥ 

हिरण्ाश्वरथः, पुं, (हिर ण्याण्वः सुवणघोट कयुतताः 

रथो यत्र । ) षोड़शमदहादानान्तगतमहादान- 

विशेषः । यथा, मातस्ये । 

भ्राद्न्तु सव्व॑दानानां तुला पुरषसंन्नितम् । 

दिरण्ड गभेदानच्च ब्रह्माण्ड तदनन्तरम् ॥ 

कल्यपादपदानच्च गोसदस्रच्च पञ्चमम् । 

हिरण्य काम घेनुञ्ज हिरण्या श्वस्तथव च ॥ 

पञ्चलाङ्गलकच्चैव धरादानं तथेव च । 

हिरणपाण्वरथस्तइत् हे मइस्तिरयस्तया ॥ 

हादशं विष्णुचक्रच्च ततः कल्पलता कम् । 

सप्तसागरदानच्च रन्नधेनुस्तथव च । 

महाभूतघटस्तदत् षोड़ग परिकौत्तितः ॥* 
इति मलमासतत्म् ॥ * ॥ 

तदिधियंथा,-- 
मत्स्य उवाच । । 

अथातः सं प्रवच्छामि महादानमनुत्तमम् । 

हिरणयाश्वरथं नाम महापातकनाशनम् ॥ 

पुष्णन्दिनिमथाखाद्य कतवा ब्राह्मणवाचनम् । 

लोकेशावानं संषद्ानवत् ॥ 

ऋतिविद्मण्ड पसम्भ्रारभूषणाच्छादनादिकम् । 



हिलमो 

छष्णाजिने तिलान् कत्वा काञ्चनं कारयेद्रथम् । 
सपाश्वं चतुरण्वं वा चतु्क्रं सकूवरम् । 
रिन्द्रनोलेन कुम्भेन ध्वजरूपेण संयुतम् । 
लोकपाला्टकोपेतं पद्मरागदलान्वितम् ॥ 
चतुरः पूणंकलसान् धान्यान्यष्टादशेव तु । 
कौषेयवस्त्रसेयुक्षसुपरि टा दितान॑कम् ॥ 
मा्येत्ञुफलषयु्तं पुरुषेण समन्वितम् । 

. यो यक्षः पनः कुवधात् स तज्ना्ाधिवासनम् ॥ 
इव्रचामरकौषेयवस्त्नोपानहपादुकाः। 
गोभिर्विभवतः साच दद्याच्च शयनादिकम् ॥ 
अभावात् विपलादृदै यक्तितः कारयेच्छुभम् ॥ 
अण्लारटकेन संयुक्तं चतुर्भिरथ वाजिभिः। 
इाभ्यामथ युतं दद्यादिमं मन्बरभुदोरयैत् ॥ 

नमो नमः पापविनाथनाय 
विश्वात्मने वेदतुरङ्कमय । 
धास्रामधोशाय भवाभवाव 
पापौघदावानल देडि शान्तिम् ॥ 
वखषटकादित्यमरहणानां 
त्वमेव धाता परमं विधानम् । 
यतस्ततो मे इदयं प्रयातु 
धर्कनाम त्वमघौषनाशात् ॥ 
इति तुरगरयप्रदानमैतत् 
भवभयसदनमच यः करोति । 
ख कलुषपटरौषिवंसुक्तदेः 
परमसुपैति पदं पिनाकपाचैः ॥ 
देदोप्यमानवपुषा विजितप्रभाव- 
माक्रम्य मश्डलम खण्डलचण्डभानोः । 
सिदाङ्गनानयनषट््पदपौय मान- 
वक्ताग्बुजोऽम्बुजभवेन चिरं सहास्ते ॥ 
इति पठति णोति वा यद्यं 
कनकरथतुरगप्रदानमस्मिन् । 
नस नरकपुरं व्रजेत् कदाचित् 
नरकरिपोभेवनं प्रयाति भूप ! ॥* 

इति मालत हिरण्याण्वरथप्रदानिको नाम २५५ 
अध्याय; ॥ 

दिर्क्, व्य, विना्धैः । मध्याः । सामोप्यार्थः। 
इत्यमरभरतौ ॥ भरधमार्थः। इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ 

डिल, श-दावक्ञती । इति कविकस्यदुमः॥ (तुदा ०- 
यर०-अकम-सेर् । ) एकोऽ्थः। श, डिलति 
तरष्ा तरणः । इति दुर्गादासः ॥ 

हिलमोचिः, खरौ, हिलमोचिका) इति शब्द्. 
रतावलो ॥ 

हिलमोचिका, स्तौ, शाकविशेषः, इत्यमरः । 
२।४।१५७॥ हिचा इति हिलच्चा इति च 
वङ्गभाषा । इरडच् इति हिन्दोभाषा । तत्- 
प्यथायः। हिलमोचिः २ हिलमोचौ ३ 
रोचो४। इति शब्दरव्रावलौ॥ मन्वौ ५ 
विपन्नो & मत्याचो ७ चक्राङ्गो ८, इति 
रन्नमाला॥ व्राद्मो< सक्कधरा १५ माचारै-९१ 
तस्वा गुणाः। यथा, भावप्रकाशे । ; 
"योयं कुष्ठं कफं पित्तं हरते हिलमोचिका 1» 

हिलमोचौ, स्तनो, (हिलमोवि + 

५४२ 

हिस 

अपिच। 
*हिलमोचौ सरा तिक्ञा कुष्ठप्नौ कफवातजित् ॥* 
श्ेभपित्तजित् इति वा पाठः। इति राज- 
वन्नभः॥ 

ङेष्। ) हिलमोचिका । इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
( तथास्या गुणाः । 

“हिलमोचौ सरा तिक्ता कुष्ठघ्न कफपित्तजित् ॥” 
इति वैद्यकराजवज्ञमे चतुधंपरिच्छेदे ॥ ) 

क्लः, पु, शरारिपक्चौ । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
दि्ञोल, त् क दोलने। इति कविकल्पदुम ॥ 
( अदन्तचु रा०पपर ०-अक०-सेट् । ) अन्तःख्ध- 
ढतौयदयमध्वस्तदेको पधथायम्। अजिहि- 
ज्ञोलद्ायुलंताम् । इति दुर्गादासः ॥ 

हिज्ञोलः, पु, (दिज्ञोलयति दोलयतोति । दिक्लोलत् 
क दोलने + भच् !) तरङ्गः । ठेड इति भाषा । 
यथा,-- 
“ज्ञाष्यं नोरसकाष्टताडनशतं च्ाष्यः प्रचर्डा- 

तपः 
क्तेः च्ञाष्यतरः सुपड्निचयः श्ाष्योऽति- 

दाद्ानलः। 
यत्कान्ता कुचङु्वाइलतिकादिज्ञोललोला- 

सुखं. 
लब्धं कुम्भवर ! त्वया न हि सुखं दुःसैरव्विना 

लभ्यते ॥* 
इति कालिदासक्ततशङ्गारतिलकः ॥ * ॥ 

रतिवन्धविशेषः। स च षोड़शवन्धान्तगैताषटम- 
बन्धः । तस्य लक्तणं यथा,-- 

"हदि कत्वा स्ियाः पादौ कराभ्यां धारयेत्करौ । 
यथेष्टं ताडयेद्योनिं बन्धो डिल्लोलसंज्ञकः ॥” 

इति रतिमच्ञरौ ॥ 
हिल्वला, स्न, खगशिरोनकच्व्रथिरोदेशस्थाः पच्च 
खल्पातारकाः । यथा,- 
“स गभोषंभिरोदेथे तारका या वसन्ति दि । 
हिखला इल्वकास्ताः स्युरिल्वला इति 

कुत्रचित् ॥* 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

हिव, इ प्रोतौ । इति कविकल्पटुमः ॥ ( भ्वा०- 
पर०-सक०-सेट् ।† इ, हिम्बते। प्रोतिरिह 
प्रोतिकरणम् । डिम्बति लोकः पितरम् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

हिवुकं,क्गो,एकस्माज्ञम्नाचतुर्थलम्नम्। तत्पथायः। 
“पातालं डिवुकञ्चेव सुद्रद्भ्तुथकम् ।* 
अपिच 

“सपा पात् भागवात् पाप्रो हिवुके मादनाश- 
" 

इति ज्योतिस्तत्चम् ॥ 
हिस. द्ध कि हिंसे। इति कविकल्यदुमः॥ 
( धा०-चरा ०-पन्चे भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) 
९, हिंस्यते ध, हिनस्ति कि, हिंघयति 
हिंसति । इन्त््थेनेव पािकरादित्वे सिं 
किकरणं भ्वादित्वाथेनम्। इति दुर्गादासः ॥ 

₹हीनाङ्गः 
हिदि, व्य, भ्राद्धादजनकानुकरणशब्दः। इतिं 

केचित् ॥ दौर्घान्तदयमिति साधुपाठः॥ 
डो, व्य, विस्मयः । इत्यमरः । २।४। < ॥ दुःखम् । 

हेतुः । विषादः । इति मेदिनो ॥ शोकः । इति 
शब्द्रन्नावलो॥ (यथा, वक्रोक्तिपन्चाभ्चि 
कायाम् । ३१ । 
“डो नाहं भवतोऽतिवक्रवचखा दातं 

प्रवौणोत्तरं ` 
कातेसुन्दरि ! होनता ननु नता सर्व्वा 

विलोक्येव तै ॥") 
होनः,ति, (्ोडाकलि त्यागी +कः “भोदि- 

तञ्च ।” ८।२।४५। इति नत्वम् । “घुमा- 
खागापाजहातोति।"* ६।४। ६६। धति 
दत्वम् । ) ऊनः। (यथा, रघुः! ९। ७० 
“तया हनं विधातमों कथं पश्यन्न दूयसे । 
सिक्तं खयमिव सेहाद् बनख्यमाञ्मपादपम् ॥") 
गद्यं; । इत्यमरः । ३। २। १२७॥ अधमः । 
इति जटाधरः ॥ (यथा, मनौ । ३। १०७। 
“आसनावसनौ शय्वामनुत्रज्यामुपासनम् । 
उत्तभेषत्तमं कुव्यत् होने होनं समे समम् ॥") 
प्रतिवादिविशेषः। सच पञ्चविधः! यथा, 
नारदः । 
"अन्यवादौ क्रियादेषौ नोपस्थायी निरन्तरः । 
आद्धतप्रपलायो च होन: पञ्चविधः स्मृतः ॥” 

इति व्यवहारतच्छम् ॥ 
डोनजातिः, ति, ( होना जाति्थस्य ) ) नोच- 
वशं; । इति केचित् ॥ (यथा, मनुः । ३। १५। 
“हो नजातिच्तियं मोहादुदडन्तो दिज्ातयः। 
कुन्तान्येव नयन्ाणु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥") 

होनवणंः, तरि, ( हनो वर्णा यस्य । ) नोच- 
जातिः यथा,- 
“होनवर्णोपसुक्ता या त्याज्या वध्यापिवा 

` भवेत् ।* 
इति प्राय्ित्ततच्छम् ॥ 

होनवादौ, [न्] वि, ( होनं वदतौति। वद + 
शिनिः । ) वाक्यवजिंतः। वोवा इति भाषा । 
तत्पर्य्यायः । अधरः २। इति हेमचन्द्रः ॥ विर्- 
हा्थवादो । यथा, नारदः । 
"पून्बेवादं परित्यज्य योऽन्य मालम्बते पुनः । 
वादसंक्रमणाजन्नेयो होनवादौो सवै + ८4 

। । 
होनवादो दर्मो भवति न प्रज्लतादर्थाचीयते । 
इति च भिताच्तरा ॥ 

होनसख्यं, ङ्ग, ( डोनेन सद सख्यम् । )} नोचेन 

सह मिता । इति केचित् ॥ 
होनाङ्गः, ति, ( हीनमङ्गं यस्य ।) खभावतो 
न्यु नावयवविशिष्टः । तत्पर्य्यायः । पोगण्डः २ 
विकलाङ्गकः 2 व्यङ्गः ४ अपाङ्गः ५ भ्रपो- 
गण्डः ६ । इति जटाधरः । तेन सह परो- 
इासनिषेधो यथा,- 
“जातिहोनं वितहोनं रूपहोनमद चिम् । 
होनाङ्गमतिरिकताङगं तैन दोषेण नाचिपेत् ॥ 



[का = # ~ = 

रः, पु, ( इरति सव्वं प्रलये इति । ह+ 

डिराङ्गः 

इति ब्रह्मा पुरा प्राह बेदौघा्थंविनिश्चयम् । 
तञ्चावमन्य भवता परोहासोऽप्यभावष्यत ॥” 

इति कालिकापुराणे ४४ अध्यायः ॥ 
हीनाङ्गो, स्तौ, ( होने चद्रलात् अधमं अग 
यस्याः । ङष् । ) चुद्रपिपोलिका । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ 

डोन्तालः, धुं, डहिन्तालनत्तः । इत्यमरटौका ॥ 
होर, क्ती, (इरति मादंवमिति । इ +अच् । 
चृषोदरादित्वात् साधुः यदा, डो विस्मयं 
रातीति। रा+कः।) वच्म्। इति राज- 
नि्घंर्ट; ॥ ( यथा, रसेन्द्रसारसं ग्रहे । 

“होर सुवरीं सुखतच्च तार- 
मेषां समं तोच्छरज तुरम् ॥*) 

अच । पषोदरादिलात् ईत्वम् । ) भिवः। 
पच्म् ! इति मेदिनो ॥ सपं. । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ हारः! इति जटाधरः ॥ सिंहः। 
इति केचित् ॥ यो हषपिता 1. यघा,- 
“गरड कविराजराजिमुकटालङ्गारहौरः सुतं 
श्ोडोरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवो च 

यम् । 
इैतीयौ कतया मितोऽयमगमत् तस्य प्रबन्धे 
काव्ये चारुणि नेषधोयचरिते सर्गो निसर्गो 

उ्ज्वलः ॥“ 

इति नैषधे र सर्गः ॥ 
होरकः, पु, (होरणए्व। सार्थे कन्) रत 
विशेषः। श्रयं श्वेतवणं; बहमूल्यः. शुक्र 
टेवताकश्च ! तत्पथ्थायः। वः २ डोरः र 
दधौच्यख्ि 8 वज्रकम् ५। इति शब्द्रन्नावलो ॥ 
ख्चोमुखम् & वरारकम् ७ रब्रमुख्यम् ८ 
वच्रपर््यायनाम < । विराटदेशजदोरकधरव्यावः॥ 
विराटजः १० राजप; ११ राजावत्तः १२। 
इति हेमचन्द्रः ॥ अरस्य गुणाः । सारकलत्वम् । 

शोतत्वम्। कषायत्वम् । खादुत्वम् । वान्ति 

कारित्वम् । चक्त॒हितकारित्वम् । धारशे पापा- 

लच्छो नाभित्वच्च । इति राजवल्लभः ॥ भ्रन्यत् 
वच्गब्दे द्रव्यम् ॥ ( यथास्य पर्व्यायादि । 
“छोरकः पुं सि व्रोऽस््नो चन्द्रो मणिवरख्च सः। 
सतु श्वेतः स्मृतो विप्रो लोहितः चच्चिथः 

स्मतः॥ 
पोतो वैश्योऽसितः शूद्र्तुवं्णातस कञ्च सः ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पब्ब खर्ड़ प्रथमे भागी ॥) 

दोरा, स्तो, लच्छोः । तेलाग्बुकः इति मेदिनो ॥ 
पिपौलिका। इति हेमचन्द्रः ॥ काश्मरो। 

इति राजनिघर्टः " ( प््यायो यथा, 

गम्भारी भद्रपर्णो च श्रोपर्णो मधुपणिका। 

काश्मोरो काग्मरौ हीरा कश्मब्थः पोत- 
रोहिणो । 

छष्णवन्ता मधरसा महाकुसुमिकापिच। 
इति भावप्रका स्य पुन्न खण्डे प्रघमे भागे \) 

दोराङ्कः, पुं, ( होरस्येव कठिनं ङ्गं यख्य ¦ ) 

इन्द्रस्य वचम् । इति शब्दमाला ॥ 

४०० 

४२ 

इडः 
होल, क्तो; ( हो विस्मयं लातीति । ला+कः।) 

रेतः । इति केचित् ॥ 
डोलुकं, क्ती, गौडोमदयम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
दोहो, व्य, विस्मयः। हास्यम् । इति मेदिनो ॥ 
इ, लि होमे । श्रदने। इति कविकल्पदुम: ॥ 
( ज्ञु°-पर०सक०-्रनिर्।) होमो देवता- 
सम्प्रदानकवद्भयधिकरणकवस्तुत्यागः। लि, 
जुहाति छतमम्नौ क्षणाय होता। प्र्तेपे- 
$ऽप्ययम् । 

“चिराय सन्तप्य समिद्धिरग्नि 
यो मन्तपूतां तनुमप्यहौषोत् । 

इति रघुः । 
जटाधरः सन् जुहधोड पावकम् । 

इति किराते प्रौणनार्थोऽपि । इति दुर्गादासः ॥ 
कतं क्तो, ( इं इत्यव्यक्तश्षब्दस्य छतं करणम् । ) 
इद्रः । इत्ति धरणिः ॥ ( यथा, भागवते । 
४ । १४ ॥ २४ । 
निजघुदहवतेरवेणं इतमच्युतनिन्दया ॥” ) 
वन्यवराहशब्दः। इति केचित्॥ इं इति मन्तो- 
रिते, ति ॥ ( इ इत्यनेन तिरसछतः। यथा, 
महाभारते । १२) ११८। १। 
स श्वा प्रकतिमापन्नः परं देन्यमुपागतः । 

ऋरषिणा इ क्षतः पापस्त पो वनबहिस्कतः 
इङ्कतमस्वास्तोति । अच् । इङ्गारविशिष्टः। 
यथा वुदत्संहित्तायां 1 ४८ । ११। 
“अरचिरप्रसूतइङ्कतवल्गितवव्सोत् सवै गोटे ॥* ) 

इड, इङ खंडे, इति कविकल्यदुमः॥ (भ्वा०- 
शात ०-सक०-सैर । ) इ, इ ण्डरते। ङ, इ ण्डते 

धनं लोकः। राशोकरोतोत्यथः। इति दुग 
दासः ॥ 

इड, ऋ ङ गतौ । इति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा० 
श्राक°-सक०-सै् ! ) ऋ, अजुहोडत् । ङः, 
छोड़ते, इति दुर्गादासः ॥ 

इड,शि मग्ने । खहे। इति कविकल्पदुम: ॥ (तुदा ० 
पर०-मग्ने अक०संहे सकण्सेर्) भि, 
इडति अइत् जुड़ । मग्नमि इ मज्जनम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

हडः, पु, (इडतोति । इड +- कः । ) मेषः । इति 
हेमचन्द्रः राजनिर्घर्टश्च ॥ चौरादिनिवार- 
णा्थभूमिनिदितलीहमयतो च्छ ङ विभेषः ॥ 
तस्य नामान्तरं गुड़ः। पंजिकाटा इति 
भाषा । लगुडः । इति.महाभारतम् ॥ सेन्ा- 
खयस्यानम् । बुसंज् इति भाषा । रथोपरि 
विण्मत्रत्यागणखङ्गम् । यथा, 
“पुरौ समन्तादिदिता सपताका सतोरणा । 
सचक्रा खड्ड़ा चेव सयन्त खनका तथा ॥ 
दति महाभारते वनपन्बंसि सौभवघे १५ 
अध्यायः ॥ पताका ध्व्जाञ्चलः। तोरणानि 

- बहिदाराणि। चक्राणि योधगणाः। इडा- 
स्तदाश्रयखानानि । भाषायां वरुजसंन्ञानि । 
श्रन्धे तु विणमूतोत्सन्लनश्ङ्ाशि इडा 
इत्याहुः । उदाहरन्ति च । 

हताशः 
“कल्पयन्ते इडश्ङ्गमाणि रथस्योपरि सूरिभिः । 
विर्मृचस्पथेशद्ययं करादिस्प्भं उद्यते ॥” 

इति ॥ 
यन्त्राणि ्रागेयौषधबलेन दषत्पि्डो तक्ेपणानि। 
महान्ति कामानसंन्नानिच्तुद्राणि सोसगुलि 
कोत्क्तेपणानि बन्द्कसंज्ञानि। खनका; सुरङ्ग 
हारा गुषमागकत्तारः। इति तट्टौकायां नौल- 
कण्ठः ॥ 

इडकः, पु, ( हडक् इति शब्देन कायति शब्दा- 
यते इति । कं+कः) ) वाद्यमेदः। दात्यह- 

पक्तौ । मदमत्तः। इति मेदिनौ ॥ दण्डकः । 
इड्का इति भाषा, इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
तच इड्ड क इति च पाठः ॥ 

इडत्, क्तौ, ठषशब्दः। इति काभौखण्डमितिं 
केचित् ॥ 

इड्म्बः पु, स्चषटचिपिटः ¦ इडम् इति भाषा । 
इति शब्दमाला ॥ 

इण्डः, यु, व्यानः ! ग्राम्यशकरः । मूखंः ! रा्षसः। 
इति केचित् ॥ 

इतं, त्रि, ( इ + क्तः । ) भ्रग्नौ प्रिप्त छतादि । 
तत्पर्व्बायः। वषधश्क्तम् २। इत्यमरः ॥ (यथा, 
मोतायाम्। < । १६ 

अदहमग्निरहं इतम् ॥” 
तपिंतम् । यथा, रघ: । २1 ७१। 

प्रदचिणोक्त्य इतं हताश- 
मनन्तरं भत्ररन्धतोश्च ॥" ) 

होमे, क्रो ॥ 
हतभुक्, [ ज् ] पु, ( इतं भुङक्ते इति । भुज् + 

किप् । ) भगिनि: । ( यथा, भागवते । २।१६।८। 
“नाद्धं तथांञ्चि यजमान्विविंताने 
खोतद्ष्टतद्चुतमदन् हतभुङमुखेन ॥”) 

चित्रकहत्तः । इत्यमरः । १1 १1५८ ॥ (यथा, 
सुश्युते। ६ ।५३। 

“पाटाविडव्योषविडङ्गसिन्धु- 
विकण्टरान्ञाइतसुग्बलाभिः ॥” 

महादेवः) इति महाभारतम् । १३। १७। 
८१ ॥ विष्णुः । इति च तत्रैव ।१२।१४२।१०८॥) 

इतभुक्प्रिया, स्त्रो, ( इतभुजो वङ्कः प्रिया । ) 
अग्निभाया । साहा इत्यमरः। २।७।२१॥ 

इतवदः, पं, ( वडतोति । वड + भच् । तस्य 
वहः । ) अग्निः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, 
महाभारते । १।२२४ 1 ५८। 

^ एतच्छ, वा हतवदहात् भगवान् सर्व्वलोककत्। 
हव्यवाह मिदं वाक्यमुव।च प्रहसन्निव ॥”) 

इताशः, पुं, ( इतं अरश्राति इति । रश्च +अण् ।) 
अग्निः। इति शब्द्रल्नावलो ॥ (यथा, भाग- 
वते। १।१२।२१। 
“धन्विनामग्रणोरेषः त॒ल्यथाव्जनयोदंयोः । 
इलाशः इव दुदेषः समुद्र इब दुस्तरः ॥” ) 
भयम् । इति व्यवहार सिदम् ॥ (सुनिविशेषः। 
स चायुर्ववेदसंहिताकारः। अग्निवेश्मुनिः। 
तद्यधा,-- 



ङ्क 
“भग्नं ससासादिविधं इताश ! 
काण्डे च सन्धौ चडि ततर सन्धौ ॥" 

इति वैद्यकरुग विनिश्चयसंग्रहे भग्नाधिकारे ॥ 
हुताश इति भग्निवैशसम्बोधनं चरके हताश 

शब्देनाग्निषेशोऽभिधोयते पद कटेओे पदप्रहत्तेः 
इति तौकायां योकण्डदत्तः ॥ ) 

हुताशनः, पुं, ( इतं अाइतद्रव्यं अरशनमस्य ¦ ) 
शअग्निः। यथा, गोभिलपुचक्ततब्डद्यासंग्रहे। 
“लच्षद्ोमे तु वद्धिः स्यात् कोटिहोमे इताशनः ¦ 
पर्णाइत्यां ख्डो नाम शान्तिके वरदः सदा ॥” 

इति तिष्वादितत्छम् ॥ 
अपिच) 
“आरोग्यं भास्करादिच्छेदनमिच्छेद्ताशनात् । 
ज्ञानन्तु शङ्रादि च्छेन्मुक्तिमि च्छेव्ननादनात् ॥ 

इति गुणशविष्णुतमव्छ पुराणम् । 
शिवः। इति केचित् ॥ ( वटि कौषधविशेषः ।.) 
तद्यथा, 

“एकि कड'टशभागयुक्तं 
योज्यं विषं रङ्गणस्ुषणच्च 1 
इताशनो नाम इताश्नस्य 
करोति इचि कफजिन्रराणाम् ॥* 

इति इताशनो रसः 1 
इति बरेद्यकरसेन्द्रसारसंयहेऽजो ्णाद्यधिकारे ।) 
इतिः, स्रो, इवनम् । 

निष्यन्ना 
इम्, व्य, (इयते इति । ह+ बाइलकात् मः! } 

श्मृतिः। अपाञ्लतिः। अधप्रञ्नः । अभ्यनुज्ञा । 
इति भेदिन ॥ तक्ष वितकें हं शब्दो दोघादि 
खादिरपोति केचित्! इत्यमरटोकायां 
भरतः ॥ 

दच्छं, श्रा कौटिल्यकै। इति कविकल्पदुम: ॥ 
( भ्वा०-पर०-अक०-सेट् ! ) इषवो) क्िपि 
राछोलपि इः इरो इरः । भ्रा इच्छित हणं 
तेन । इच्छति खलः कुटिलः स्यादित्यथ । 
इच्छंति चौरः अपसरतोत्यथः! इति धातु- 
प्रदोपः। इति दुर्गादासः ॥ 

इल, ज, इतिसम्बरणयोः ! दति कविकल्यदूमः ॥ 
( भ्वा०-पर०-सकं०-सेट् । ) ज, होल; इलः 
इति दुर्गादासः ॥ 

इलइलो, स्रो, ( इत + क । आाभोच्छ 7 ईइतवं 
मौरादित्वात् कष् ।) स्लीणां मङ्गलजनक- 
सुखशब्दः । उलु उलु इति भाषा । तत्पर्यायः । 
मुखघग्टा २। इति त्रिकाख्डगेषः ॥ 

इडः, ] पुं, (्रादहयतोति। हं + निपातनात् 
इडः, । डः डख । ) गन्धव्वविगेषः ! यथा, 
“इह इ इख दिविधो इडइद इख कुचचित् ।* 

इति शब्दर ल्ञावलो ॥ 
( यथा, महाभागते। १३। ८२) ९। 

पयु पासन्त कौरव्य ! कदाचिद् वे पितामहम् | 
नारदः पव्वतश्चव विख्वाव्रसुदहा इद्धः ॥* ) 

हह, व्य, ( छर +ड; । निवातमनन् । ) भाद्वान्। 
अवन्ना । श्रहङ्यर' । शोकः इति केचित् । 

इधातोः चिप्रत्यचेनः 
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डं. व्य, मन्त विशेषः । तदुद्यारपय्यायौ यथा, - 
“इकारो वामकर्णाव्छो नादिन्दुविभूषितः। 
कूच क्रोध उग्रदर्पो दोघडङ्घार उच्दते । 
शब्द दौघेकवचं ताराप्रणव इत्यपि ॥ 
किञ्च। 
“शिखावषट् च कवचं क्रोधो वमी हमित्यपि। 
क्रोधाख्यो इ' तनुचच्च शस्ताटौ रिपुसंन्नकः ॥” 
अपिच 
“व्योमस्थं तालजङ्खाख्थं नाद बिन्दु विभूषितम् । 
कूचे कालो महाकालः क्रोधवोजं निरच्नम् ॥” 

इति नानातन्तम् ॥ 
इङ्ारः, पु, ( इम् + छ ~+ भावे घञ् । ) इमिति 
भयानकध्वनिः } यथा, 
“इत्यक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धृखरलोचनः । 
इड्गरेसोव तं भस्य सा चकाराभ्बिका ततः॥ 
इति माक॑ण्डेये देवोमा डात्माम् ॥ 

इड, ऋ ङः गतौ । इति कविकल्पदरमः ॥ (भ्वा०- 
आत्म०-सक०-सेर्। ) ऋ, अजुह्डत् । ङ, 
डते । इति दुर्गादासः ॥ 

छते, चि, ( द्धे+क्त।) भराहतम् । भद्वानो 
कतम् । दं अ धातोः कप्रत्ययेन निष्पन्नम् ॥ 

इतिः, स्मौ, ( हं + क्तिन् + सम्प सारणम् । ) 
आद्धानम् । इत्यमरः १।६।८। 

इनः, युं, ( च + नक् सम्प्रसारण । ) ग्तेच्छ- 
जातिविशेषः । यथा, 
सखधाकंञ तुरुष्कस्तु इनो यवन इत्यपि । 

लोकवाद्यस्तु यो वाजिगवाश्याचारवचत्नि तः 

च्तेच्छः किरातशवरपुलिन्दा्ास्तु तहधिदा 
इति जटाधरः ॥ 

मादराजदेशोयस्वणेमुद्राविशेषश ॥ 
इम्, व्य, हृयते इति । बाइलकात् सः । प्रश्रः । 
वितकः। इत्यमरः । २।४। १८ ॥ सम्प्रति: । 
क्रोधः । भयम् । निन्दा । अवज्ञा इत्यमर- 
लकाया नारायणचक्रवर््ती ॥ वितके हं 
चेतरोऽपि पन्दितः) प्रश्ने हं को लङगधिपतिः। 
अनुमतौ चङ कछषतं इम् | भये च इ न 
मन्तव्यम् । इत्यमरटौकायां भरतः \॥ अन्यत् 
इहंशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

इरवः, पुं, ( ऋ इति रवोऽस्य । ] शगालः! इति 
हेमचन्द्रः ॥ 
च्छन, ल्ली, ( इच्छं + भावै ल्यट् । ) कौटिल्यम् । 
इति केचित् ॥ 

इषः, } पु, ( ् राह्वयतीति। ह खर्हायाम् । 
इदः, ` किप सम्पसारणम् । आभोच्छ प दित्वं 
निपातनात् खः । पके तु न।) गन्धव्व विश्येषः। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ ( यथा, भागवते ।८।४।३ 
योऽसौ ग्राहः मवे सद्यः परमाश्चथरूप्टक्। 

मुक्तौ देवलशापेन दृष्ट गन्धव्व सत्तमः ॥* ) 
दृ, अ त्याम् । इति कविकल्यद्रुमः ॥ (भ्वा०- 
उभ०-दिक ०-अनिट् । ) छतिर्देशादेणान्तर- 
प्रापणा। ज, इरति इर्ते मां बनं गोपः) 
इति दुर्गादासः ॥ 

त् 

द्र, लि र प्रसद्यक्त्याम्। इति कविकल्यद्रुमः ॥ 
( जु-पर०-सक०-अनिर् । ) प्रसष्यक्तिबलात्- ` 
कारः। लि, जहत्ति धनं दख्यः। र वदिकः। 
इति दुर्गादासः ॥ । 

च्चयः, पु, ( हदि शेते इति। शो +“भधि- ` 
करणे शेतेः” ३।२।१५। इति प्रच्।). 
कामदेवः! इति हलायुधः ॥ (यथा, महा- ` 
भारते। ३।४६। ४२) | 
“तत् प्रसोद न सामान्ती विसव्न यितुमहंसि । 
च्छयेन च सन्तप्ता भक्ताञ्च भज मानद !॥*) 
इदयशायिनि, ति ॥ (वथा, महाभारते । १३। ` 
चभ) १७) । 

“जगत् पतिर निर्देश्यः सव्वगः सब्वभावनः । 
हृच्छयः सव्वभूतानां ज्येष्टो सद्रादपि प्रभुः ॥ 
पु, कामः । यथा, भागवते । १।६।७। 
“स ज्जदुथदर्भितं रूपमेतत् कामाय तेऽनघ ! । 
मत्कामः शनकेः साधुः सर्व्वान् मुञ्चति 

्च्छटःन् ॥" 

द्च्छयान् कामान् ।*इति तदधो कायां ोधरः॥) 
हिच्छलं, क्ली, ( हदयजातं शूलभिति मध्यलोपौ ` 
समासः 1) हदयजातशूलरोगः। तदौषधं 
यथा, गाड १८६ अध्याये । 
“क्थितोदकपानन्तु शम्बुका क्षारकं तथा । 
ख्गसङ्ग छ्यन्निदग्धं गव्याज्येन समन्वितम् । 
पोतं हइत्ृष्ठशूलानां भवैत्रा्करं शिव ! ॥” 
अपिच 
“विज्ञाग्निमिग्श्योनाकपाटलापारिभद्रकम् । 

 प्रसारश्यश्वगन्धा च वृतौ कण्टकारिका ॥ 
वलाचातिवला राख्रा खदंष्रा च पुननवा । 
एरण्डशारिवा पणीँ गुड चो कपिकच्छरा ॥ 
एषां दथ पलिकान् भागान् काथयेत् सलिले- ` 

ऽमले । 
तेन पादावशेषेण तेलं पात्रे विपाचयैत् ॥ 
आ्आाञंवा यदिवा गव्यं चोरं दत्वा चतुगृणम् । 
शतावरोरसञ्चं व तैलतुल्यं प्रदापयेत् ५ 
द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वच्छयामि तत् 

णु ॥ 

शतपुष्पा देवदारु शालपर्णीं वचागुस । 
कुष्ठं मासौ सैन्धवञ्च पलमेकं पुननंवा । 
पाने नस्ये तथं भ्यङ्ग ते लमेतत् प्रदापयेत् ॥ 
च्छलं पाभ्वशूलद्ध गरडमालाच्च नाशयेत् । 
अपस्मारं वातरक्मायुखां पुमान् भषेत् ॥” 

इति च गारुड १९८ अध्यायः ॥ 
दणिया, स्तो, ( हणौयते इति । हणो + 

कर्डादित्वात् यक् । ततः अः निपातनात् 
स्वः! ) दषोया। इत्यमरटोकायां राय- : 
मुकुटः! २।२।३२॥ । 

दणोया, स्तो, ( हृ णोडः + कण्डादित्वात् यक् । 
अः। ) निन्दा । इत्यमरः। ३।२। ३२॥ 

श्रत्, [द्] क्तो, (इरति छियते वेति। इ + “हङोः ` 
खक् दुक् चेति” उणा ० ४।१००। इतिवाइल- 
कात् केवलादपि दुक्! ) इदथम् । तरस्मयपयः। 
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इदयं 

«^चित्तन्तु चेतो हदयं खान्तं इन्मानसं मनः 
इत्यमरः ! १।४) ३१॥ 

(यथा, भावप्रकाथस्य मध्यदण्डे हित।ये भागै। 
“स्थानन्धामाग्निपक्कानां सूबस्य रुधिरस्य च। 
छदन्दूकः फर्फ तश्च कोष्ठ इत्यभिधोयते ॥* ) 

इत्कम्पः, पु, ( हदयस्य कम्यः । इदादेशः । ) 
दय कम्पनम् । । यथा,- 
“हृत् कम्पो जायते तावत् यावत् तस्य कपा 

नचेत् ॥* 
इति समयाचारतन्तोक्ञं भद्रकालोकवचम् ॥ 

इतं, ति, ( द्+ क्तः) रपद्तवस्तु । वथा,- 
` “शरा शम्भनिशुग्धाभ्यामसुराभ्यां शचोपतैः। 

व्ेलोक्यं यज्ञभागाद्न हृता मदबलाजायात् ॥* 
इति देवौमाडात्मा ५ अध्यायः॥ 

द्, क्तो, ( ह + बाइलकात् दुक् । ) द्वदयम् । 
मनः । इत्यमरः } २।६। ६४ ॥ 

च्रदयं, क्रो, ( दियते विषयेरिति । इ +-“इङ्कोः 
चुग्दुकौ च । उणा० ४।१००। इति कयन् 
दुक् च।) वुकम्। वच्तः। मनः। यथा,-- . 
“उरस्यपि च वुक्वायां हृदयं मानेऽपि च ॥* 

इति विकाष्डेषः ॥ 
बुङ्काग्रमांसं इदयं दिति । चत्वारि दये । 
केचित्तु वुक्ात् एथगेव छदयान्तगते मांस- 

` विशेषे पद्माकारे ृदयाटिइयमाइः । धातो- 
रने कार्धत्वात्। इत्यमरटो कायां भरतः ।२।६।६४॥ 
अत्र भमाइतनामकदादशदलपद्ममस्ति । यथा, 
“श्लाधारे लिङ्गनाभौ हृदयसरसिजे तालुमूले 

ललाटे 

डे पञ षोड़णारे हिदशददले दादथा्दे _ 
चतुष्के । 

वासान्ते वादिलान्ते ड-फ-क-ठ हिते कण्ठदेशे 
ख्रराणां 

इक्षौ कोद ण्डमध्ये सकलदलगतं वणंरूपं 
नमानि ॥” 

इति षट् चक्रमेद; ॥ 
किञ्च) 
“तस्यो छदि पङ्कजं सुललितं ०८ 

क्त्व 

कादोदादशवणं के रुपकलतं सिन्दुररागाच्ितेः ॥ 
नामानाइतसंज्कं सुरतं वाब्छातिरिक्णप्रदं 
वायोमंण्डलमच धुमसदशं षटकोणमोभान्वि- 

तम् ॥* 

इति षट्चक्रक्रमः॥ * ॥ 
तस्य शभाश्भलचणं यथा,-- 
*^समोब्रतंच्च ददयमकल्येए मांसलं धु । 

बुपाणमधमानाच्न खरलोमधिरालकम् ५ 
इति माष्ड़े ६६ अध्यायः ॥ 

( तथास्य विहतिः । 

"अये टय महाम्रलाः समासक्ता महाफला; । 

महारव दयं पयाये रुच्ते दुध: ॥ 
घडङ्गमङ्गविन्नानमिन्दरियाख्छथपद्चकम् । 

पाका च सगुणखेतः वचिन्यच्च छदि संचितम् ॥ 
श्र 197 

इदयग्रन्िः, पुं, ( इदयस्य ग्रन्थिरिव भ्रविद्या- 

इदयङ्गमं, क्ती, ( इदयं गच्छतौति । गम + खच् 

चुदयवान्, [न् ] चि, (चुदयमस्यास्तोति सतुप्। 

॥ ९ 

इदयस्थानं, ज्ञौ, { इदयस्य खानम् । ) वचः. 

इदयाला, [न् ] पुं, इद यमेव भाला प्रधान- 

चृदयालुः, वि, (प्रथस्तहदयमस्या ष्दौति । इदय + 

इदयिकः, तबि, (प्रस्तं ददयमस्यास्तोति । 

इदयो, [न्] वि, ( प्रशस्तं इदयमस्यातीति । 

५४१ 

दयौ 
परति हि भावानामेषां इदयमिषयते । 
गो पानौनामागारकर्यिंकें वा्थंचिन्तकैः । 
तस्यापवातान्मु च्छायं मेदान्रणमिच्छति ॥ 
यदि तत् खं विज्नानन्धारितन्तवर संचितम् । 
तत्परस्यौ जसः खानन्तत्र चैतन्सं ग्रहः ॥ 
इदयं महदथंख तस्मादुक्तािकित्सकौः । 
तेन मूलेन महता महामूला मता दथ ॥" 

इति चरके सूरस्थान विंशेऽध्याये ॥ 
“इुदयमिति क्षतवौर्यो बचेमंनसख खानत्वात्॥” 

इति सुयुते शारौरख्थाने ठतोयैऽध्याये॥ 
“शोणितकफप्रसादजं इदयं तदाश्रया हि 
धमन्यः प्राणवहा: । तस्याधो वामतः श्ना 
फस्फुसञ्च दत्तिणतो यलत् क्लोम च ॥ 
तद्दयं विशेषेण चेतानास्थानमतस्तसिंस्तमसा- 
इते सव्वंप्राणिनः खयपन्ति । भवति चा । 
एच्डरोकेण सदृशं इदयं स्याद धो मुखम् । 
जाग्रतस्तदिकशति खयतश्च निमोलति ॥” 
इति च सुश्रुते शारोरस्थाने चतुर्थेऽध्याये ॥) 

सम्बन्धेन दुर्रोच्यत्वात् ! ) इदन्धः । यथा,-- 
“भिच्यते इदयग्रनिन्छकिदयन्ते सर्व्वं संशयाः । 
च्ोयन्ते चास्य कसमाणि दृष्ट एवासमनोश्वरे ॥” 

इति ओरोभागवते । १। ३।२१॥ 

सुम् च । ) युक्तियुक्तवाक्यम् ! इति भरतः ॥ 
तत्पायः । सङ्गतम् २। इत्यमरः ।१।६।१८ ॥ 
( मनोहरे, ति । यथा, कुमारे । २।१६। 
“इति तेभ्यः स्तुस्तोः शरुत्वा यथार्था इदयङ्गमाः। 
प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥* 
“हृदयङ्गमाः मनोहराः“ इति तहोकायां 
मल्िनाथः॥ ) 

मस्य वः!) इदयालुः। इत्यमरटोकासार- 
खन्दरो ॥ ̀ 

खलम् । तत्पायः । क्रोड़म् २ उर; ३ वचः ४ 
वत्छम् ५ भुजान्तरम् ६। इति ईैमचन्द्रः ॥ 

देहभाभो यस्य । ) कङ्पचो । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 

४५।२।१२२। इत्यत्र “इृदयाच्चालुरन्धतर- 
स्याम्" इति काशिकोक्षेः भालु: । ) प्रशस्त- 
मनाः ¦ तत्पर्यायः । अद्दयः २। इत्यमरः । 
३।१।९ ॥ सदयः ३! इति भरतः ॥ इदयो ४ 
हुदयिकः ५ हृदयवान् ६ । इति टौकान्तरम् ॥ 
चिद्रुपः ७) इति जटाधरः ॥ 

इदय + ठन् । ) दयालुः । इत्यमदटो कासार- 
सुन्दरो 

च्या, २ 
निः।) इदथालुः। इति जटाधरः ॥ 

दा 

हृदयेशः, पु, ( चृदयस्य ईशः । ) भर्ता । इति 
विकाख्गेषः ॥ तत्पायः । 
“प्रयस्याखा; पुंसि पत्यौ भत्ता ेक्चा पतिर्व्बरः। 
विवोढा रमणो भोक्ता रुच्यो वरयिता धवः॥* 

ति हेमचन्द्रः ॥ 
इदयेशा, स्तरो, ( इदयस्य ईशा ।) भार्य्या । वथा, 

“प्रेयसो दयिता कान्ता प्राथेथा बनह्नभा 
प्रिया। 

चृदयैशा प्राणसमा प्रष्ठा प्रणयिनो च सा॥* 
इति हैर्मचन्दरः ॥ 

इदावत्तः, घुं { इदयखितः भावत्तेः। ) अण्ब- 
दृदयावत्तः । तत्पर्य्यायः । ओौहत्तकंः २ । इति 
विकाण्डगेषः ॥ 

ददिस्क्, [श्] चि, ( छदि इदयै तोति । 
स्श्+किन्। ““इद्दयभ्यांङेः॥” ६।३1 
< । इत्यस्य वात्तिकात् अलुक्समासः । ) 
इद्यः। इति केचित् ॥ ( यथा, भागवते । ६। 
१४।४३। 
“ यो दुर्यान् दारसुतान् सुद्दराज्यं इदि- 

स्पशः! 

जौ युवैव मलवदुत्तमन्नोकलालसः ॥") 
इदयसप भं कत्त च ॥ 

छन्नोलः, पु, पव्वंतविशेषः। इति कैचित् ॥ 
दद्रोलीयः, विः, (दङ्ोलोऽभिजनोऽस्येति। इः ।} 

छद्रोलपव्वंतोद्धवः । इति | 
हृद् गरन्यः, पु, ( छत् दयं । म्रन्य+ 

श्रच् । ) दटव्र णः । इति राजनिधंष्टः ॥ 
दयं, क्तो, ( छदयस्य प्रियं मनोन्नत्वात् । दय 

+- “हृदयस्य छक्ञेखयद ण् लासेषु ।“ ६।२।५० । 
इति यत् दादे । ) गुडत्वर् । इति शब्द- 
रन्रावलो ॥ 

दद्यः, घु, ( इदय + यत् । इद देः । ) वश्लद्- 
बेदमन्वः। इति मेदिनो ॥ 

द्यः, चि, (हदयस्य प्रियमिति । चदय + “हद- 
यस्य छल्ञेखयदणलासेषु ।* ६ । ३। ५० । 
इति यत् हदादेशञ्च । ) मनोहरः । इत्यमरः । 
३।१।५२ ॥ भ्रस्य पयायः मनोज्रशग्डे द्रष्टव्यः 
इष्नः। इदितः । इमियः । इतिं मेदिनो ॥ 
(यथा, मनौ । ३।२२७। 
“भच्छं भोज्यच्च विविधं मूलानि च फलानि च॥ 
इयानि चैव मांसानि पानानि सुरभोणि च ॥*) 

दुखगन्धं, लो, ( इदो गन्धोऽस्य ।) चुद्रजोरकम् । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ सौवचंलम्। इति राज- 
निर्घण्टः ॥ 

इव्यगन्धः, पु, (शशयो मनोहरो गन्धोऽस्य । विल्वः 
हच्चः । इति जटाधरः । 

हदयगन्धा, सलौ, ( ददयो गन्धोऽस्वः । ) जातो. । 
इति राजनिधेषटः ॥ । 

इव्यगन्धि, करौ, ( इख गन्धोऽस्य । इत् समा 
सान्तः । ) शुद्रजौरकम् ! इति रवमाला ॥ 

+ यत् । टाप् ।) हिना मौषषिः। 
षति ॥ 



द्रोगः 

द्रोगः, घु, कुश्मराशिः। इति शदिदौपिका ॥ 
( इदयस्य रोग इव । ) कामः । यथा, 
^“ इद्रोगसमाश्वपडिनोत्यचिरेण धरः । 

इति ओओभागवतम् ॥ 
हदयस्य रोगः। ) इदयपोड़ा । तत्र इरी 
गस्य विप्रक्षष्टं निदानमाइ 

“अत्युष्ण गुव्वस््कषायतिक्त- 
खमाभिघाताध्ययनप्रसङ्गः । 
सञ्खिन्तनर्व्वेगविधारणख 
इटामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥” 

प्रसङ्गः सततं सेवा । सञ्धिन्तनमतिचिन्ता राज- 
भयादिकमिति यावत्! पञ्चविधः वातिकः 

 चैत्तिकः श्वैभिकः साद्विपातिकः क्रिमिज- 
देति ॥ % ॥ तस्य संप्रापिपूरव्वकं लक्षणम इ । 
“दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा इद यद्गताः । 
हदि दाधां प्रकुव्वन्ति इद्रोगं तं प्रचचते॥* 
विगुणः दृष्टाः । बाधां दोषभेदे नानाविधां 
व्यधाम् । भङ्गवत् पौड़ाभिति गयदासः ॥ *॥ 
वातिकं द्रोगमाइ। 
यम्यते मारतजे हदयं तुद्यते तधा । 

निमष्यते दोय्य॑ते च स्फोच्यते पाव्यतेऽपि च ॥ 
मारुतजे इद्रोगे इति शेषः ! भायम्यते व्यथया 
विस्ताखंत इव । तुद्यते सूचोभिरिव । निम- 
च्यते मन्यानेनेव। दौय्येते करपतेण हिधा 
क्रियत इव । सफोव्यते आारयेव ! पाते कुटा- 
रेण बहधा क्रियत इव ॥ #॥ पेत्तिकमाइ। 
““लष्णोष्दाइचोषाः स्यः पच्तिके दये क्तमः। 
धूमायनच् मूच्छाच ल्द शोषो मुखस्य च॥ 
उष्मा शौोतगाव्रस्यैव शोतवाताभिलाषह्ेतु 
किञ्चिदन्तरौष्णम् । दाहः पाश्वंखेन वड्किनेव 
दुःखडेतुर्गा्रसन्तापः। चोषः चूषणेनेव पीड़ा । 
दये कमः इदयाकुललवं ग्लानिरित्यथः। धुमा- 
यनं कण्डादुमनिगंम इव । क्तोदः किच्चिहुगन्ध 
सटित इव॥ *॥ सैशिकमाह। 
“नौरवं कफसंखावोऽस्चिस्तम्भोऽग्निमादंवम् । 
माधुख्येमपि चास्यस्य वलासा वत्तेते इदि ॥” 
वलासा वत्तते इदि कुपितकफव्यापेः । गौरवं 
इदयस्य । स्तम्भो जडता । मादवं जल्ुत- 
मिव । माुय्ये सुखे ॥ * ५ चिदोषजमाइ। 
“विद्यात् चिदोषमप्येवं लव्वलिङ्ग इृदामयम् ॥* 
कछमिजमाह । कमयो जायन्ते भ्रस्मित्रिति 
छमिज इति निर्क्तिः ॥#॥ तस्य निदान 
पूष्िकां संप्रा्िमाइ। 
“जिदोषहेतुद्रोग यो दुराता निषेवते । 
तिलक्लौरगुड़ादींश ग्रजििस्तस्यो पजायते ॥ 
मख्कदेशमंक्तदं रसश्चाप्युपगच्छति। 
सक्कदात् कमयश्चास्य भवन्त्युपडतात्नः ॥ 
म्कदेशे हुदयेकदेथे संक्गदं सटितत्वं रस 
ङपगच्छति संक्गदात् । रसस्य सटितत्वात् । 
डपदतात्नः तिलाद्यहिताहारेण ॥ # ॥ तद्य 
लक्षणमगह । 
“उत्ङ्घ दः छठोवनं तोदः शूलं दल्ञासकस्तमः । 

४४६ 

दद्रोगः 
अरुचिः श्यावनेचत्वं शोषञ्च छभिजे भवेत् +” 
उत्क्त दः वभनमिवो पितम् । शोषो यच्छा ॥ 
इद्रोगस्योपद्रवानाह । 
“ङ्गामसादो अमः शोषो ज्नेयास्तेषासुपद्रवाः। 
कछमिजेतु छमोणां ये सेषिकाणां हिते 

मताः ॥* 

क्रो पिपासाखानस्य सादः शोषः । शोषो 
मुखस्य । तेषां हृद्रोगाणाम् । छमिजे तु इद्रोगी 
सेभ्षिकाणां कमोणां यै उपद्रवा इुज्ञासात् 
प्रस्नवणान्ता विपाकादयस्ते मताः ॥५॥ भथ 
ुद्रोगस्य चिका । 

तेन दुग्धेन गुडाश्रसावा 

पिबन्ति चं ककुभत्रचो यै। 
द्रो गजोणंज्वररक्तपिन्तं 
इत्वा भवेयुिरजोनिनस्ते । १॥ 

इरोतकौ वचा राख्रा पिष्यलौ नागरोद्धवम् । 
षट पुष्करमरूलोलं चु दद्रोगनाशनम् ॥२॥ 
पुटदग्धडहरिणग्ङ्कपिष्टं गव्येन सपिंषा पिबतः 
इत्ण्ष्ठशूलमचिरादुपति शान्तिं सुकष्टमपि॥ 
तेलाज्यगुडविपकंचणं गोधमपार्थोलयम् । 
पिबति पथोसुक् स भवति गतसषकलददामयः 

परुषः 
पाथः कौ इति लोके ॥ ४ ॥ \ 
गोधूमककुभचुे पक्रमजात्तोरगव्यसपिरभ्याम् । 
मधुशकरासनेतं शमयति इट्रोगमुल्बणं 

पुंसाम् ॥ ५॥ 
पार्थेन कल्कन रसेन सिचं 
शस्तं तं सव्वं हदामयेषु ॥ 

अज्ञनषतम् ॥ ६ ॥ 
एतं वला नागवलान्न॒ नानां 
कायेन कल्केन च ष्टिकायाः। 
सिचं निहन्याद्ुदयामयं हि 
सवातरक्तत्ततरक्तपित्तम् ॥ 

वलादिष्टतम् ॥ § ॥ इति इद्रोगाधिकारः 
इति भावप्रकाशः ॥ 1 अपिच । 

धन्वन्तरिरुवाच । 
इद्रोगादिनिदानं ते वच्येऽहं सुख्ुताधुना। 

कभिदद्रोगलिङ्गेख्च स्मता; पचतु हद्गदाः॥ 
वातेन शूल्यतेऽत्ययें तुद्यता रुूदतौति च । 
भिद्यते शुष्यते स्तब इदयं शृन्यताद्रवः॥ 
अकस्मादोनता शोको भयं शब्टोऽसहिष्णुता। 
वेपथुं पनं मोहः श्वासरोधोऽल्पनिद्रता ॥ 
पित्ताढष्णा अमो दाडइः खेदोऽन््ः कफजः 

क्रमः| 

छद नच्चास्ल पित्तस्य धम कम्पितता ज्वरः 
श्ेमखा इदवस्तव्य' भावितं चाश्मगभेवत् । 
काखाश्िस्ादनिष्ठेव निद्रालस्यास्चिल्वेरः 
सव्बलिङ्गं वरिभिदषिः क्रिनिभिः श्यामनेवरता। 
तमःपरवेगौ इ्ञासः शोफः कण्डुः कफसतुतिः ॥ 
इदयं प्रततञ्चाच्र क्रकचेनेव दायते । 
चिकित्सदामयं घोर तच्छ्रोघरं शोप्रकारणम् ॥* 

इति गास्ड। १५८ । १--७ ॥ # ॥ 

हषीके 
“शच्ठो सोवक्चलं हिङ्क पीत्वा छदयरोगनुत् ।” 

ति च गाड । १८८ । ४३॥ ` 
दरद्रोगवेरो, [न्] पु, ( द्द्रोगस्य वैरो 1 ) श्र्न॑न- 
चः) इति शब्दचन्द्रिका ॥ । 

इदरटकः, पु, ( दो वण्टकः ! ) जठरम् । ईति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

चृज्ञासः, पु, ( इदयस्य लासोऽव्र) “इृदयस्य 
इूल्नेखयदश्लासेषु। &। ३।५। इति 
ददादेशः । ) डिका । यथा, । 

“डिक्षाहेक्वाच इल्लासः प्रतिस्यायस्तु पौनसः ॥” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

(यथा, सुते खत्रखाने २६ श्रष्याये। ` 
'शवमनोखे सफनं रक्तमोरयन्रनिलः सब्दो 
निगच्छलत्यङ्गमहः पिपासा दृल्लासश्च ॥") भरस्य 
निदानादि हिक्षाशब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

इल्ेखः, पुं, (इदयं लिखतोति शरण । “हृदयस्य 
दृल्ेखेति ।* ६।३।५०। इति इदादेशः । ) 
न्नानम्। इति राजनिघण्टः॥ तकः इति 
विकार्डगेषः 

दकतेषा, स्तो, ( इले ख + भ्रजादित्वात् टाप् । ) 
अत् सुकम् । इति इलायुधः । 

दृष, उ इष्टौ । इति कविकल्यदुमः ॥ ( भ्वा०- , 
पर०-अरकभ-सेट् । कवेर ।) दष्ि्ित्तोत्साहः 
उ, इपित्वा ष्टा । क्षा इमो बेटलयान्नेम ड 
श्लोतादिना ` इमे निषेधे निष्ठायां चृष्टः 
अस्मात् पुषादिलान्नित्यं ङ इत्यन्ये । इति 
दुर्गादासः 

दूष, उ जि अ्रलोके। इति कविकल्यदुमः ॥ 
ज्वा०-परण०-सक०-सेट् । कावेट् ।) उ, इषिता 
दष्ट । जि, दष्टोऽस्ति। ्रलोकं मिष्याकरणम्। 
षेति कथां नोचः भिष्वा करोति इत्यथः । 
इति दुर्गादासः 

दष,यजिद्र् चष्टौ। इति कविकल्यदुमः॥ 
( दिवा०-पर०-अकं०-सेट् । ) य, इष्यति लोकः 
सुखात् । जि, इष्टोऽस्ति । इर अदुषत् अरह- 
्घीत्। अस्मात् पुषादित्वा न्नित्यं ङ, इत्यन्ये । 
ति दुर्गादासः ॥ 

दधित, चि, (द्ष्+क्त। वा इट् । ) विस्मृतम् 
प्रोतम् । प्रहतम्। दृष्टरोम । इति भेदिनी ॥ 
प्रणतम् । वभ्मितम् । इति धरणिः ॥ 
अक भनिनिसोमौ । इति महाभारते मोच्- 

धमः ॥ 
दुषोकं, क्रो, (दृष्यत्यनेनेति । इष + “अनिद्षिभ्यां 
किञ्च ।" उणा० | 8।१७। इति ईकन् । 
स कित् |) इन्द्रियम् । इत्यमरः । १।१५।८॥ 
( यथा भागवते । २।६।३२। 

“न भारतो मेऽङ्गख्षो पलच्छते 
नवै कच्छे मनसो खषा गतिः। 

चृषिकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यनूमे ददोत्कर्डयमवता छतो हरिः ॥* ) 

इषोकेशः, पु. ( इषोकाणां ईशः! ) विष्णुः । 
इत्यमरः । १।१।१८॥ इषोकाणाभिन्दरियाणा- 



डे 
मीभो षौकेशः चेतरन्नरूपकत्वात् परमांे- 
त्वादा । इन्द्रियाणि यदवे वत्तन्ते स॒ पर 
माता। इति शङ्राचाथः। पौराणिका- 
स्व हुः । टा जगत् प्रोतकराः केशा रश्ययो- 
ऽस्य इषाकेशः। षषोदरादिः) भयं हि 
सूथथरूपश्न्द्ररूपञ्च । तथा च मोक्तधर्मे । 
“सूर्याचन्द्रमसोः शण्वत् शुभिः केशसंन्नितेः। 
बोघेयत् खापयच्चेव जगदुद्भिद्यते एथक् । 
शोधनात् खापना्चैव जगतो हषेण भवेत् ॥ 
अग्नोसोमकतेरेव कर्मभिः पाण्डुनन्दन ! । 
हृषीक्ेशोऽहमो शानो वरदो लोकभावनः ४" 

इति भरतः॥ 

अपि च। 
भहृषो काशि नियम्याहं यतः प्रत्यत्ततां गतः । 
इषोकेश इति ख्यातो नाज्नां तत्रैव संखितः॥” 
ति वाराहे स्रक्तेत्रद्रषोकेशमहिमानामा- 
ध्यायः ॥ *॥ 
"जथा धर रिष्यन्ति कली तस्मिन् यु गान्तिमे ॥ 
चे चान्यशापनिदेग्धा गौतमस्य महात्नः। ` 
सर्वेते ड भविष्यन्ति ब्राह्मणय्यासु जातिषु ॥ 
विनिन्दन्ति हषोकेशं ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः । 
वैदवाद्या ब्रताचारा दुराचारा हथाच्रमाः ॥ 
मोदयन्ति जनान् स्वन् दयिता फलानि च। 
तमकाविष्टमनसो वैडालव्रतिकाघमाः॥ 
कलौ रद्र महादेवो लोकानामोश्वरः परः ॥ 
न देवता भवो नरां देवानाञ्च देवतम् । 
करिष्यत्यवताराणि शङ्करो नोललोहितः ॥ 
शौतस्माततप्रतिष्टाधें भक्तानां हितकाम्यया । 
उपटेच्यन्ति तज्ञानं शिष्याणा ब्रह्मसु हितम् ।” 

इति कौं २७ अध्यायः ॥ 

दष्टः, ति, ( ष् +क्त । वा इट् ।) प्रोतः। जात- 
र्षः । इत्यमरः। ३, १। १०२३ ॥ शरस्य 

पर्वया प्रोतशष्दे द्रष्टव्यः) रोमाच्ितः। 

प्रसितः । विस्मितः! इति वि खमेदिन्यौ ॥ 

प्रतिहतः 1 इति हेमचन्द्रः ॥ 

दृष्टमानस, ति, ( द्रष्टं मानसं यस्य। दष्ट 

चित्तः । तत्प्ययः। इषंमाणः २॥ विकु- 

व्वाणः ३ प्रमनाः ४। इत्यमरः । ३।९।७॥ 

प्रीतमानसः ५। इति शब्दरल्नावलो ॥ 

दष्टरोमा, [न्] वि, ( हृष्टानि रोमाश्यस्य । ) 

रोमाच्ितः। इति विकाष्डगेषः॥ { यथा, 

सग्विनिखये ज्वराधिकारे ॥ 

न्यो दृष्टरोमा रक्तात्तो हदि सङ्ातशूनलवान् । 

वक्तेण चव च्छभिति तं ज्वरो दन्ति मानवम्॥) 
ष्टिः, स्तो, ( द्वष् + क्तिन् । ) आनन्दः । मानः। 

इति धरणिः ॥ ५ 

ड, व्य, ( हिनोतोति । हि +बाइलकात् डे । ) 

सम्बोघनम् । (यथा, बृहत् हितायाम् ।७४।११९। 

न ज्ञाया वा स्याल्लनितौ वा सम्भवः स्तोक्तो 
कृणाम् | 

कुतः ह छतघ्नास्तयोनिन्दां कुव्व॑तां वः 
। सुखम् ॥'} 

४४७ 

हेतिः 

श्राह्वानम् | असयादि । इति मेदिनो ॥ भराद्यस्य 
पर्व्यायः। प्यार्र् पाट् ३अङ््४ड३५भोः६। 
इत्यमरः । ३। ४। ७1 हंहो ७ इहोप 
ररे € अ्रये १० भ्रयि ११। इति भरतः॥ 

डका, स्तो, (डेक् इति भव्यतं शब्दं कायतोति। 
के +कः। टाप् । ) हिक्षा। इति हेमचन्द्रः ॥ 

ठ, वाघे। इति कविकल्पदुम: ॥ भ्वा°-पर०- 
सक०-सेट् । हेठति । वाधो विहतिः इति 
दुर्गादासः ॥ 

हेट, ऋ ङ वाघे इति कविकन्यटुमः ॥ (स्वा ० 
चात्म०-सक०-सेट् । ) ऋ, भ्रजिहेठत् । डः, 
हेठते मत्सरः साधुम् । इति दुर्गादासः ॥ 

डेट, श खचे । इति कविकल्पहुमः ॥ (तुदा०- 
पर०-उत्पत्तौ अ्रक०-पविवोकरणे सक०-सेट् ।) 
ख चो भूतिधूत्योरत्यत्तिः । श, हेठतौ देठन्तौ । 
इति दुर्गादासः ॥ । 

डेट, पुं, (हेठ + घञ् ।) वाधा । विषेठः। इति 
भेदिनो ॥ 

हेड, ङः ऋ अनादरे \ इति कविकल्पहुमः ॥ 
(भवा०आत्°-सक०-सेट् ) ङ, डेडते 
जिरेडे । ऋ, अजिरेडत् । इति दुर्गादासः ॥ 

डेड, म वेष्ट! इति कवि कल्पद्रुमः ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् ! ) म, हेडयति अडिडि अदोडि 
हिडं डिडं होड़ं होडम् । एकारस्य ङख- 
विधाने कण्डयत्वेन समानतेऽप्यकारोन स्यात् 
एचो युत् स्वमिल्यक्ञेरिकार एव स्यात् । इका- 
रस्य दौघंविधौ ईकार एव एकारस्य आरंशिक- 
कण्य्त्वेन विरुदत्वात्। केचित्तु दौ्घत्े गुणं 
विधाय अरहिडि अहेडोत्यादि मन्धन्ते। इति 
दुर्गादासः ॥ 

डेडजः, पुं, (डेडादनारदारान्नायत इति) जन + 

डः । ) क्रोधः । इति केचित् ॥ 
हेडावुकः, पुं, श्र्ठविक्रयकारो । इति जिकाण्ड- 

शेषः ॥ 
हेतिः, स्रो, ( इन्यतेऽनयेति। इन + “कऊतियूतिः 
ज॒तिसखातिहेतिकोत्तेयञ्च ।* ३ । ३ । ६७। 
इति क्तिन् । निपातितश्च । ) भरम् । (यथा, 
रघुः । १०।१२। 
^देत्यस््लोगर्डले खानां ककरागविलोपिभिः। 
हेतिभिञखेतनावद्धिरुदौ रितजयसखनम् ॥” 
हिनोति इति । हि + क्तिन् । निपातितश्च | ) 
सूव्धकिरणशः। अग्निशिखा । इत्यमरः) ३। 
३) ७० ॥ शिखा । तवैव । १।१।६०॥ 
तैजोमाव्रम् । इति भरतः ॥ साधनम् । यथा.-- 

“सघरुङ्नियम्य यतयो यमकत्तहेतिं 
ज्यु स्वराड़वि निपानखनिवमिन्द्रः ॥* 

इति ओरौभागवते । २।७।४७॥ 
कर्ता भेदः तन्निरासोऽकन्तंः तच इतिं साधनं 
जद्युः । इति चओधरस््रामो ॥ पु, भरुरविगेषः। 
यथा, भागवते । ६ । १०।२०। 
“पुलोमा इष पर्वा च प्रहेतिहंतिरंत्कलः । 
टव्येया दानवा यक्ता रक्तासि च सदस्लशः ।*) 

हेत्वाभौ 
हेतुः, पु. ( हिनोति व्याप्नोति कार्यमिति हि + 
“कमिमनिजनिगाभायादिभ्यखच ।* उणा० १। 
७३ । इति तुः) कारणम् । इत्यमरः ।१।४।२८॥ 
यथा, मेनुः। ८।३। 

“प्रत्यहं देगदेख गस्तदृष्टेष हेतुभिः । 
अष्टादशसु मार्गेषु निवदानि एथक् एयक 1) 
न्यायमते व्यापकनज्ञापकः। व्याप्यद्ति यावत् । 
तमेव लिङ्गमामनन्ति। तस्य लशं यथा । 
हेतुत्श्च श्रनुभितिकारणोभूतलिङ्गपरामभे- 
प्रयोजकशान्दाज्ञानकारणसाध्याविषयकथाव्ट्- 
धोजनकहेतुविभक्तिमच्छब्दतवम् । हेतुतवप्रति- 
पाटकविभक्तिमन्यायावयवत्वं वा । उदाहरण- 
प्रयोजकाकाडइ्गजनकशाब्ट्न्नानजनकन्यायाव- 
यवल्वं वा। साध्याविषयकन्नानजनकरेतु पञ्चम्य- 
न्तानुमितिपरश्चब्दत्वं वा । प्रतिन्नञावाक्यधौोजन्य- 
कारणाकाङ्गानिवत्तंकन्नानजनकहेतुविभक्तिम- 
दाक्यत्वं वा। पञ्चम्यन्तलाचणिकपद वदनुभिति- 
परवाक्यलं वा| इति गङ्गशो पध्यायज्ञतावयव- 
चिन्तामणिः ॥ (तथास्व लक्षणम् । “श्रथ हेतुः । 
हेतुर्नामोपलच्धिकारणम् तवत्यत्तमनुमान- 
मै तिद्यमौपम्यमेभिर्देतभि्यंद पलभ्यते लत्तत्वम्।” 
इति चरके विमानख्याने अषटमेऽध्याधे ॥ 
तथास्य पयायः! ^इडइ खलु हेतुनिमित्तमाथ- 
तनं कत्ता कारणं प्रत्ययः समुलयानं निदान- 
मित्यनर्थान्तरम् ।“ इति च चरके निदानस्थाने 
प्रथमेऽध्याये ॥ तेन षधातुवियेषः । तत्पथायो 
यथा,-- 
“यसदं रङ्गसदशं रोति हेतुश्च तन्मतम् ।” 
इति भावप्रकाशस्य पूरव्वखष्डे प्रथमे भगि॥) 

हेतुकः, पुं, कारणम् । हेतुरेव खार्थे कः । तत्- 
सम्बन्धिनि, वि। अत्र बडव्रोद्धर्थे कप्रत्ययः । 
यथा प्रक्ततसाध्यहेतुकालुमितिपरत्वमावभ्य- 
कम् ¡ इति सामान्यनिरक्तिगादाधरो ॥ 

हेतुता, सनो, ( हेतोभौवः । हेतु + तल् । ) कार- 
शता । डेतुत्वम् । यथा,- 
“सप्रसङ्ग उपोहातो डतुतावघरस्तथा 

निर्वाहक ककाय्यतवे षोढ़ा सङ्गतिरिष्यते ॥* 
इत्यनुमितिजागदोभौ ॥ 

हेतुमान्, [त्] चि, ( हेतुरस्यास्तोति, हेतु + 
मतुप् । ) कारणवान् । यथा । ₹हतुहेतुमतो- 
लिङः । इति पाणिनिसूत्रम् ॥ 

हेतौ, व्य, हेतुना । हेतोर्दारा । इति केचित् ॥ 
हेत्वाभासः, पु, (हेतुरिव भाभाष्ते । भा+भास 
+ अच् । हेतोराभासो वैति! चा+भास+ 
घञ् \)8ैतदोषः। स तु पञ्चविधः। व्यभि: 
चारः १ विरुदः २ भसि: २३ सद्रतिपकच्तः ४ 

वाधः ५। यथा,- 5 
“अनेकान्तो विरड्ःप्यभिद्ः प्रतिपदितः। 
कालात्ययापदिष्टञ हेत्वाभासास्तु पश्चधा॥ 
श्राद्यः साधारपस्तु स्यात् स्यादसाधारणो- 

ऽपरः । 
तथैवानुपसंहारो चिधानेकान्तिको भवेत् ॥ 



हेमा 

यः; पन्ते विपक्तेचसतु साधारणो मतः। 
यस्तूभयस्माद्याहत्तः ख त्वसाधारणो मतः ॥ 
तचैवानुपसंहारो केवलान्वयिपच्तकः । 
यः साध्यवति नैवास्ति स विर उदाहृतः ॥ 
अःखयासिदिराद्या स्यात् खरूपासिदिरप्यथ । 
व्याप्यल्वासि्विरपरा स्यादसिदिर्तस्विधा ॥ 
पक्लासिदिर्यच पक्लो भवैन्मणिमयो मिरिः। 
इदो द्रव्य॑.धूमवत््वाद त्ासिहिरथापरा ॥ 

` व्धाप्यत्वालिहिरपरा नोलधूमादिके भवैत् । 
विर्डयोः परामर्णये इतो; स्रतिपक्षता ॥ 
साध्यशून्यो यत्र पन्नरूदसौ दाध उदाहतः । 
उत्पत्तिकालोनघटे गन्धादियेव्र साध्यते ॥* 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ #॥ 
तस्य सामान्धलच्णःनि यथा। अनुभिति- 
कारणोभूताभावप्रतियोमि यथाथेन्ञानविष- 
यत्वम्। यदिषयत्वेन लिङ्गज्नानस्यानुभितिप्रति- 
बन्धकत्वम् \ न्नायमानं सत् यदनुभितिप्रति- 
बन्धकं त्तं वा हेत्वाभासत्वम् ॥ * ॥ तस्य 
वि्ेषलच्षणानि यश्चा, उभयकोच्छु पखाप्रक- 
लावच्छेद करूपवत्व तत्वम् । विरद्ान्यपकच्च- 
इत्तित्वे सति अनुधिदिविरोधिसम्बन्धाव्या- 
डत्तिव्वा अये कान्तिः! विपचवत्तितवं साधा- 
रशत्वम् ¦ सव्वंपक्तव्याठत्तो रेतुर साधारणः । 
व्यािग्रहानुकूलेकधम्युपसंहाराभावो यत्र स 
छेत्वभिमतोऽलुपसंहाययः ॥ * ॥ साध्यव्याप्रका- 
भाषप्रतियोभिलवं विरतम् ॥ * ॥ साध्यविरो- 
ष्युपस्थापनखम्ंस्मानबलोप्ित्या प्रतिरुद- 
कायलिङ्गलं तवं खद्रति पक्वितत्वम् ॥१॥ व्यासि- 
पक्चधम्यतानिशयविरोधि रूपवत्वं असिचिः । 
पच्निष्ठ-प्रमाविषयव्व-ध्रकाराभाव-प्रतियोमि- 
साध्यकत्व' दाधः ¦ इति चिन्तामणिः ॥ 

हेम, [न्) क्ती, ( हिनोति वदेते स्फुटति वैति । 
हि+मनिन्।) खम्, यथा, रघौ ।१।११। 
^ ङेग्ञः संलच्छते ग्नो विथिः श्यामिकापि- 

वा॥*) 
स्त्रम् । इत्यमरः । १। < । <४ ; २।५।२२॥ 
केशरम् । इति राजनिघेष्टः ॥ हिमः। इति 
हेमन्तश्ब्टटोकायां भरतष्टलम्ाधवो ॥ 

हेमं, क्तो, (हि + मम् । ) सुव॑म्। इति कचित् ॥ 
हेमः, पु, (डि + मन् ।) माषकपरिमाणम् । इति 
वैद्यकपरिभाषा ॥ कष्णवर्णाश्डः । बुधः । इति, 
केचित् + ( ययातिवंशजरषद्रधपुच्चः। यथा, 
विष्छुपुराणे ! ४। १८ । १। ^तितिच्ोरषद्रथः 
पुच्नोऽभूत ततो हेमः हेमात् सुतपा; ॥) 

$मकन्दलः, पु, (हमव कन्दलं नवा ुरोऽस्य । 
यद्वा, डेमवणै कन्दं लातोति। ला+कः।) 
प्रवालः) इति हेमचन्द्रः ॥ 

हेमकान्तिः, स्तो, (हेमवत् कान्तिरस्याः ') टास- 
रिद्रा। इति राजनिर्घण्टः ॥ स्लणंदयुतिमति, 
बि ( यथा, वृहत्संडितायाम् । 9 । २०। 

“देम कान्तिरथवा शकवण॑; 
सस्यकेन मरना सद्यो बा 

५४ 

हेमच 

लिग्धसू त्तिरलघु्च हिताय 
व्यत्ययेन शुभक्लच्छशिपुचः ॥*) 

हेमकारः, पु, ( हेम हेममयं भूषणं करोतोति। 
क्त +अण् । ) हेमकत्त । खणं कारः । "यथा, 
“सव्वं सङ्करपापिष्ठं हेमकारं नराधिपः । 
अन्याये वत्तमानञ्च देदयेत्वरसा सुरैः ॥” 

इति मद्छपुराशे । २२७ । १८५ ॥ 

रेभकिच्ञलकं, करो, ( हेमवण किच्ञसर्कमस्य । ) 
नागकेशरम् । इति राजनिघंण्टः ॥ (नागकेशर 
शब्देऽस्य विषयो ज्ञातव्यः ॥) 

हेमकूटः, पुं, (हेममयः कूटो यस्य । ) परव्बत- 
विशेषः । इत्यमरः । २।३।३५ स तु किपुरुष- 
वर्षस्य सोमा पञ्च॑ तः । नवति सहस्नयोजनदौ घः । 
दिसहस्लयो जनप्रस्थः । डि सदहस्योजनविस्तारः। 
हिमालयादुत्तरे श्थितः। इति ओोभागवतमतम्, 
(यथा, महाभारते । २।११०।२। 
^पव्वंतं ख समासाद्य हेमकूटमनामयम् । 
अचिन्यानङ्ुतान् भावान् ददभश सुबह्- 

4१) 

हेमकेतको, स्लो, ( हेमवर्णा केतक ५.४ 
केतक । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हेमकेलिः, पु, ( हेम्वणंः केलिः कम्यनादिः 
यस्य । ) अग्निः ! इति अब्द्माला ॥ 

हेमकेशः, पु, (देमव्णः कोऽस्य । जटाया पौत- 
त्वात् तथात्वम् । ) थिवः। इति केचित् ॥ 

₹ेमन्नोरो, स्तो, (कमेव पौतवं च्षोरं निर्यासो 
यस्याः) ष् । ) खर्त्तोरो । इति राज- 
निघंष्टः ॥ पर्य्यायोऽस्या यथा.-- 
“हेमचचोरो स्मृता प्रोता गौरो च काल- 

दुश्धिका )” 
इति गारुडे २०८ अध्यायः ॥ 

“कटुपर्णीं हेमवतो हेमक्चोरौ हिमवतो । 
हेमाह्वा पोतदुग्धा च तच्मृलश्चोकमु ते ॥” 
इति भावपरकाशस्य पूर्वखण्डे प्रथमे भागे \) 

डेममन्धिनो, सनो, ( हेश; नागकेशरस्येव गन्धो- 
ऽस्ति अस्याः, इनिः । ) रेणकाख्यगन्ध द्रव्यम् । 
इति रत्नमाला ॥ 

हेमगौरः, पुं, (हेमवत् मीरः ।) किङ्किरातः । 
दति राजनिघंष्टः ॥ (यथास्य पायः । 
“किङ्धिरातो हेमगौरः पोतकः पोतभद्रकः ॥* 
इति मावप्रकाशस्य पूर्वखण्ड प्रथमे भागे ॥) 
सवण वद्गौरवर्ण युक्ते, वि ॥ 

डेमनौराङ्गः, वि, ( हेमानोव गौराणि रङ्गा 
न्यस्य । ) स्जयंतुख्यमौर वर्णाङ्कविगिष्टः । यथा, 
नविषैणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमतिषा । 
नि्हैग्षदेमगौ राद; छनः छष्णो जनाहंनः ॥ 
तं दद्रा हेमगोराक्गं छतं ऊष्णं जनारंनम् । 
ततः खं बयं भौताखबामेव शरणं गताः ॥” 

हेमन्त 
हेमचन्द्रप्रणोताभिधानचिन्तामणिमीणिः ४ 

इति तस्य सचोकारक्चोकः ॥ 
सखणमयशशौ च। सोशार चंद इति भाषा ॥ 

हेमज्वालः, पुं, (हेमवर्णा ज्वालास्य । ) भग्नः । 
इति शब्दमाला ॥ 

हेमतार, क्रो, ( हेम तारयति उत्कं नयति । 
तृ + णिच् + भ्रच् 1) तुखम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
( तुखशब्देऽस्य विठतिन्ातव्या ॥ ) 

हेमदुग्धः, पु, ( हेमवणं दुग्धं नियासोऽस्य । ) 
उडुम्बरहत्तः ¦ इति शब्द्रत्रावलो ॥ 

हेमदुग्धकः, पु, ( हेमवणे दुग्धं निरय्यासोऽस्य । 
कप् ।) उड्म्बरहत्तः । इत्यमरः । १।४। १२॥ 
(पर्व्यायो यथा,- 
“उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः !* 
इति भावप्रकाशस्य पून्ब॑खष्डे प्रथमे भागे ।) 
पौतवणंच्ोरयुक्ते, ति ॥ 

हेमदुग्धा, स्तो, (हेमवषे दुग्वं निर्ययासोऽस्याः । ) 
सखणक्लोरो। इति जटाधरः \ ( गुणादयोऽख्या 
सण ्ीरोशब्दे बोदव्याः ॥ ) 

छेमदुग्धो, [न्] पु, ( हेमवे दुग्धं निर्व्यासोऽस्या- 
स्तोति। इनिः }) यज्नोडुम्बरहच्चः । इति शब्द- 
रन्नावलो ॥ 

$मदुग्धो, स्तो, (हेम वणे दुग्ध" निर्य्यासोऽस्याः । 
ङोष् । ) खणं्लोरो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हेमन्तः, पु, क्तो.(हन्ति लोकान् शेत्येनेति। इम् + 
“इन्ते मृरहिच।* उणा० ३। १२९ । इति 
च् इन्तेहिं चेति हिरादेशः सुडागमो 
गुखच्च । ) ऋतुविश्ेषः। स तु अग्रहायणपौषः- 
मासात्कः। यथा। षडमो ऋतवः पुलि 
मार्गादोनां युगैः क्रमादिति वच्यमाथेनान्वयः। 
तै के इत्याद शमन्त इत्यादि मार्गपौषाभ्यां 
ऋतुहेमन्तः । इन्ति सन्तापमिति । हिमो- 
$न्तोऽस्येति वा मनोषादित्ात् मन्तः । अर्च 
च्चादिरयमिति केचित्। तेन असख्ियाभित्य- 
स्यानेनापि सम्बन्धः! हेमन्गब्टोऽप्यस्तोति 
माधवो । इति भरतः ॥ तत्पर्य्यायः । हेमनः ३। 
इति शब्ट्रब्नावनो ॥ उ्नासहः ३ शरदन्तः ४ 
हिमागमः ५ । लत्कालोद्भवजलंगुणाः । 
“हेमन्तिकं जलं ज्चिग्धं हष्यं बस्थं हितं गुड़ ।* 

इति राजनिर्घण्टः ॥*॥ 
त्र लोकप्रतपनाथंमग्निप्रदानफलं यथा,- 
“हेमन्ते गिथिरे चैव पुष्ाग्निं यः प्रयच्छति । 
सव्वलोकप्रतापाये ख पुं गतिमा ्ुयात् ५* 

इति वङ्किपुराणे कन्धादाननामाध्यायः ॥ 
तव्र भगवत्सन्नोपे अगम्निपरज्वालनतरिधिः सेवा- 
शब्दे द्रष्टव्यः ॥५॥ तत्र बशनीयानि । 
“हेमन्ते दिनलघुता शौतयवस्तम्बमरवक- 

हिमानि।* 
उति कविकस्पलता ॥ 

कोष- | हेमन्तनायः, षुं, (इेमरन्ते नाग्यते यान्धते इति । 
जाथ + कशशि घञ् । ) कपिः । इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ (कपियथग्देऽख् विष्यो ज्नातव्यः।) 



डेसव 

डेमप्व्वतः, पुं (हेममयः पर्व्वतः ।) मुमेरुभिरिः) 
इति इलायुधः ॥ 

डेमपष्यं क्ल, (हेमषै पुष्यम् ।) अभोकपुष्यम् । 

जवपुष्यम् । इति मेदिनो ॥ 
ेमपष्यः, पु, । हेमवयीं पुष्यं यख्य ।) चम्पकह चः । 
इति शब्ट्चष्द्रिका ) ( रस्य पर्ययो यथा,- 
चाम्पयञ्चम्यकः प्रोक्तो डहेमपुष्पश्च स 

अशोकः । अस्व पर्ययायो यथा, 
श्रगोको हेमपुष्यञ्च बच््रलस्तास्र पञ्चवः। 
कड्धेलिः परि ड पुष्य गन्धपुष्यो नरस्तथा ॥ 
इति भावप्रकाशस्य पन्न खण्डे प्रथमे भागी ॥) 

डेमपुष्यकः, पुं, ( हेमवथे पुष्यं यस्व । कष्  ) 
चम्पकवत्तः । इत्यमरः ।२।४। ६३ ॥ लोध्रः । 
दूति राजनिघष्टः॥ 

-हेमप़ष्यिका, स्रो, डेमवणं पुष्यं यस्याः। कन् 
+ टाप् । अत इत्वम् । ) खणंयुयिका । उत्य- 
मरः । २।४। ७१॥ ( तथास्याः पायः । 
“य॒धिका गणिकाम्बष्टा सा पौता हेमपुष्पिका। 
इति भावप्रकाशस्य पृन्बखण्डे प्रथमे भागी 1) 

छेमपुष्पो, स्तौ, (देमवशे पुष्यमस्याः। गौरा- 
दित्वात् ङेष् । ) मच्िष्ठा । इति शब्दमाला ॥ 
खण जो वन्तो । इन्द्रवा इणो । सर्णलो । मुषली । 
कण्टकारौ । इति राजनिं र्टः ॥ 

हैमफला, स्तो, हेमवर्णानि फलान्धस्वाः । ) 
खणंकदलो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

हेममाला, स्तो, यमपद्नो । इति केचित् । हेम- 
निर्थिता माना) खणंखक् + 

हईैममालो, [न्] पुं, ( इमेव किरणानां माला- 
ख्यस्य । इनिः । ) चयः । यथा भविष्ये । 
ष्या शुक्ञा कुरुणादूल! वैभाखे मासिवै 

तिचिः। 
छतोया साचया लोके गौव्वारेरभिवन्दिता ॥ 
योऽस्यां ददाति करकान् वारिवाजसमन्ि- ` 

तान्। 
सखयाति पुरुषो बौर ! लोकान् वे डम 

मालिनः ॥ 
हेममालिनः सथ्यस्य । इति तिष्यादि तच्छम् ५ 
( खणमालाविशिष्टे, जि॥) 

हैमयुथिका, खौ, ( हेमवर्णा युधिका । ) सश 
यूथिका । इति राजनिेष्टः ॥ 

डेमरागिणो, श्लो, (ईन उव रागोऽस्या 
अस्तोति ) इनिः। छ्ोप् |) दरिद्रा। इति 
जिकार्डद्येषः ॥ 

§मलः, पुं, (शेम तदंशं लाति ड्धातोति। सा+ 
कः) सखषंकारः। क्कलासः। प्रस्तरमेदः। 
सतु कषपाषाखः। इति मेदिनो । 

हेमलता, खो, (§मवर्णा लता ।) स्वर्णलोवन्तो । 
इति राजनि्॑ष्टः ॥ ( णजो वन्तोगब्देऽस्था 
विषयो ज्रातब्यः॥ ) 

हेमवलं, क्तौ, (देखना वलते शोभे इति। 
वल + रच ।) मौक्धिकम् । इति राजनिघण्टः ॥ 
हिमवलभमिति साधपाठः 

॥ 188 
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हेमह 

हेमशङ्कः, पुं. (हेमवणंः शङ्ोऽस्य ¦ ) विष्णुः । 
इति चिकाण्डयेषः ॥ 

रेमचिख, स्रो, ( हेमवण शिखास्याः । ) खं 
चोरो | इति शब्दरब्नावनो ॥ 

हेमसार, क्तौ. (हेम साग्यति निर्गलोकरो- 
लोति। ख + णिच् + भरण ।) तुयम् । यथा- 
तुलये तु शिखिग्रावं हेमलारं मयुरकम् । 

इति रसष्वन्दरिका ॥ 
हेमसूवकं, क्तौ, (रत्नः चमव। कए।) 
हारविरेवः | इति धरिः ॥ 

हेमडस्तिरथः, पुं, ( हेमनिश््रतदस्तिविशिषो 
रथो यच। सतु दाना कल्पितः।) महडा- 
दानविशेषः । तदिवरणां य्था.-- 
“प्रथातः संप्रवच्यामि हेमहस्तिरथं शुभम् । 
यस्य प्रदानात् भवनं वेष्णवं याति मानवः ॥ 
पुष्ां तिधिं घमासाद्य तुलापुरुषदान- 

वत् । 
विप्रवाचनकं कुात् लोकेणावाहनं बुधः ॥ 
ऋविञ्च षड पसम्भारभूषणा च्चछादनादि कम् । 
भवाप्युपोषितस्तइत् ब्राह्मः सड भोजनम् ॥ 
कुर्य्यात् पुष्यरथाकारं काञ्चनं मणिमण्डि- 

तम्। 
वलभोभिविंचिव्राभिखतखक्रममन्वितम् ॥ 
लोकपालाटकोपेतं ब्रह्माकशिवसंयुतम् । 
मध्ये नारापणोपेतं लच्छरा चेव समन्वितम् ॥ 
कछणाजिनतिलंद्रोणं क्त्वा संस्थापधेद्रथम् । 
तथाष्टादभथ धान्यानि भाजनासनष्वन्दनेः ॥ 
दौपकोपानच्छत्रदपंशं पादु कान्वितम्। 
ध्वजे तु गस्डं कुर्यात् कूवराग्रे विनायकम् ॥ 
नानाफलसमायुह्मुपरिष्टाहितानकम् । 
कौषेयपच्चवस्तच्च भ्रस्बानकुसुमान्वितम् ४ 
चतुभिः कलसैः माच गोभिरष्टाभिरन्वितम् । 
चतुभिहेममातङ्गमुक्षादासविभूषितम् ॥ 
स्वरूपतः करिभ्यान्तु युक्तं लत्वा निषैदेत् । 
कुर्य्यात् पच्च पलादं मभावादपि शक्तितः ॥ 
ततो मङ्गलशब्देन खा पितो वैद पुङ्गवः । 
बिः प्रदच्िणमाहत्य श्टङोतकुसुमाच्नलिः ॥ 
इमसुश्चारयन्छन्तं ज्ाह्मचेभ्यो निवेदयेत् ॥ 

भमो नमः शङ्रपद्मजावो- 
लोकेशविद्याधरवासुदेवैः। 
त्वं मन्यसे भिद पुराशयन्न 
ैजोमयस्यन्दन पाहि तस्मात् ॥ 
यत्तत् पदं परमगुद्यतमं सुरार 
रानन्दडेतु गुणरूपविसुक्तमम्तः । 
योमेकमानषटटभो मुनयः समाधौ 
चश्यन्ति तच्चमसि नाथ रथेऽधिरूढ्ः ॥ 
थस्मा्वनैव भवसागरसंज्गताना- 
मानन्दभाष्डस्तमध्वरपानपाव्रम् । 

कुरप्रसादं 
चामोकरेभरथमाधवसंप्रदानात् ॥ 
इत्थं प्रणम्य कनकेभरथप्रटानं 
यः कारयत् सकलपापविसुक्षदेहः । 

हेयः 

विद्याधरामरसुनोन्द्रगणाभिजुषटं 
प्रप्रोत्यकौ पदमतोन्दरियभिन्दुमौलेः ॥ 
छ्ञतदुरितवितानादूज्जसदञ्किजाल 
व्तिजरक्षतद हो द्वेगभाजोऽपि बन्धून् ! 
गयति च पिदपुच्चान् बान्धवानप्यगेषान् 
कतगजर्थटान णाशखतं सश्च विष्णोः ॥ 

इति मच्छपुराथे महादानानुकौर्तने ₹ेम- 
इउस्तिरयपदानिको नाम २८२ अध्यायः ॥ 

हेमा, न्] पुं, बुधग्रहः । इति चिकाच्छपेषः ॥ 
देम, स्रो, ( हेम देमवगंमद्यस्या इति श्रच। 
टप्!) पष्डरसः, सुन्दरौ सनौ इति 
केचित् ॥ 

हेमाङ्गः, पुं, (डेमेव पौतवर्थं मङ्गं यस्य ।) गडः । 
सिंहः । सुभे; । ब्रह्मा । इति मेदिनी ॥ चम्यक- 
हच्तः। इति शब्टरनब्रावलो ॥ विष्णुः। इति 
तस्य सहसखनामस्तोवम् ॥ हेमवकंयरोरै, ज्तौ । 
तद्युक्तो, चि ॥ 

डेमाद्धिः, पुं, ( ईैममयोऽद्धिः। ) सुतेरुपर्व्बतः । 
इत्यमरः । १। १। ५२! चषचियराजविग्रेषः ॥ 
स च चिन्तामणिकामधेनुकश्यदुमनामक- 
श्मृतिसंग्रहकारकः । यथा 
तस्यास्ति नाम हेमाद्विः सव्वश्रौकरण 

प्रभुः । 
निजोदारतया यञ्च खव्वश्रोकरणप्रभुः ॥ 

अनेन चिन्तामखिकामधेनु 
कल्यदुंमानथिंजनाय दत्ताम् । 
विलोक्य शद्धे किमसुष्य स्वः 
गोर्व्वाणनाथोऽपि करप्रदोऽभूत् ॥ 
पअथामुना धश्छकधादरिदर 
चेलोक्यमालोक्व कलेवेलेन । 
तस्योपकारे दधतानुचिन्धां 
चिन्तामशिः प्रादुरक्षारि चारः 

पञ्चखण्डाकके शास्त्रे व्रतखण्डादनन्तरम् } 
दानणण्डमिदं तत्र दितोयमथ कष्यते ४ 
इति तत्क्षतचतुव्वर्ग चिन्तामणौ दानखण्डोय- 
श्लोकाः ॥ 

हेमाद्विजगणः, पु, ( हेमाद्रौ जोधतोति । जु 
। ) खणं्षोरी । इति रनब्नमाला ॥ ( भस्य 

पथ्यायविवरणादिकं खणं्षोरीणष्दे ज्ञात 
व्यम् ॥) 

हेमाद्धः, पुं, ( हेम डमवर्णमाद्वयते ख्ववर्येन 
इति ! रा +द्धे+ कः!) वनचस्पकः। 

इति राजनिर्घण्टः + (रेख आह्वा भादा 
यस्य । ) घुस्तुरः। कनकाद्रयगष्ट्दशेनात् \ 

मान्ता, स्तो, (रेख भाद्धा राद्धा भाष्या 
यस्याः! ) खणंजोवन्तो । इति राजनि्धेष्टः ॥ 

देष्ना, पुं, वधग्रहः। यधा,- 
“इेलिः सुर्य॑खन्द्रमाः शौतरभ्ि 
हन्ना विजन्नो बोधनशेन्द्रचः। 

ति ज्योतिस्तच्चम् ५ 
हेयः, जि, (दा +“भचो यत् ।* ₹।१।८७ 
इति यत् \ “ईद्यति ।* 1 ६।४।६५। इति 



हेरम्बः 

श्रात ईत् । गुणः } ) त्याज्यः) यथा, 

ऊपरा वालुक्राक्तिन्रा” इत्यादुपक्रम्य। 
वास्तुखण्डे महा दोला हेयास्तस्मा दिचक्षणः ॥ 

इति युक्तिकल्यतरुः ॥ 
रं, चि, (डि+रन्' ) मुकुटभेदः। दरिद्रा) 

श्रासुरौ माया । इति कंचित् ॥ 
हेरम्बः, पु, (हे रणे शिवसमोपे वा रम्बते इति । 
रवि शब्दे + पचाद्यच्) ) गणेशः इत्यमरः ।१। 
१।४१॥ महिषः । शौगव्वितः। इति मेदिनो ॥ 
बडविशेषः । तत्पायः । हेरकः २ चक्रसम्बरः 
३ टेवः४ वज्कपालोभ५ निशम्भो ६ शथि- 
शेखरः 9 वच्टोकः८। इति विकाण्ड- 
शेषः ॥ #॥ रथं डेरम्बमन्ः। सच ऊकार- 

गुक्ञो गकारः सञिन्दुः प्रणवादिनमोऽन्तञ्तु- 
रश्तरः। निबन्धे) 
“पञ्चान्तको बिन्दुयुक्तो वामकणविभरूषितः। 
तारादिद्ृदयान्तोऽयं हेरम्बमनुरोरितः। 
चतुवणात्को नृणां चतुवगफलंप्रदः ॥ 
श्रस्य पूजाप्रयोगः । प्रातः क्त्यादिपोटन्यासान्तं 
विधाय गखेभोक्तपोठशक्तौः पोठमनुच्च विन्धस्य 
ऋष्यादिन्यासं कुयात् । भ्रस्य गणक छषि- 
गायच्चौ च्छन्दो हेरम्ब टेवता गकारो बोजं 
विन्दुः यक्तिञ्चतुव्व गंखिद्धाथे विनियोगः। शिरमि 
गर कच्छश्रये नमः! इत्यादि । ततः कराङ्ग- 

न्यापौ। गांगोँगं गं गौं गः इत्येते; षडङ्गानि 
कुय्यात् । तथा च 
षड़दोघभाजा बोजेन षड्ङ्कएनि प्रकल्पयेत् ॥* 

ततो ध्यानम् । 
सुक्ताकाञ्चननोलङुन्दघु खणच्छ्ायेस्िनेत्रा 

न्वितं 
नागाख्ैहरिवाइनं शशिधरं हेरब्बमक- 

प्रभम् । 
दं दानमभीतिमोदकरदान् टङ्ं भिरोऽा- 

ल्िकां 
मालां सुद्ररमडुशं चिथिखकं टोरभिंदंधानं 

भजै ॥” 
एवं ध्यात्वा मानसैः संपूज्य शङ्स्थापनं कुर्यात्! 
ततो गखेशोक्षपोढपूजान्त क्त्वा ॐ इं इं 
महासिंहाय गां हेरभ्बासनाय मम इत्यासनं 
पूजयेत् । तथा च निबन्धे । 
“प्रशवं कवचन महासिद्धाय गां ततः। 
दहेरम्बेति पदं पञ्चात् भासनाय चुदन्ततः ॥ 
अयमाखनमन्तः स्यात् प्रद द्यादसुनासनम् ॥” 

श्ति॥ 
पौठन्धासोऽप्येवं मन्ः। तत ॐगं मन्तेण 
सूति संकखपयेत् । तथा च निबन्धे। ` 
तारादिविन्नबोजेन मूत्तिं तस्य प्रकल्पयेत् । 

पुनध्यीत्वावाइनादिपश्चपुप्याच्लिदानपसन्तं 
विधाय भावरणपूजा मारभेत्। यथा अग्नयादि 
कोणे मध्ये दिक्षचगां इदयाय नम इत्या 
दिना पूजयेत् । तददिरिनद्रादोन् वष्वादोंश्च 
मंपूज्य धपादिविषजनान्तं क्य समापयेत् । 

५१० 

डेरुकः 
श्रस्य पुरश्चरणं व्रिलत्तज्ञपः। तथाच) 

“ज्िल्तञ्च जपेन्मन्ं दशांशं जुहुयात्ततः” 
होमद्रव्यं यथा,-- 
“लक्तवयं जपेन्मन्तमिचदण्डं देशांण्तः। 
अपूप राज्ययुकतेव्वी जडयान्मन्तसिद्धये ॥* * ॥ 
मन्त्रान्तरम् । गं ् िपप्रसादनाय इत् । तथा च 
निबनश्धे। 
सम्बत्तको नेचरयुतः पार्ण्यो वङ्कयासने खितः, 

प्रसादनाय इन्मन्तं खबोजाद्यो दशात्चरः ॥” 
रस्य पूजा प्रातः क्षत्यादिपोटन्यासान्तं कम 
विधाय ऋष्यादिन्यास कुय्यात् । शिरसि गणक- 
ऋषये नमः । मुखे विराट्न्दसे नमः । इदि 
तिप्रप्रसादनाय दटेवताये नमः! तथा च निबन्धे । 
गणको मुनिराख्यातो विरार् छन्द उद 

रितम् । 
चिप्रप्रसादनो विघ्नो देवतास्य प्रकौत्तिता । 
दोघयुकतेन बोजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत् ॥ 
एकाक्तरबत् कराङ्गन्यासौ क्त्वा ध्यायेत् । 

"पाशाङ्कभशौ कल्पलतां विषाणं 
दधत् एक्डाहितबोजपूरः । 
रक्तस्तिनेचस्त रणन्द्रमोलि- 
ईरोज्चलो इह स्तिमुखोऽवतादः 

इति धालत्वा मानसः संपूज्य शङ्कस्थापनं कत्वा 
पौटपूजां विधाव पुनर्ध्यात्वावा हनादि पञ्चषुष्पा- 
च्नलिदानपय्यन्तं विधाय ्रावरणपूजामारमेत्। 
अग्न्यादिषु गां हृदयाय नम इत्यादिना पूजयेत्। 
तथा च निबन्धे । 
अङ्गानि पूवव मभ्यच्चा विघ्रानष्टौ यजेत्ततः। 

पत्राग्रे पूजयेदेता ब्राह्मयाद्यास्तदनन्तरम् ॥” 
पत्रेषु । 
*विन्नं विनायकं शूरं बरं वरदसंज्नकम्। 
इभवक्त च करदं लम्बोदरं प्रपूजयेत् ॥ 
पत्राग्रेषु ब्राह्मयाद्यास्तद्रहिरिनद्रादोन् वच्वा- 
दीं पूजयेत् । ततो धूपादिषिसजेनान्तं कन्म 
समापयेत् अस्य पुरञ्चरणं लचजपः। 

तथा च। 
लच्तं जपेव्नपस्यान्ते जइयादयुत तिलः । 

मधुरब्रितयैब्वापि द्र्येर्टाभिरोरितेः ॥* 
इति क्ष्णानन्दक्रततन्तसारः ॥ 

हेरम्बजननो, सो, हेरम्बस्य जननौ । ) दुर्गां । 
ति शब्द्रब्रा वलो ॥ 

डेरम्बद्ः, पु, देशविशेषः । स च दकिणप्रदेशे 
वत्तते । इति शब्ट्रन्नावलो 8 

हेरिकः, पुं, (हि+ष्क। शट् च।) चरः। 
इति देमचन्दरः ॥ 

हेरुकः, पुं, ( हि + उक । सुट् च । ) बुद्भेदः। 
मडहाकालगणः। इति मेदिनो ॥ शिवलिङ्ग 
विशेषः। यथा,- 

“शिवलिङ्गच्च तत्रास्ति शिलायां हेरुकाद्रयम् । 
नदौदक्तिणपूव्वस्यां नायकं तन्तु पूजयेत् ॥* 
इति कालिकापुराणे कामाख्याङर्पनिशये ८१ 
श्रष्यायः॥ गणेशः । इति तैव ॥ 

हेषा 
हनश्च, स्तो, (हलं चिनोतौति। चि+ड। 

ङोष् । एषोदरात् साधः) डिलमोचिका। 
हेलश्चा इति भाषा। इति शब्दचन्द्रिका? ` 
( हिलमोचिका णग्देऽस्या गुणादयो जेयाः 

हेलनं, क्तो, ( डेड+स्य॒ट्। डलयोरेक्छम् । ) ` 
अवदहेला । इति शब्द्रन्रावलो ॥ ( यथा, भाग 
वते। ६।२।१४। } 
“साङ्धत्यं पारिद्ास्यं वा स्तोभ्यं हेलनमेव च। 
वङ्खण्डनामग्रहणम गषाघहरं विदुः ॥* ) । 

हेलाः, स्तो, ( हिन् + घञ् । टाप्) श्नोशां ` 
खङ्गारभावजक्रिया विशेषः । इत्यमरः ।१।७।६२॥ ` 
सुरते प्रोदच्छा हेला । यदा । 
“प्रौढ च्छा याति रूढानां नारौणां सुरतोत्सवे । 
खङ्गा रशास्रतच्व ्ने्ेला सा परिकोत्तिता ॥ 

इति। 
अन्येतु) 
सणएवदडेला सुव्यक्तः शङ्गाररससूचकः।” 

इत्याहः । भ्रस्याधः ! हाव एव स्फुटशृङ्गग- ` 
रानुभावो हलेति । भ्रन्धे लाह: विलासादयो ` 
दथ खाभाविकाः भावहावदहेलास््रयोऽङ्जा 
शोभादयः सष प्रयब्नजाः। इति विंशथतिरल- ` 
इगराः । तेषु । 

“देहातमकं भवेत् स॑ सत्वाद्वावः समुधितः। 
भावात् खसुदितो इावो हावादेला समु- 

लिता ॥* 
इति ॥ 

दिल श हावक्षतौ घञ् स्त्वं लो काञ्चयात्। 
देलिरपि। 
“हेलिः पुंसि रवौ हेलि्लायामपि योषिति । 

इति इड्डः । इति भरतः ॥ 
श्रपिच। 
“हाव एव भवेहेला व्यक्तः ङ्ारसुचकः।” 

इत्युज््वलनोलम णिः ॥*॥ 
अरवन्ना। इति मेदिनो ॥ ( यथा, माकंण्य- 
पुराणे १४।२९ । 
“स्वल्पं पुण्यं एभं गन्धं देलयवा सम्प्रयच्छति । 
स्परथे वाप्यथवा शब्द रषं खूपमथापि वा ५") 
ज्योतखा इति कचित् ॥ 

डेलावुकः, पुं, अरष्वविक्रयो। इति हारावलो ॥ 
हेलिः, पुं, (डिलति । डिल + “सब्वधातुभ्य इन्।” 
उणा० ४। ११७ । इति इन् ।) सथ्य: । इति 
जिकाष्डगेषः ॥ भ्ालिङ्गंनम् । इति केचित् ॥ ` 

हेलिः, खनो, (दिल श हावक्षती + इन् ।) हेला । 
इति इड्डः । इत्वमरटोकायां भरतः ॥ 

हेष, ऋ ङ अश्वानां खने । इति कविकल्पद्रुम: ॥ ` 
(भ्वा° -भ्रात्° अक०-सेर् |) ङ, ₹ेषते घोटकः । 
जिदेषे। ऋ, अजिहषत्। इति दुर्गा 
दासः॥ । 

इषा, स्तौ, (हेष + भाषे बः)) अश्वानां निखनः। ` 
( यथा, माकंष्डेयपुराणे । २२।२० । 
“ज्ञतात्तदेषाथब्दो वै व्रस्तः साश्रुविलोचनः। 
नोतः सोऽग्बश्च तेनैव दामवेन दुरातना ॥#*) 



हेमः 
तत्पष्यायः। दषा २) इत्यमरः । २।७।४७॥ 
देषा २ इति तदोका॥ 

देषो, [न्] पु. (हेषा इति णब्दोऽस्यस्य । इनिः।) 
रण्वः । इति तिकाण्डररषः ॥ 

डे, व्य, (ईच हेच) ) सम्बोधनम् | इतिः, 
दरति मेदिनी ॥ 

8, व्य, (दविनोतोति । हि गतौ बाहलकात् डे ।) 
सम्बोधनम् । श्राद्वानम् | इति मेदिनो ॥ 

हेतुकः, पु, (हेतुना चरतोति। हेतु +ठक् । 
सदट्युक्तिव्यवहारो । यथा, मनुः। 
“व्रैविद्यो हेतुकस्तर्की निरुक्तो धर्यीपाठकः। 
तरयथ्या्रमिणः पूर्नं परिषत् स्यादशावरा ॥” 
तैविद्यः तिबेदप्ारगः। डैतुकः मद्गुक्तिव्यव 
दारो । इति व्यवहारतच्छम् ॥ हेतुदारा सत्- 
कम्सु सन्देहकर्त्ता | यथा,-- 
*पाषर्डिनो विकर्मस्थान् वेडालव्रतिकान् 

शठान् । 
डेतुकान् वकठन्तंशच वाद्भात्रेणापि नाचंयेत् ॥” 

इति विष्णुपुराणे | ३।१८।<९ ॥ 
पाषश्डादोनां लच्णम् । 
“्रष्टः खधर््ात् पाषर्डो विकम्मखो निषिद- 

छत् । 
यस्य धम्मध्वजो नित्यं सुरध्वज इवो च्छित । 
प्रच्छन्रानच पापानि बैडालं नाम तदुव्रतम्॥ 
तदान् वैडालत्रतिकः। 
“प्रियं वक्ि पुरोऽन्यत्र विप्रियं कुरते खगम् । 

, व्यक्तापराधचेष्टथ शटोऽयं कथितो बधं; ॥ 
सन्देहछत् हे तुभियः सत्कन्मसु स हैतुकः । 
अर्व्वागटष्टिनँक्तिकः स्वाथंसाधनतत्यरः। 
शठो भिष्याविनोतञ्च वकहत्तिरुटाहतः ॥ 

इति तट्टोका ॥ 
( फलाभिसन्धानयुक्े, ति ॥ ) 

डमे, क्तौ, ( हिमे भवम् । अष्ट । ) प्रातहििंमोद 
भवजलम्। इति राजनिघण्डः ॥ हिमभवे 
रि) ( यथा, रघौ । १६।७। 

“लब्धान्तरा सावरणेऽपि गे 
योगप्रभावो न च लच्छते ते । 
विभषिं चाकारमनिहंतानां 
सृणालिनौ हैममिवोपरागम् ॥") 

हेमजाते च ति॥ इत्यमरः।२।८।३२॥ 
( यथा, रघौ । ६।११५। 

अाकुञ्चिताग्माङ्गलिना ततोऽन्यः - 
किडधित् समा्वल्निंतनव्रशोभः। 
तिथिम् विसंसपिनखप्रमेण 
पादेन ईमं विलिलेख पोठटम् ॥") 

डेमः, पु, भूनिम्बः । इति राजनिघं ण्ट; ॥ (देखो 
विकारः। हेम+अ्रण।) इन्नो विकारः) 
इति सुग्धदोधव्याकरणम् ॥ (शिवः। यथा, 
महाभारते । १२। १७ । ६३। 
"हेमो हेमकरो यन्नः सव्वेधारो धरोत्तमः 1" 
पव्वंतविग्नेषः।! यथा, महाभारते। १३। 
१९ । ५४। 
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हेमव 
कलात्तं मन्दरं हमं स्व्वाननु चचार इं । 

तानतोत्य महाशेलान् करातं स्थानमुत्तमम् 
हैमने, क्ती, पु, (हेमन्त एव इति। ^सर्व्वं्राण च 
तलोपञ्च ।” ४।९।२२। इति खार्थे. रण् 
तलोपश्च । ) हेमन्त ऋतुः । यथां । ₹हेमन्त- 
हेमनावस्तो । इति शब्दरत्नावली ॥ (डे 
इदमिव्यण् । न टिलोपः ) खर्णजाते हिम- 
लातेचति॥ (रैमन्तभवे च ति। यथा, 
किराताज्जंनोयै । १७।१२। 

“उमापति पाण्डु सुतप्रणन्नाः 
शिलोमुखानव्यथयाम्बभूवुः 
प्रभ्यल्यितस्वाद्विपतेनिंतम्ब- 
मकंस्य पादा इव डेमनस्य ॥* ॥) 

हेमनः, पुं. ( हेमन्त एव रण् । तलोपश्च  ) 
मार्ग गोषेमाखः । इति राजनिर्घण्टः + (हेमन्ते 
जातः श्रण् तलोपश्च ।) दिमक्नालोद्धवषष्टिक- 
धान्यम् । अस्य गुणाः । 
“हेमनास्तु हिमा हष्या मधुरा बदवच्ंसः ।* 

इति राजवह्नभः ॥ 
हेमन्तं, क्त, पु, (हेमन्त + “सन्धिवेला यतुनत्तते- 
भ्योऽण ।” ४।२।१६। इति अण् ।) हेमन्त ऋतुः । 
हेमन्त सम्बन्धिनि, ति । इति हेमन्तशब्दात् 
स्वाथे ष्णप्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ 

हेमन्तिकं, क्त, ( हेमन्ते भवः! ठञ्! ) शालिः 
धान्यम् । आमन धान इति भाषा । यथा, 
“डहेमन्तिकं सिताखिनं धान्यं सुदहास्तिला 

यवाः ॥ 
इति इविष्यान्रप्रकरणे तिथ्वादितत्छम् ॥ 

हेमन्तकालजाते, ति ॥ (यथा धा्ललायनोय- 
ख्रीतसूतरे। ४।१२।१। 
“ब॒ इस्मतिः पांक्वस्िणवः शाक्षरो हेमन्तिकः।) 

हेमसुदिकः, चि, सखणंमुद्विकाविथिष्टः। डेमो 
मुद्धिका यस्य इति बहव्रौहिसमासनिष्यन्नः॥ 
इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ 

हेमलः, पु, क्तौ, (हिमल + अण् ।) रेमन्त ऋतुः। 
हिमलश्व्टात् श्णप्रत्ययेन निष्यत्नः। इति 
काचित् शब्दरन्रावलो ॥ ईमन इति साधु- 
पाठः॥ 

हैमवतं, ज्ञो, ( हिमवतोऽदूरभवो देशः हिमवत 
श्दं वा। भ्रण् ।) भारतवषम् । इति व्रिकाण्ड- 
शेषः ॥ 

हैमवतः, पुं, विषभेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ (हिमा- 
लयसम्बन्धिनि, तव्जाते च ति + देशविशेषः । 
यथा, महाभारते । २।५०।२०। 
“निषदान् पारसोकांशच छष्णान् हैमवतां- 

स्तया ॥”) 
हेमवतव्े, क्तो, भारतवषेम् । यथा,-- 

"एतद्घेमवतं वें भारतौ यत्र सन्ततिः। 
हेमकूटं परं यवर न्ना किपुरुषोत्तमः॥” 

इति वाराहे स्द्रगोता ॥ 
हैमवतो, स््ो,(हिमवतोऽपत्वं सनो । रण् ङेप्।) 
पाब्बतौ । ( यथा, देवोभागवते । १२।८। ५७। 

डेदयः 
“उमाभिधाना पुरतो देवीं हैमवतीं शिवाम् ॥*) 
डरोतको । इत्यमरः ।१।१।३८;२।४।५< ॥ 
स्रणच्चोरो । ( श्रस्याः पायो यथा, 
कटुपर्णो हैमवती हेमच्तौरो हिमावती । 

हेमाद्वा पोतदुग्धा च तन्मलञ्चोकमुश्यते ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पून्बंखण्डे प्रथमे भाग ।) 

श्वेतवचा । इति मेदिनी ॥ (श्रष्याः पर्य्यायो य्था, 
“षड्ग्रन्थोग्रा वचा नेया खेत हैमवतीति च ।* 

इति गारड़े २०८ भ्र्यायै ॥ 
हिमवतः प्रभवति प्रकाथते प्रथमं दश्यत 
दति! “प्रभवति।* ४।३)८३। इत्यण्) 
गङ्गा । इति धरणिः ॥ (यथा, महाभारते ! 

२। १०८। १६) 

एवमुक्तः प्रत्यवाच राजा हैमवतीं तदा । 
पितामहा मे वरदे ! कपिलेन महानदि! 
अन्वषमाणास्तुरगं नोता वेवस्लतच्चयम् ॥ 
हिमवति भवा इति। भ्रण!) रेणुका। 
कपिलद्रात्ता | भ्रतसो। इति राजनि्धैण्टः ॥ 

हेमा, } खो, (हेम तदर्योऽसत्यस्याः इति अ्रण्। 
डेमो, ज वाङ्लोप्।) पौतयथिका। इति शब्द् 
रत्रावरो ॥ (यथिक्ताशब्दे श्रस्या विषयो 
च्नातव्यः॥ 

हेयङ्गवोने, क्तौ, ( श्यो गोदोदस्य विकारः इति! 
“डेयङ्गवोनं संज्ञायाम् ।* ५।२।२३। इति 
खञ् हिय ङ्गादेशखच ।) सद्यो गोदो होडवं तम् । 
इत्यमरः । २ ।९।५२॥ नवनोतम्। इति 
रन्रमाला राजनिर्धष्टखच | (यथा, इरिवंओे \ 
भविष्यपव्बंणि । ५८। १० 
“^डेयङ्गवीनं चराणि दधि वा किमजोजनन् । 
गोधनं सव्वमेवेदं नौरोगं प्रतिपद्यते ॥" ) 
तत्पर्य्यायः । मरजम् २ मन्यज्म् ३ कल- 
म्बटम् ४। इति इारावलो ॥ 

हेरिकः,पुं (हिनोतोति) रक् । हरं भासुरो माया। 
तज्जानाति । ठक् । ) चौरः ति धरशिः॥ 

हेयः, पु, ( इ्या श्रपत्यम् । “स्तोभ्यो ठक् । 
४।१।१२०। इति ठक । पृषोदरादित्वात् साधुः । 
यदा हशब्देन नामेकदेषग्रहयेन नामग्रहणात् 
देषाशब्देन हेषाशब्दं कुव्वन् इयति गच्छ- 
तौति हेहयोऽश्डः तस्यायं “शिवादिभ्योऽण् ।" 
9 । १। ११२ । इत्यण । यद्वा, हे भक्त हे भकतः 
इति वदन् इयति गच्छतोति हेयो विष्णुः 
तस्यायं हेयः ।) कात्तवौयः। इति ₹ेम 
चन्द्रः ॥ देशविशेषः । यथा, 
“पश्चिमे डहेहयास्ताद्विश्वेच्छवासशकादयः ॥" 

इति ष्योतिस्तच्े कू्पचक्रम् ॥ 
हेयः, पं, ( ईेदयाः. तदेवा सिनः तेषां राजा 
अण ।) कार्तवौगधराजः। इति शब्द्रल7वलो ॥ 
( यथा, रघौ । ११।७४। 

^“बिभ्तोऽस्मचलेऽप्यङ्ण्ठितं 
दो रिपू मम मतौ समागतौ । 
घेनुवत्सहरणाञ्च हैयय 

+ त्वञ्च कौत्तिमपहत्तसुयतः 1") 



होवो 
ष्टो, व्य, { दयते श्रनेनेति। दे+डो। निपा- 

तनात् साधुः) ) सम्बोधनम् । श्राद्वानम्। 

दूति मेदिनो \॥ (यथा, किराताज्जनोयै। 

१५।२०। 
"ननु हो मथनारा्ो घोरानाथ महोतुन। 

तयदा तवदा भौमा माभोदावत दायत ५) 
विस्मयः! इत्यमरः ॥ 

छोड, ऋडङः गतौ । श्रनादरे) इति कविकल्प- 
षटुमः॥ (भ्वा०-श्राल०-सक०-सेट्। ) र, भजु 
कोडत् । ङ, होडते ¦ इति दुर्गादासः ॥ 

होड, पु, ( होडते गच्छ्तोति। छोड गती + 
अच!) नौकावि्चेषः। इडो इति भाषा तत्प- 
सायः तरान्धः २ वहनम् २ वहि्म् ४ वाव्वेटः 
५। इति विकाष्डगेषः ( होद्यते इति । होड 
अनादरे +कर्मणि घञ ।) दक्िणरादोय- 
मौलिककायस्थानां दि घघतिपदत्यन्तगतपडति- 
विशेषः! इति कुलाचायग्रन्यः॥ गौड- 
देभोयओ्रोलियब्राह्मण विधषाणामुपाधिखच। भरस्य 
पमाणं अद्रदामङ्गलगन्ये धरु वानन्दमिश्रभ्रन्ये च 
द्रष्टव्यम् ॥ 

कोडा, [ऋ] पुं, चोरः। इति केचित् ॥ 
होता, [ऋ] पु, (जुहोतोति। इ+ “नपूृनेषट 
त्वशटदोचिति।" उशा०२। ९६। इति ढन् 
निपातितख 1 यदा, इ~+ढच् !) ऋग्वेद 
बेत्ता। इत्यमरः! २।७। ९७ ॥ होमकत्ता । 
यथा । विगिष्टदेथावच्छिन्नप्रेपोपहितदहवि- 

सत्यागस्य होमत्वात् प्रकचेपस्य तदभिधाननिमि 
तभित्ययथेः । तेन दात्वयेव्य वच्छट् कप्रच्तेपानु- 

सूलब्यापारवति ऋत्विजि होता इत्यादिव्यप- 
देथः। इति दायभागटौकायां ओोक्लष्यतका 
लङ्ारः 

होढ कारः, यु, होतुं कारः । होतुमता । इति 
सुग्धबोधञ्याकरणम् ॥ 

ते, क्रो, ( इयते इति । इ + “इयामाशुभसि- 
भ्यस्न् ।* उणः० ४ । १६७ । इति व्रन् । ) 
इविः। इति विक्ञाडगेषः ॥ होमः। इति 
हेमचन्द्रः ॥ 

छोता, श्न, (इ-+-च्रन्+टाप्) स्तुतिः। 
इति कंचित् ॥ ( भराहयमाना देवता। यथा, 
ऋग्वेदे । १।१८।८। 
“"साटक्नोति इविष्कतिं प्राच्चं कणोत्यध्वरम् । 
छत्रा देवेषु ग ४» 
शडोत्रा इयमाना देवता । इति तद्भाष्ये 
सायनः ॥) 

होवो, [न्] प, चोता) होत्रं विद्यतेऽस्य इति 
होचशब्दात् इन्प्रत्ययेन निष्पन्नः 

डोव, स्तो, ( इ + ठच् + ङोप् !) यजमानरूपा 
चिव्य सूत्तिः। यथा, 
याहि; खष्टुराद्या वहति विषितं या 

इषिया च शोषो 
यैवे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या खिता 

व्याप विश्वम् । 

४५२ 

होमः 

यामाः सव्वबोजप्रक्षतिरिति यया प्राणिनः 
प्राणवन्तः 

प्रल्यत्ताभिः प्रपन्रस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभि- 
-दोथः ॥* 

इत्यभिन्नागगशकुन्तलाप्रथमश्नोकः ॥ 
हो्ोय,क्गो,(होवबाय हितम् होतुरिदं वेति । ् ः।} 

इविर्गेहम् । इति हेमचन्द्रः ॥ होवसम्बन्धिनि, 
वि ॥ (यथा, यतपथत्राद्मणे । € । ४।३।७। 
“एकविं थतिं होबोय उपदधाति ५) 

होमः, पुं, (दवनमिति। ह + “भर्तिस्तुमु ह- 
खिति,” उणा १। १३९ । इति मन्! ) 
पञ्चम हायज्नान्तगतयन्नविगेषः । इत्यमरः । २। 
७। १४॥ सतु देवयन्नः) यथा, 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिदयन्नस्तु तपणम् । 

होमो दैवो वलिर्भौतो वन्नोऽतिधिपूजनम् ४ 
इति मनुः ॥ 

तन्ञचणं यथा, 
“विथिष्टदेयावच्छिन्रप्र्ैपो पडितत्यागः ॥ 

इति ओओक्षष्यतर्कालङ्गरः ॥ * ॥ 
अथ नित्यदोमः। तदुल्ञं सोममुजगावल्वाम् । 
नाज: सिद्धयते मण्तो नाहतञ्च फलप्रदः 

नानिष्टो यच्छते कामान् तस्माचितयमञयेत् ॥ 
पूजया लभते पूजां जपात् सिहिन संधयः 
विभूतिं चाग्निकार्यं सव्वं खिदिश्च विन्दति ४ 
नोलतन्त्ेऽपि। 
“नित्य्टोमं प्रव्यामि सर्व्वाथे येन विन्दति ॥ 
खपथां सम्यगापाद्म वलिपूव्वे चरेदिधिम् ४ 
ततो होमं तपंणच्च चरेत् साधकसत्तमः। 
वलिवैश्वादिकं चेव ब्राह्मणः समुपाचरेत् ॥ 
शर्घोदकेन संप्रोच्य तिखो रेखाः समालिखेत् । 
विधिवदग्निमानोय क्रव्यादेभ्यो नमस्तथा ५ 
मूलमन्त्रं समुदा कुण्डे वा खण्षिलेऽपि वा । 
भूमौ वा संस्तरेदङ्कि व्याद्ृतिवितयेन च। 
स्वाहान्तेन तिधा इत्वा षडङ्ग हवनं चरेत् ॥* 

लथा । 
“ततो देवीं समावाद् मूलेन घोडगाइतिम् । 
इत्वा स्तुत्वा नमस्छत्य विखजेदिन्दुमण्डले ॥” 
भ्यामादौ विशेषः । 
“तैर वां इनेदश्टौ भाज्यान्वित स्तिलेः मेः । 
षू््बादिदिकक्रमेरोव ततो होमं समाचरेत् ५"* 
अय संचेपहोमप्रयोगः। 
न्कुण्ड वाखर्डिले वपि वौच्चणादिभिः संस्छतं 
प्रागम्रा उदगग्राञ्च तिखो रेखाः समालिखेत् ॥” 
तथा च। 
“वौक्चणं मून्रमन्तेण शरेण ताडने मतम् । 
लेनैव प्रोत्तणं प्रोक्तं व्यणाभ्य चणं मतम् ४ 
ततो मूलसुञ्चाथ कुख्डाय नमः इति संपूज्य 
प्रागग्रा उदगग्रास्तिख्ो रेखाः कत्तव्याः) 
प्रागयषु मुकुन्देशपुरन्दगान् प्रादचिख्छेन 

संपूज्य उदगग्रामु ब्रह्मवेवसखतेन्दून् पूजयेत् 
स॒न्दरोपक्ते तु सव्वेत॒षटूतारौ प्रयोग 
षटतारौ चरै गीपेक्तीं सौः वद्मणे 

` भरनन्ताय ननः । एव पद्चायश्च | 

होमः 

नमः एवं क्रमेण पूजयेत् । 
तायां होमकुष्डे । 
“रेथान्धां वेदिकां इस्तविस्तारोत्रतिखालि- 

तथा ब्रह्मसहि- 

तव संपूजयेदवं यथाविध्य॒पचारकंः। 
लतो होमं प्रकुर्वीत देवलामत्रिधानतः ४ 
ततः कु षटकोणहत्तविकोणं तद्दधि 
श््टटनलपञ्चः तष्हिखतुरख्ं चतु्ारमभितं 
लिखित्वा तदु वरि मूलेन पुष्पाच्नलोन् दद्यात्! 
सुन्दरोपके तु बालया । ततः सर्व्वाणि प्रणवे- 
साभ्युच्य वदर्योगपोटमच्वयेत् । तद् यथा। 
कंको पर्ाधारशक्यादोन् संपूज्य अम्नयादि 
कोणचतुष्केषु ॐ धम्याय नमःॐ 
वैराग्याय रेष्वयाय पूर्वादिदटिक्त अधम्याय 
अन्नानाय भरवेरास्याय अनेश्ठवधाय मध्ये क 

इादशकलात्मने नमः। उ सोममशख्डलाय 
षोड़गकनात्मने नमः। मे वङ्किमर्डलाय दश ¦ 
कनातने नमः! ततः केशरेषु पूर्व्वादिमध्ये च 
ॐ पोताय नमः । एवं तायै नम 
नमः। छषव्णायै धस्त्ायै तोव्रायै स्फलिद्धिन्यै 
रचिरायै ज्वालिन्यै ततो रं वद्धासनाय नमः| 
ततः। 
“वामोश्वरोखतुखातां नोलैन्दोवरलो चनाम् । 
वागोण्वरेण संयुक्तां क्रोडाभावममन्दिताम् ४ 
दूतिध्यात्वा ॐ षो वागोग्बराय नमः ॐ 
वागोष्व्वं नमः। इति मन्तरेण पञ्चोपचार; 
संपूज्य सू्कान्तादिमग्भतं ोत्रियगेहजं वा 
दद्धिमानेत् । खन्दरोधक्ते तु कामेखरं काते- 
वरीः पूजयेत् । मौतमौये । 
“पाषपाणभववङ्किच्च यदि वारशिसम्भवम् । 
ओओचियाणां गीदजच्च वनस्थं वाथवा हरेत् ॥ 
यटच्छलाभसंयुक्तो श्रयोग्यो यागकञ्णि । 
निरग्नित्राह्मणान्ञब्यो छ्यइलाभकरो भवेत् ॥ 
च्त्रवन्धोञ्चतुधांण्फलं दद्याद तानः । 
वश्यात् शूद्राच्च विफलं जायते डोमकगमखि 
तस्मात् सव्वप्रयव्रेन वड्धिुक्तं समाइरेत् ५ 
तन्त्रान्तरे | 
^दिज।तिभवनाहापि वद्धिमानोय साधकः । 
वौषडन्तेन मूलेन मन्वितं तं विलो कथैत् ४ 
अम्निमाबृहवेदस्त मन्त्ेण तदनन्तरम् 1 
छ फडन्तेन स्ूलेन क्रव्यादांशं परित्यजेत् ५* 
ततः ॐ वह्कर्यागपौढाय नमः चतुदि्त् ॐ 
वामाचै नमः एवं ज्येष्ठायै रौद्र चरम्बिकावे। 
ततो सूनमुच्चाय भमुक्षदेवताङुण्डाय नमः 
इति कुग्डं संपूज्य तदधो दागोश्वरीं तत्तदवता- 
रूपां ऋतुमतीं ध्यात्वा यथोक्तवद्धिमानौय 
वोच्तणादिभिः संस्छत्य रमिति तस्मात् वद्धि 
सुदत्य मूवमुचाय्य द्ध फट् क्रव्यादेभ्यः खाहा 
इत्येनेन क्रव्यादां परित्यज्य वद्धिमन्तेन संरच्य 
` इत्रवगुण्टय घेनुमुदया भ्रखतोष्ठत्र बाइभ्यां 



हौमकु 
ष कुण्ड)परि विः परिभ्वाम्य जानुखष्ट- | 

महोतनलः भिवदोजजडा आतमनोऽभिमुखं 
देव्या योनौ ण्न क्िषेत् । ततो छं वड्किमूत्तये 
नप: इत्यभ्यच्चा रं वद्किचंतन्याय नमः इति 
चैतन्यं तत्र सयोज्य ॐ चित् पिङ्गल हन हन 
दह दड पचपच सव्ये न्नापय ज्ञाप खाहा 
इति ज्वालयेत् । ततः । 
“श्रग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं इता शनम् । 
सुवशंवममलं समिदं विश्वतोमुखम् ॥" 

इत्यु पतिष्ठेत् ॥ 
लतो च्रम्ने त्वममुकनामासोति नाम क्त्वा ॐ 
वश्वानर जातबेद इदावदह लोदधितात्त सव्व 
कमयाणि माधय साहा अनेनार्घ्यादिभिः 
संपुज्य ॐ अग्नेहिरण्यादिसप्जिद्धाभ्यो नमः 
ॐ सहस्नादिषे हृदयाय नमः इत्यादि अम्नि- 

प्रडङ्गेभ्यो नमः! ॐ अनयै जातवेदसे इत्या- 
दष्टमूत्तिभ्यो नमः । तदाद ॐ ब्राह्मयायष्ट- 
शक्तिभ्यो नमः । तद्विः ॐ पद्यायष्टनिधिभ्यो 
नमः ! तदाद्ये ॐ इन्द्रादिलोकपाेभ्यो नम: । 
तदाद्यं ॐ वज्ादयन्तेभ्यो नमः ¦ ततः प्रादेश- 
मात्रं कुथपच्रहयं टतमध्ये नितिप्य सव्यासव्य 
मध्याभागीषु इडां पिङ्गलां सुषुस्रां ध्यात्वा होमं 
कुवयात् । खुवेण दक्षिणभागादाज्यं होला 
ॐ श्रग्नये खाहा इति अरमनेट स्तिणनेते जइ- 
यात्। तथा वामभागादाज्यं ख्डोत्वा @ 
सोमाय खाडहा इति वामनेत्रे जुदयात् । ततो | 
मध्यभागादाज्ं गटहोत्वा ॐ अभ्निसोमाभ्यां 

खा हा इत्यग्ने ललाटनेत्रे जयात् । पुनद्ति- 
शत; नम इति छतं ग्छ्ोत्वा ॐ अग्नये 
स्वि्टिक्रते खाद शत्यग्निसुखे। ततो महा 
व्यादतिदोमः। ॐ भूः खादा ॐ मुवः खाहा 
ॐ सखः खाहा ॐ वैखानर जातवेद इहावह 
लोदिताक् सव्वंकम्प्माणि साधय स्वाहा इत्यनेन 
विवारं ज॒हवात् । ततः अग्नौ मूलेन पोट- | 
पृत्बं कां देवतां संपूज्य तमु एतेन मूलमन्त्रेण 
पञ्चविंशतिवारं जुहयात् । बङ्किदेवतयोरा- 
तना सह पेक्य विभाव्य मरूलमन्त्ेण एकादशा. 
इतोज्नहयात् । ततो मुलमन्तस्य अङ्कदेव- 
ताभ्यः खाहा शक्तथेत् प्रत्येकमेकंकाइतिं 
जयात् ! ततः सङ्कल्पं विधाय लत्तत्कल्पोक्ञ- 
द्रव्येण होमं कुात्। ततो मूलमन्त्ेष पूर्णाइतिं 
दत्वा संहारमुद्रया खेष्टदेवता हदये समानोय 
च्मस्वेति विद्धज्य द््तिणां दत्वा भच्छिद्राब 
धारणं कुथात् । इति तन्तसारः ॥ बृहदोम- 
प्रयो गस्तु तब्रेव द्रष्टव्यः 

होमक.,पुं, ( होम+संज्ञायां कन्) होता । 
यथः, मात्स्ये ८३ : १२८--१२९ न्नोकौ । 
पून्बडार च संस्थाप्य बहुच वेदपारगम् । 

यह्व्विदं तथा याम्ये पश्चिमे सामव्रेदिनम् ॥ 
श्रयव्वेवेदिनं तदुत्तरे खापयेदुधः 
ष्टौतु होमकाः काया वेदबेदाङ्गबेदिनः 

छोमकुष्ड, करौ. ( होमाय कुण्डम् ) होमाय 
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होलाका 
कुण्डम् । तत्पव्थायः। इत्रनो"२। इति नरिकाण्ड- 
शेषः ॥ भरस्य विवरणं कुण्ड गब्दे दर्व्यम् ॥ 

डोमधान्यं, क्त, (होम) पयुक्गं घान्यम् । ) तिलः 
इति राजनिघण्टः ॥ 

होमधम, पु, (होमजातः धमः । ) होमोयाग्नि 
धृमः। तत्पायः । निगणः २। इति ईेमचन्द्रः 

होमभख, [न्] क्तौ, होमनातं भस्म । तत्. 
पय्थायः। वैष्टुतम् २। इति रेमचन्द्रः ॥ 

डोमागिनिः, पुं, ( होप्रस्य अग्निः । ) यन्नवङ्किः। 
तत्मव्थायः। मदाज्यालः२ महावोरः३ 
प्रवगः 9। इति हेमवन्दरेः॥ 

| होमिः, पुं, (इयते अस्मिन्निति इ + इन् । 
सुट् च। ) अग्निः। ( ह्यते भ्रनेनेति। इन् 
मुट् च ।) छतम् । इति मेदिनो ५॥ जलम् । 

। इति शव्द्रल्नावलो ॥ 
| होमो, [न्] पु, ( होमः अस्वातीति। इन् । ) 

होमकत्ता। यथा, तिष्यादितच्छे । 
*तिन्लोदर्तो तिलच्नायो तिलद्धोमौ तिलप्रदः । 
तिलभुक् तिलवापौ च षट्तिली नावसोदति ॥* 
(ज॒होतोति। इ-~+-“उलमुकदविंहोभिनः 
उणा० ३। ८४ इति भिनिः । निपा तितश्च । 
यजमानः । इ्युणादि्तौ उञ््व लद्त्तः ॥) 

होम्यं, क्तो, ( हो माय हितम् । यत् । ) तम् । 
इति राजनिघण्टः ॥ डोमोयद्रव्यमातरे, ति ॥ 
(यश्रा, हरिवंशे भविष्यपव्वशि २५१ अध्याये । 

। “होता पोता न्ता नेता मन्ता दोम्यहोता- 
| परात्पर स्वम् ॥* ) 

होरा, स्त्रो, ( होलति हल्यते वेति । हल हिसा- 
| सम्बरणयो +अ्रच् । घञ् वा। रलयोरेक्यम् 
| टाप् । ) लग्नम् । राश्यम् । रेखा । शास्र 
| भेदः। इति मेदिनो ॥ इितोयार्थस्य विशेषो 
| 

| 
| 

| 

यधा, ज्यो तिस्तच्छे । 
विषमर्तेषु प्रथमहोराः स्युश्च ग्डरोचिषः 

दितोयाः शथिनो युक्त व्यत यादणयेत् सदा ॥" 
साद णदयातमककालः। सतु इरेजानां ्राउ- 
यारदइ्ति ख्यातः। यथा,व्किपुराणे गणभेदाध्याये 
चतुविगतिवेलाभिरदोराव' प्रचत्षते। 
प्चिमादद्रावादिहोराणां विद्यते क्रमः॥* 

| होलकः, पुं, (ह + विच । लक्धते आखाद्यते इति। 
क्+श्रप्।) ठणाग्निशशादपकशमोधान्यम् । 

होरा इति हिन्दौ भाषा । यथा, भावप्रका्े। 
अरपकंः गमोधान्येस्तणभेश्च डोलकः 

होलकोऽल्पानिलो मेदःकफदोष श्रमापडः ॥ 
भवैर््यो होलको यस्य स च तत्तदुगुणो भवैत् ॥ 

होलाकः, पु, खेद विग्ेषः। यथा. चरकसूवस्थाने । 
“धोतोकान्तु करोषाणां यथोक्ञानां प्रदो पयेत् । 
शयनान्तःप्रमाणेन शय्यासुपरि तत्र च। 
सुदग्धायां विधुमायां यथोक्तामुपकल्पयेत् ॥ 
स्ववच्छन्नः मुखं तत्राभ्यक्तःख्िद्यति ना सुखम्, 
होलाकस्वेद इत्येष सुखप्रोक्तो महपिंणा ॥” 
धोतोका शष्कगोमयक्षतोऽग्निविरेषः ॥ । 

द्यस्तनं 
संक्नायां कन् टाप्) वसन्तोत्सवः होलो 
इति भाषा । इति दायभागटौका ॥ तदधि- 
करणन्धायो यथा। भ्रथक्योलाकाधिकरणम् | 
प्रतोच्यानां होलाकाचारदशनेन तदर्धा होलाका 
परचरणोया इति सामान्यविधिः कल्यते । 
नतु प्राच्यानामनाचरणात् प्रतच्येरिति तत्र 
पदं देयं सामान्यविधिनेव प्रतीच्याचारोपपत्तेः। 
प्रा्ानामनाचारस्य इच्छाविरद्ेरीव उपपत्तेः, 
दच्छाविरहश्च तरेभोयपून्ेपून्बं नाचारदभथनात्। 
प्रतौच्यानासुल्कादानाद्याचारविरदवत्+ न 
ह्यनाचाराथे वेदः कलप्रते। तथा च यत्र 
सामान्यश्रुत्या उपपत्तिस्तत्र विक्षविधिनं 
कल्यते गुरुरनुगन्तव्यः स्देतियत् ! न हिं 
कममोकालेतदसन्भवात् तदन्धकाले इति विशेष- 
णोयम् । इति भनिकरणकौमुदो ॥::५ न्यच । 
यथा होला काधिकरगे प्राचकन्तेकहोलाकान् 

छानोपपत्तये होलाका व्येत्वेव अखुतिः 

कल्पिता । तावतैव तदुपपत्तेः न तु प्रा्चादि 
पदवतो कल्पनागौरवात् तद्वदत्रापि भ्रञ्लको 
अंशदयं ग्लोयादिति श्रुतिः कल्यनोया नतु 

पिव्रादिपदवती तदथुक्तं तव प्राच्यकत्तुकान्- 
हानस्यावश्यकल्मनोयसा मान्यश्रुत्यंबो पपत्तः । न 

चाप्राचानामननु्ठानाये प्रा्यपदवतो कल्याता- 
ितिवाचखम् 1 तेषामननुष्ठानस्यानाचाररूपस्य 

शुतिकल्यनानिमित्तत्वानुपपत्तः। इति दाय- 

भागः॥ 
दो, व्य, ( थयते अनिनेत। ह्वे+डौ।) सम्बो 

धनम्) श्राद्धानम्। इति मेदिनो । 

होड, ऋ ङ गती, अनाटर ! इति कविकत्यदुसः॥ 
(भ्वा०-आआात्०-सक्० सेर्!) चतुदेगस्लरो । 

ऋ, भ्रजहोडत् । ङ, हौ इते। इति दुगादासः॥ 

दडोढकः, चि, ( डोतुरागतम् । “क्रतछ्ज् ।" ४ ॥ 

३। ७८! इति ठञ् ) होढसम्बन्धोयः । इति 

होढशब्दात् कणप्रत्ययैन निष्यत्रः 

होम्ये, क्रो, (हो माय श्रं । यत् । ) तम् इति 
राजनिघंर्टः॥ होमोपद्रव्ये, चि ॥ 

दोम्यधान्धं, क्ती, ( होम्यञ्च तत् धान्यच्च।) 

तिलः। इति राजनिघंण्टः ॥ इति केचित् ॥ 
छ, ङ लु चौर्ये, इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्रद्7०- 
श्रात्म०सक०अनिट्।) ङ लु, इते, इति 

दुर्गादासः ॥ 
मल, म चाले । इति कविकल्पदुम ॥ (भ्वा°-पर०- 
भरकः सेट् ) म, प्रह्मलयति । मित्वेऽप्पस्य जौ 
च्वलद्वलद्मल इत्यादिना केवलस्य इख विकल्य- 
नात् सोपसगस्येव नित्यं हस्वः । ह्यालयति 
ह्मलयति । चालखलनम् । इति दुर्गादासः + 

द्यः, [स]व्य, (गतमहः । द्यो निपातितः। ) गल- 

दिनम्) इत्यमरः 1३।४ ।२२॥ यथः, 

राजतरङ्किण्याम् । ६ । ४६ 

त्वयि राजनि निश्ोररष्वभिविश्तः सुखम् । 

द्यो ऽभवज्नवणोत्से ने दिनान्त श्राम्यतः खितिः॥ 

होलाक), स्लो, ( ह + विच् । तं लाति । ला+ | द्यस्तन, बि, ( ह्यो भवम्। ह्यम् + “एेषमोद्यः- 



खः 

असोऽन्धतरस्याम् ।” ४।२।१०५। इति पचे 
खुच्युलौ । ) द्योभवम् । गतदिवसोयम् । इति 
शब्दमाला ॥ (यथा, महाभारते । ५।१८६।४। 
“ह्यस्सनेन च कोपेन शतिं वे प्राहिशोऋ्यि +") 

ज्ञस्य: चि, (द्रो भव इति । द्यम् + ̂रेषमोध्ः- 
शलोऽन्धतरस्य।म् |” ४।२।१०५। इति त्वप । 
द्यस्तनम् । इति शब्दमाला ॥ 

छम, म ए संवरणे । इति कविदस्पदुमः ॥ (ज्वा^- 
परण०-सक० सेट. । ) रेफमध्यः \ म, इगयति । | 
ए, भ्रह्णगोत् । इति दुर्गादासः ॥ 

णियः, घ्नो, (हिणोया। एृषोदरादिलात् 
साधुः! ) ह्िणोया । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 

दः, पुं, (कादते इति दाद अव्यक्तशब्दे + शरच् । 
शृषोदरादित्वात् इषखंः) भअरगाधजलाशयः। 
इत्यमरः १। १० । २५ ॥ तल्नलगुणः। 

दवारि वद्िजननं मधुरं कफवातहारि 
पथ्वञ्च। इति राजनिर्घ॑र्टः ॥ किरणः । 
इत्यमरटौ कायां रामाखमः॥ 

ऋटग्रहः, पु, ( इदस्य ग्रहः । ) कुश्ीरः। | इति 
चिकाण्डगेषः ॥ 

दिनो, खनो, (ङदोऽस्यामस्तोति। इनि । ङोप्) 
नदौ \ इत्यमरः । १। १९ । २५ ) ( यथा, 
भागवते! २1७1 २८। 

^तच्छुदयेति िषवोय विनोलजिद्- 
मुच्वाटयविष्यदुरगं विद्रन् इदिन्याम् ॥* ) 

प, क भाषणे) (चुरा०-पर०-सक०-सेट्।) 
रेफयुक्तादिरिल्येके । क, दापयति । भाषणं 
कथनम् । इति कविकल्म दुमटौकायां हपधातु- 
कथने दुर्गादासः ॥ 

ङक, रवे। इति कविकल्यदरूमः। (भ्वा°-पर०-अरक०- 
सेट् ।) रेफयुक्तः। इकति । इति दुसौदासः ॥ 

ङसिमा, [न] पु, ( इष्ठस्य भावः। “प्ष्वादिभ्य 
दमनिज् वा ।* ५।१। १२१1 इति इमनिज्। 
“स्थलदूरयुव्खचिप्रेति ।* ६ । 8 । १५६। 
दति इसादेणः। ) इहखता। इखब्द्शात् 
इमन्प्रत्ययैन निष्यन्नः ॥ 

सिष्ठः, चि, (अतिशयेन इखः । इन् । “स्थूलः 
दूरयुबह्ृखेति ।* ६। ४ । १५६ । इति इषाः 
दशः!) भ्रतिशयद्खः। इत्यमरः। २।१। 

११२॥ इखगन्द्।त् इष्टप्रत्ययेन निष्पन्नः ॥ 
ऋसोयान्, [स्] वि; (छख + ईयसुन् । कषा- 

देशश्च । ) अतिशयृखः ॥ 
ख, क्ती, (“सव्व निष्टष्वरिष्वे ति।'उ णा ° १।१५३ 

इत्यव “ङमनशब्दे बाहलकात् ततोऽपि वन् ।” 

इत्युज्वल दत्तोक्ेवंन् । ) परिमाणविशेषः । यथा, 
“अनु दौधं महदुहखमिति तदधेद ईरतिः ।” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
मौरसुव्ंथाकम् । पुष्यकासोखम् इति राज 
निचर्टः ॥ 

ऋष्वः, पु, स्तो, ( ङष+वन् |) प्रकतपुरुषप्रमा- 

५५४ 

स्वम् 
दत्यमरभरतौ ।२। ६ । ४६॥ नोचकः ५ नोचः 
६) इति शब्द्रन्नावलो ॥ भ्रकत्तनः ७ । इति 
जटाधरः ॥ एकमाव्रवर्गे, पुं । यथा,-- 
^एकमाव्रो भवेदृष्वो दिमाव्रो दोघ उश्यते । 
विमाजरस्तु तो त्यो व्यजनं चाइमाश्रदम् +" 

इति सुग्धबोधटोकायां दुगोदासः॥ 
मुग्धबोधमते भरस्य ख-लंन्ना। यधा) धावत् 
स्लघश्रु । भभा इति वणेबरयं क्रमेण ख 
घेश्चमेश्- स्यात्. वच्छन्दाद ष्र् श्त्या 
दिषु च। तन्म्रत भस्य चसंज्ञापि। यथा) 

स्व्घौ घुर । स्वर्ुसंन्ना घोसमंभ्नः स्यात् । इति 
बोपदेवः॥ मेषठषङ्म्भमे)नराययः । यथा । 

अ्रसलास्तिमिगोऽविषघटाः। इति ज्योतिस्तत्छम् ॥ 

भ्रखः, जि, (श्रस+वन् ) च्ुद्रवस्तुमार्चम्। 

तत्पायः । वामनः २ न्यङ् २ नोच 9 खब्वः 
५। इत्यमरः।३।१९।७० 1 नौचैः ६। 

इति शब्दरन्नावलो ॥ अनुद्धः ॐ! दति जटा- 
धर॥ तदेदिकपयायः) ऋन् १ इस; र 
निष्टष्वः ३ माषुकः ४ प्रतिष्ठा ५ छधु ६ 

वस््रकः ७ दभ्बम् ८ भरभेकः< लुकः १० 
ध्मल्पः ११। इत्येकादश इख नामानि । इति 
बेदनिधेर्टौ ३ अध्यायः ॥ 

सकुशः पु, (इङस्ासौ कुशयेति । नित्यक्- 
शारयः । ) श्वेतकुशः । इति राजनिषेर्टः ॥ 

ऋसखगभः, पुं, ( इखो गर्भा$स्य । ) कुथः । इति 
रब्रमाला॥ 

इसखगवेधुका, स्तो, (खा गवैषुका । नित्यकमी- 
धारयः । ) गाङ्गेरुको । इत्यमरः ।३।४।११७॥ 
अस्याः पथायगुणा नागवलापव्दे द्रष्टव्याः ॥ 

सजम्बुः, पु, (स्वो जम्ब; ।) चद्रजम्बुः । इति 
रत्रमाला॥ 

इस्वतण्डलः, पुं, ( इस: तण्डुलः । ) राजान्रम् । 

इति राजनिघंण्टः ॥ 
इसखदभैः, पु, ( षो दभः । ) श्वेतकुथः। इति 

राजनिर्घण्टे कसक पगव्दद शनात् ॥ 
खदा, स्तो, ( इषवेरपि दोयते छिद्यते इति । 
दो+कः। ) शक्ञको। इति राजनिघैष्टः ॥ 

इष्पतकः, पु, (ङसखःनि एव्राणि यस्य । कप्} 
गिरिजमध्कहत्तः । इति जटाधरः ॥ 

इसखपतिका, स्तो, (ङसवानि पत्राण्स्याः । कप् । 
टाप् श्रत इत्वम् ) शर्ल्यो । इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स्वभ्र्तः, पु, (ङस््ासौ अचेति । ) चुद्रबजचत- 
दत्तः । तत्पायः । सुभोतः २ भोतवौव्धैकः ३ 

पुण्ड: ४ मङावरोडः ५ खपणेः ६ पोपरिः 9 
भिदुरः ८ मङ्गलच्छायः < । भ्रस्य गुणाः । 

“पत्तः कटुः कषायश्च शिशिरो रक्तदोषजित् । 

मू च्छाभ्विमप्रलापन्नो कखक्चलो विशेषतः ॥” 
इति राज्नि्घ्टः ॥ 

ऋस्वफला, स्तरो, (ङख्ं फलं यस्याः ।) भूमिजम्दु। 
इति राजनिघंसटः ॥ 

णा त्न्य.नमनुष्यः । वाउने इति भाषा । तत्-  दस्वमूलः, षु, (खं मूलं यस्व 1) रेल: इति। 

पायः । खव्वः २ वामनः ३ वामनो ४। राजनिघश्टः ॥ 

ङो 
इख धाखठाथिफः,पु, (शाखा च िफा गाखाथिफे। 
खे थाखाथिफे यस्य । ) सपः । इत्यमरः ॥ 

इसा, स्तो, मुद्गपर्णो । नागवला  भूमिजम्बः। 
दति राजनिधेष्टः॥ वामनो च ॥ टः 

स्वाग्निः, पु, ( इस्नोऽग्निरसमात्। ) भकं । 
षति शब्दचन्द्रिका ॥ 

दुखाङ्गः, पु, ( दख्वसङृभस्य । ) जोवकौषधम् । 
इत्यमरः । २।४। १४२ ॥ वामनश्च ॥ 
द, छ ख्छने । इति कविकल्पदुम: ॥ (ज्वा०- 
अःक०-श्रक०-सेट् । ) रेफयुक्तो दितोयख्वरो ¦ 
ङ, दते । इति दुगोदाखः ॥ 

ददः, पुं, ( इद +षज् । ) शब्दः। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( यथा, मडाभारते ¦ ७ । ८० | ३९ । 
“द्ादेन गजकघय्टानां द्धानां निनदेन च ॥) 
दिर कशिपुपुच्तः। यथा,- 
“हिरण्यकशिपोः पुच्ाचत्वारः सुमहाबलाः । 
प्रहादः पूञ्व॑जस्तेषामनुद्ादस्तवैव च ॥` 
संद्धादसैव हाद द्ादपुच्चान् गशुव्व तान्। 
इदस्य युत्त दावास्तां दिण्डिभोम्ूक एव च ॥” 

इति वह्किपुराणे कश्पोय प्रजासर्गः ॥ 
दादिनो, स्तो, (ददते शब्दायते इति । दाद + 
णिनिः । ङोप् ।) विदयुत्। (यधा, महाभारते । 
€ । ११।२६। 

““इादिन्य दव मेघेभ्यः शल्यस्य न्धपतन् शराः ॥*) 
वचम्। इत्यमरः ।१।२।९ ; १।१।५१॥ नदौ । 
इति भरतः राजनि्धष्टञच ॥ शज्ञको । इति ` 
शब्दरन्नावलौ ॥ 

छादो[न्]ति, (इृदोऽस्वास्तोति । ऋाद +इनि।) 
शब्द् विशिष्टः । (यथा, महाभारते ।८।५१।५१। 
“रदा: पञ्चशताञ्चान्ये दिन सुवभिखः॥*) 

कासः, पुं, ( इष रवे +घञ्। ) शब्दः} इति 
चिकाण्डगेषः ॥ चयः । यथा, तिष्यादितच्छे। 
“(सहो च सततं दिनराक्यंथाक्रमम् । 
सख्या सुदधत्तमाख्याता छसे ठददौ समा स्मृता” 
दाय, स्तौ, लल्ला । इत्यमरटोकाय भरतः ॥ 
भस्य रूपान्तरम् । इणिया हणोया च ॥ 

डितः, ति, (छोतः। पृषोदरादित्वात् खाः ) 
लक्लितः। विभक्घः) नोतः। इति केचित् ॥ 
अंगे, कौ ॥ 

हितिः, स्तो, (दतिः । एषोदरादित्वात् साधुः ।) 
दतिः । हरणम् । इति केचित् ॥ 

हिषेरं, क्तौ, ( डप लन्नायै वेरमङ्गमस्व । एषो. 
दरादितात् खः । ) वैरम् । इति भरत- 
दिरूपकोषः शब्दरवरावलो च ॥ 

ङो, लि लवनं । इति कविकष्पदटुमः \ ( चा ०- 
पर०-भरक०-्रनिदट्। ) लि, जिद्कति नौच- 

सङ्गत्या यः। इति दुर्गादासः ॥ 
ष्टो, स्तो, (डो लल्लायां + सम्पदादितात् क्किप् ) 
लव्जा। इत्यमरः ! १।७।२३१॥ (य्था, 
मार्कण्डेयपुराणे । १२९ । २२। 

"नाहं तात} करिष्यामि एचिब्याः परिपाशषनम्। 

नापैति कोम मनसो राज्येऽन्धं तं नियोजय ॥") 



# ज्ञोका, ष, (को + “हयो रथ लो वा \" उणा० 
६ ९२।४८। इति करन् । टाप् । ) व्रासः। | 

` छोर, क्ती, ( दिये लब्नाये वैरमङ्गमस्य । 

ङ 

शादिकोषः ॥ लव्ना ¦ इति शसिद्रान्तकौमु दया- 
भुणादिहत्तिः ॥ 

ङः, वि, (दको + “द्ियः ङुक् रश्च लोवा।* 
उणा० २। ८५} इति कुक् । ) लज्नित;। 
नञ्ज: । ईत्युषादिकोषः ॥ 

ऋोकुः, पु, (ङौ + कुक् ) जतुकः। व्रषुः 1 श््यु- 
शादिकोषः॥ 

ङोच्छ, लघ्ने । इति कविकल्यदु मः ॥(भ्वा०-पर०- 
अरक०-सेट् ।) रेफयुक्षादिचतुथंस्वरो छो च्छति 
धूः । इति दुर्गादासः ॥ 

छलौजितः, ति, ( दिया जितः) खन्नाभ्ोलः। 
इति जटाधरः ॥ 

कोणः, ) चि, (दो+क्षः। तस्यवान)) 
ङ्णीतः | लल्ितः। इत्यमरः । २। १।८१॥ 
(यथा, सहाभारते। ३।२३।८। 

“डा नाय! हा ध्म इति ुवाणा 
छता सर्ववेऽशरुमुखाञ्च राजन् ! ॥* 

यथा च नैषधे ¦ ३।६७ 
नदूतौरिता पद्धरचेन तैन 
दोणा च दष्टा च बभाण ममो ४) 

चुद्रत्वात् । ) बालकम् । इत्यमरः ।२।४।१२२॥ 
श्राला इति भाषा । भरस्य गुणाः राजवङ्घमै । 
“'्लोवेरं छर्दिद्रलासढणष्णातोसारनाशनम् * 
अन्यत् वैर शब्दे द्रव्यम् ॥ 

छोवेलं, ) क्री, (दोर + एषोदरादिल्वात् रस्य 
छ्ोवेलकां, ५ । पचे ङोषेल + खां कन् । ) 

छोवेरम् । इत्यमरटोकायां भरतः ॥ 
ड, } ऋङ् गतौ) इति कविकल्पदुमः॥ 
हडः (भ्वा०-्रातम०-खक०-सेट् ।) ऋ, अज्ञ 

ऋडत् । अजुद्कोडत् । ङ, इ इते । होडते । 
इति दुर्गादासः ४ 

प, ऋ ङ गत्याम् । इति कविकल्पदूमः ॥ (भ्वा०- 
आत-सुफण-सेट् । ) ऋ, भ्रजिदुपत्) ङ, 
दृयते जिष्टपे | इति दुर्गादासः॥ 

ष, चट ङ सपेणे । अश्वस्मने । इति कविकाल्य- 
द्रमः ॥ (भवा०-अत०-अलगष्दे श्रकर०्-खपशे 
स०-वेट् । ) रेफयुक्ता यः । ऋ, भजिदं षत् । 
ङ, ऊ षतेजिहु षे। ऊषु च स्वनेऽश्वानाम् । ङ, 
डेधते घोटकः जिषे । ऋ, जिरेषत् । 

इति गणङ्खतानित्बल्वात् । वस्तुतस्तु पचादित्वा- 

दुर्गादासः ॥ 
चषा, सनो, (दष + भावे भः। ) पश्वानां कण्ठा. 
दिनिगेतशब्दः । इत्यमरः । २! ८ । ४७ ॥ 

हौड, ऋ ङ गतौ । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०- 
अत ०-खक०-सेट् ।) ऋ, अजुदौडत् । सौडते। 
इति दुर्गादासः ॥ 

द्ग,मएसंवरणे। इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 
पर०-सक०-सेट् । ) म, छगयति अद्गोत्। 
इति दुर्गादासः ॥ 

दष, क भाषणे । इति कविकश्यदुमः ॥ ( चुरा०- 
पर०-सकण०-सेट् ।) क, हापयति ¦ रेफयुक्तादि- 
रिव्येके । दापयति ! अन्तःखदतीधयुक्तः कण्डय- 
.वर्गादयादिरिति दुगंिंहादयः, क्रापयति अवि. 
क्रपत् । भाषणं कथनम् । इति दुर्गादासः ॥ 

स, रवे । इति कविकस्पहुमः ॥ ( ञ्वा०-पर०- 
अक०-सेट् । ) चस्ति । इति दुर्गादासः ॥ 

छाद्, ई ङ मोदने ¦ खने। इति कविकस्पदुःम ॥ 
(भ्वा०-अआत्०-चक०-मोदने सक०-सेर् । निष्ठा- 
यामनि । ) मोदनं इष्टोकरणं द्वरटौभावसख । 
ई, दनः! ङ, छादते चन्दनो गाम् । बलात् 
प्रद्धादते मनः । इति किराते । इति दुर्गादासः 

द्ादः, षुं, (द्वाद+चञ्)) भाद्धादः) इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, माकष्छये । १५।५३। 
“ततस्वद्गाबसं र्गी पवनो हाददायकः । 

पाप्कीक्षलो राजन् ! यातना न प्रवाधते ॥” 
डिरश्यकथिपोः पुच्तमेदः । यथा, विष्युपुराशे। 
१। १५! १४२) 
“अनुद्धादच द्वाद प्रद्धादसैव बुद्दिमान्। 
खुंद्धाद्च महावोग्या देत्यवं चविवर्चैनाः ॥* ) 

द्वादिनो, स्रो, (ह्ादिनौ रलयोरेख्यात् रस्य लः) 
विद्युत् । वच्चम् ¦ इत्यमरः । २। ४ । १२४ ॥ 
(दवादयते इति । द्धादि+शिनि। ङ्गैष्।), 
शक्तिविशेषः । यथा,- 
"्ादिन्धा खभ्विदाक्ि्टः सखिदानन्द ईश्ठरः। 
स्ाविद्यासंठतो जोवः संग यनिकराकरः ॥” 
इति ओीभागवते ७।१।७ टौ कायां ओधरस्वामौ + 

दोका, स्न, ( ङी लल्नायाम् + “द्रियोरब लो 
बा।"उणा० ३।४८। इति कन् । पडे रस्य सतः!) 
लज्जा । इति च्िचान्त कौमुव्यासुणादिडत्तिः ॥ 

द्ोङुः, ख्नो,( डो + “जियः: कुक् र सो.वा।*इति 
चकारात् दषु ङ् च। मधुरमधपं इ षन्तं, 

दनि वा इवाचरन्तोति करौ साष्यम्। इति 

लत 

चोङः, पु, ( को + कक् । रस्य लः ।) जतु वरप । 
इत्यु णादिकोषः ॥ 

दषा, लो, ( षा । रष्टय लः । ) दष । इय 
मरटोकायां नोलकच्ड; ॥ 

चल, म चाले। इति कविकखदुमः॥ (भ्वा०-घर०- 
खक० सेट् । ) म, प्रद्नलयति । भित्वेऽप्यस्य खौ 
ज्वलद्नल इत्यादिना केवलस्य ऋख्विकल्पनात् 
सोपसगस्य नित्यं खः । ह्वलयति छलयति १ 
चालघलनम् । इति दुर्गादासः ॥ 

च, कौटिल्ये । लति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक०अनिद् ) चरति लतां वायुः! इति 
दुर्गादाषः ४ 

|दे,जर सहे! शब्दे; इति कविकल्यटूमः ॥ (भ्व ०-उभ०-गब्द अक-स्तडंसक०-अनिट् ) ) 
सहः पराभिभवेच्छा । इति वोपदेव; # ज, 
इयति इयते म्नो मल्ञमभिभवितुमिच्छति | यति जनं लोकः । श्राद्रयतौत्यर्थः। ठे इयात्! 
गोविन्दभुसतु ख्पर्ाविषये व्यतावाक्येऽयमि - । व्याह । इति दुर्गादासः ॥ 

|, ओेषलकारः । गोडदेशे अस्याकारोचारणयो- 
भदो नास्ति। किन्स्याध एकनिन्द्ुमावचिष्कं 
क्रियते । वेद् भस्य उच्चारणखाणं जिह्वामूलम्! 
देवनागरवणंमालायां अस्याकारः वं प्रकारः 
व्ठ। अस्य प्रयगः। अग्निमोले। हे इन्द्र वोल् चित् । इत्यादि ऋग्वेदः ॥ *॥ तन्ते वर्ण- 
मालाजपे भरस्य प्रयोजनम् । यथा,-- 
“अनुलोमविलोमेन क्षया वंमालयः । 
अदिलृान्त लादि आन्तक्रमेण परभेष्वरि १६ 
चकारं भेररूपञ्च लङेव कदाचन ॥“ 

इति सुण्डमालातन्नम् ॥ 
माढकान्धाकेऽपि भ्रस्य प्रयोजनम् । तद्ममारं 
माठटकाशब्ट् द्रष्टव्यम् ॥१॥ तस्य नामानि यथा, 
“लः इषवो विमला मेघो भनन्तोऽव्यवहासिता ॥ 
व्यापिनो शिवदा केतुल्नंगत् सारतरं इट; # 
ग्लौभृडानो च वेदाथंसारो नारायणः. स्यम् ॥ 
जठरो नकुलिः पौता थिवेथोऽनङ्मालिनो ॥” 
इति चोनन्दनभद्ाचायैकिरचितवर्णाभिधानम् 
अपिच) 
“चकारो विमलो जोवः गिवमूमि््वरानने ! प" 

कुक् प्वे रस्य खः 1) ड) कुः । इत्युणादिकोषः ४ इति चरुदरय'मले ट पटले मन्त्राभिधानम् ॥ 
कोषः ओचरदाप्रसादवसुना चोगन्दकस्पटुमो यश शरौदरिपृर्वकेए उरशेनाकव्यितो यत्ततः । 
सोऽयं कोविदवारिदेंहगुरेः संहेचितः न्ततं सन्तोषं नयतु चितौ दुधग्यान् पेयुषगर्भैः फलैः ॥ 

दसेन्दनागोद्ुपतिप्रमाथे णाके शुभमेऽस्मिन् मगवत्प्रश्ादात्। 
नीतः समसि दद्वलप्यालेः स शब्द कस्यदुम ए कोषः ॥ 

~ ४०२ समाप्रोऽयं यन्द्कस्पदु मः । 
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